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S veľkým záujmom Kunovčanov sa stretlo otvorenie zrekonštruovanej zvonice 20. au-
gusta. Vyzdobené vnútro objektu vzdáva hold Vladimírovi Jamárikovi, ktorý tu pred 
rokmi zriadil Sieň spomienok, zachytáva aj proces rekonštrukcie, vyvoláva myšlienky 
na predkov a vzdáva úctu.   Foto Peter Jamárik

Slovo na úvod
V minulosti aj teraz v čase moderných 

vysokovýkonných strojov sa ťažko dorába 
chlieb. V lete v pote tváre žnú poľnohos-
podári úrodu, mlátia zrno, pripravujú náš 
budúci chlieb. Ešte to nie je zabudnuté, 
ešte si mnohí pamätajú koľko ľudí a času, 
ťažkej roboty v páliacom slnku a prachu 
bolo treba, kým sa obilie pokosilo, zviazalo 
do snopov, poukladalo do krížov, pozvá-
žalo do stodôl, vymlátilo, uložilo do sýpok, 
aby potom v mlyne namleli múku a napo-
kon v peci upiekli voňavý chrumkavý chle-
bík. Kedysi mali ľudia k chlebu väčšiu úctu 
prameniacu z poznania námahy, ktorá stojí 
za jeho výrobou. Prekrižovaním každého 
pecňa učili aj svoje deti, že chlieb je dar 
a dar je mať ho každý deň na stole. Dnes 
je situácia iná. Málokomu chýba na stole 
chlieb, vyberáme si z množstva druhov... 
a nevážime si ho, či máme ho v menšej 
úcte. Vidno to v kontajneroch, kde sú často 
vyhodené celé bochníky. Už podstatne 
menej ľudí a za iných podmienok ako pred 
tromi – štyrmi desiatkami rokov sa zúčast-
ňuje na žatve, ktorá znamená mať chlieb 
na ďalší rok. Poľnohospodári bilancujú 
slušnú úrodu, mlynári budú mať z čoho 
mlieť a pekári z čoho piecť. Nemal by nám 
teda chýbať na stole. Každá práca v súkolí 
spoločnosti má svoj zmysel, je rovnako 
dôležitá a potrebná. Mať na stole chlieb 
náš každodenný je veľký dar. Tiež ste si po 
cestách blízkymi či vzdialenými krajinami 
uvedomili, že náš chlieb je najlepší? 

Viera Barošková
vedúca redaktorka

Spomienka na SNP
Senica si 26. augusta pripomenula 72. 

výročie Slovenského národného povstania 
najskôr pri pamätnej tabuli na budove býva-
lej väznice na Štefánikovej ulici, kde boli 
väznené nemeckou vojenskou políciou 
osoby, ktoré sa postavili na odpor domá-
cemu a nemeckému fašizmu a potom pri 
soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia.

Pietnej slávnosti na oboch miestach sa 
zúčastnila aj Maria Ivčenko, atašé Veľvy-
slanectva Ruskej federácie na Slovensku, 
ktorá na počesť obetí položila veniec pri 
soche. Vence pri soche ďalej položili pri-
mátor Senice Branislav Grimm, prednosta 
Okresného úradu Senica Vladimír Kocou-
rek, politické strany a hnutia Smer-SD, SNS, 
Most-Híd, SDKÚ-DS, KSS, občianske zdru-
ženia SZPB, Delostrelec, Ľavicové Záhorie 
a firma Arcelor.  (Pokračovanie na str. 3)

Nové mená 
na stene slávy 

Na Záhorácku stenu slávy pribudli 18. 
augusta dve nové mená. Počas podujatia 
Nočná Senica sa tejto pocty dostalo dvom 
senickým osobnostiam Pavlovi Braxato-
risovi a Anne Gamanovej in memoriam. 
Hoci už nie sú medzi nami, výsledky ich 
práce pretrvávajú dodnes.

Prvá časť podujatia patrila senickému 
rodákovi Pavlovi Braxatorisovi (4. 2. 1909 – 
19. 1. 1980), ktorý ako libretista formoval slo-
venskú tanečnú a populárnu pieseň v prvej 
polovici 20. storočia. Piesne, ktoré zložil, 
výborne odprezentovala jazzová skupina 
Fats Jazz Band v dobovom oblečení. Veď kto 
by nepoznal pesničky ako Rodný môj kraj, 
Dedinka v údolí, Poprosme hviezdy, Marína 
a ďalšie, ktoré sa hrajú, spievajú dodnes. Sú 
to šlágre, hity, obľúbené pesničky nielen star-
šej generácie, ale zaujmú aj mladších, o čom 
svedčila aj účasť. Piesne zľudoveli - hrávajú 
ich v rôznych aranžmánoch barové kapely, 
ale aj rozličné ľudové zoskupenia muzikan-
tov na spoločenských podujatiach. Pavol 
Braxatoris pri nich spolupracoval s hudob-
ným skladateľom Gejzom Dusíkom, s kto-
rým vytvoril aj známe operety. Jedna z nich 
Hrnčiarsky bál bude v Senici uvedená v sep-
tembri. Najznámejšia z operiet Modrá ruža 
(1939) bola v domácom senickom prostredí 
uvedená 3-krát v priestoroch Sokolovne pod 
vedením účtovníka Teodora Zlochu a mala 
veľký úspech.  (Pokračovanie na str. 2)

Zvonica slávnostne 
otvorená

Dominanta Kunova - zvonica – bola 
za početnej účasti občanov slávnostne 
sprístupnená v sobotu 20. augusta. Pásku 
prestrihli primátor Senice Branislav Grimm, 
tajomník výboru NR SR pre sociálne veci 
Juraj Moravčík, senický evanjelický farár 
Juraj Šefčík a majiteľ firmy Domstav Senica 
Peter Závodský. 

Začiatok slávnosti ohlásil prítom-
ným i celému Kunovu hlahol zvonu. Po 
vystúpení Senickej heligónky a básni v 
podaní Ľuboslavy Paveskovej prítomných 
privítal poslanec mestského zastupiteľstva 
Senica za Kunov Ivan Paveska. Primátor 
Senice Branislav Grimm v príhovore pouká-
zal na historické fakty spájajúce sa s touto 
miestnu pamätihodnosťou. Terajšia muro-
vaná zvonica bola postavená na mieste 
pôvodnej drevenej zvonice 21. júna 1860. 
Už 19. augusta 1860 podpísali zástupco-
via cirkví a obce Kunov dohodu o spoloč-
nom užívaní zvonov i zvonice. Boli to kňazi 
Samuel Tesák za evanjelikov, Štefan Belica 
za katolíkov a richtár Kunova Pavel Harnoš. 
Spoločná posviacka sa konala 29. augusta 
a na jej pamiatku preložili Kunovčania 
hody z Martina v novembri na augustový 
termín. „Zvonica, symbol bohatej histórie 
Kunova, stála vždy na strane Kunovčanov. 
Dnešným podujatím obnovujeme opäť jej 
úlohu, pre ktorú ju naši predkovia postavili. 

(Pokračovanie na str. 3)



Naša Senica 8/2016
Sp

rá
vy

 z
 r

ad
ni

ce

2

Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

Predmetom rokovania 4. riadneho 
zasadnutia mestskej rady v Senici, ktoré sa 
uskutoční 8. septembra 2016, bude nasle-
dovný program:

- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov 
mesta a organizácií v jeho riadení za I. 
polrok 2016.

- Zariadenie sociálnych služieb Senica, 
n.o. (ZSS) – výsledok hospodárenia za rok 
2015 a zámery spoločnosti na ďalšie obdo-
bie. V ZSS sa poskytujú viaceré druhy soci-
álnych služieb s kapacitou spolu pre 50 kli-
entov – útulok (kapacita 8), domov sociál-
nych služieb (kapacita 2), zariadenie opat-
rovateľskej služby (kapacita 11), zariadenie 
pre seniorov (kapacita 29).

- Informatívna správa o sociálnej starost-
livosti na území mesta za rok 2015. 

- Informatívna správa o nájomných 
bytoch v meste Senica.

- Dodatok Všeobecne záväzného naria-
denia č. 38 o obvodoch základných škôl 
v meste.

- Zriaďovacia listina Základnej školy na 
Ulici V. Paulínyho-Tótha s právnou subjek-
tivitou v úplnom znení a Štatút Základnej 
školy na Ulici V. Paulínyho-Tótha. 

- Informatívna správa o statickej doprave 
a budovaní nových parkovísk. Správa 
obsahuje komplexnú informáciu o zónach 
trvalého parkovania, kde bolo 1050 žia-
dateľom pridelené parkovacie miesto na 
obdobie od 1. júna 2016 do 31. mája 2017. 

Potreba parkovacích miest v meste Senica 
z dôvodu dynamického nárastu počtu 
automobilov je stále aktuálna. Mestský 
úrad Senica sa intenzívne venuje zlepšo-
vaniu celkovej situácie a postupne pripra-
vuje a realizuje nové parkovacie plochy na 
území mesta v spolupráci s Mestským pod-
nikom služieb, spol. s r.o. Senica. Dočasné 
parkovanie v meste je zabezpečené systé-
mom predaja parkovacích známok a kariet 
v pokladni MsÚ, ale aj prostredníctvom 
mobilného operátora formou SMS. 

- Informatívna správa o MHD na území 
mesta. Mestská hromadná doprava na 
území mesta Senica je zabezpečovaná na 
základe zmluvy o službách vo verejnom 
záujme prostredníctvom dopravcu ARRIVA 
Trnava, a.s., ktorá je nástupníckou organi-
záciou Slovenskej autobusovej dopravy 
Trnava, a.s. MHD je realizovaná na štyroch 
linkách na základe licencie vydanej Mes-
tom Senica.

- Informácia o správe detských ihrísk v 
meste Senica – správu predkladá Mestský 
podnik služieb, spol. s.r.o. Senica

- Informatívna správa o možnosti pri-
jatia Všeobecne záväzného nariade-
nia o miestnom poplatku za rozvoj. Na 
základe zákona č. 447/ 2015 Z.z. o miest-
nom poplatku za rozvoj, ktorý nadobudne 
účinnosť po 1. novembri 2016 môžu, nie 
je to povinnosť, prijať obce a mestá VZN, 
ktorým ustanovia na svojom území jedno-
razový miestny poplatok za rozvoj s účin-
nosťou najskôr od 1. januára 2017. Predme-
tom poplatku by boli len pozemné stavby, 
na ktoré bolo vydané stavebné povole-

nie, s výnimkou napr. rodinných domov do 
výmery 150 m2, stavieb slúžiacich na soci-
álne bývanie, zdravotné, vzdelávacie, soci-
álne, kultúrne, náboženské účely a obranu 
štátu a drobné stavby do 25 m2. Informa-
tívna správa pripravuje základné informá-
cie o tomto poplatku a otvára priestor na 
zaujatie stanoviska, či zavedenie tohto 
poplatku by bolo prínosom pre mesto. V 
odborných diskusiách sa vedie polemika o 
pozitívach a negatívach tohto zákona. 

- Koncepcia športu v meste Senica – 
zámer mesta spracovať koncepciu roz-
voja športu v súlade so zákonom o športe a 
doplniť strategický dokument mesta. 

- Dispozície s majetkom.
- Návrh na zmenu rozpočtu mesta. 
- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky 

za II. štvrťrok 2016.
- Návrh na delegovanie zástupcov mesta 

do Správnej rady ZSS, n.o. Senica, do 
Rady školy ZŠ Komenského ulica, do Rady 
školy Materskej školy a zmeny v komisi-
ách MsZ.

- Rôzne: Najvyšší kontrolný úrad Sloven-
skej republiky začal 18. júla kontrolu na 
Mestskom úrade v Senici zameranú na kon-
trolu verejných financií, majetku a plnenia 
opatrení z predchádzajúcej kontroly, ktorá 
bola vykonaná v roku 2009 za rok 2008. 

Materiály budú predmetom rokovania 
11. riadneho zasadnutia mestského zastu-
piteľstva, ktoré primátor zvolal na 22. sep-
tembra 2016.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Nové mená...
(Dokončenie zo str. 1)

Druhú premiéru mala v Senici v roku 
1941 a bola to jej dvojstá premiéra na Slo-
vensku. Libretá Braxatorisa nesú pečať 
doby, v ktorej vznikli. Napriek tomu je v 
textoch možné nájsť aj veľa romantiky, 
ktorá splynula s národnou kultúrou. Jedno-
ducho a výstižne, aj veľmi účinne, dokázal 
vyjadriť krásu, šťastie, atmosféru domova. 
O kvalite jeho textov svedčí skutočnosť, že 
majú nadčasovú platnosť. 

V druhej polovici poduja-
tia sme si pripomenuli krát-
kym filmom na veľkoploš-
nej obrazovke tvorbu ďalšej 
senickej osobnosti, drama-
tičky Anny Gamanovej (7. 
4. 1958 – 1. 9. 2001), ktorá 
svoj život zasvätila divadlu. 
Jej zanietenosť a oduševne-
nie pre divadlo nepoznali 
hranice. Amatérskemu diva-
dlu sa venovala celou dušou 
a telom. Vyštudovaná pedagogička bola 
tiež scenáristkou, režisérkou, dramatur-
gičkou a veľkým priateľom mladých ľudí. 
So žiakmi literárno-dramatického odboru 
Základnej umeleckej školy vytvorila množ-
stvo úspešných inscenácií. Cez súbor 
Zádrapky, kde žiaci dostávali priestor na 

vyslovenie svojho názoru, 
mnohým otvorila bránu do 
sveta profesionálneho ume-
nia. Prostredníctvom Zádra-
piek aj v Liverpoole, Lon-
dýne, Dortmunde či Ankare 
vedeli o Senici a PaedDr. 
Anne Gamanovej. Počas jej 
pôsobenia sa v Zádrapkách 
vystriedali stovky detí a mno-
hých ovplyvnila natoľko, že 
sa rozhodli pre profesionálnu 
umeleckú dráhu, napríklad 

Helena Kraj-
čiová, Bibiana 
Ondrejková, Zuzana Ožvol-
díková, Natália Drabiščá-
ková, René Parák, Vladimír 
Adásek, Gregor Hološka, 
Ján Slezák, Andrej Štermen-
ský, Milan Mikulčík a ďalší.

Anna Gamanová v roku 
1989 nadviazala na novátor-
ský prístup Pavla Mattoša v 
M-divadle a divákom pred-
kladala aj menej známe a 

neznáme diela. Svoju režisérsku aktivitu 
odštartovala Karvašovou hrou Vlastenci 
z mesta Yo. Pokračovala Nocou vrahov, 
divácky veľmi úspešnou Cestou do Taru a v 
sezóne 1998/99 Šťastnou udalosťou. 

Z aktívneho a tvorivého života ju 
nečakane a náhle 1. septembra 2001 vo 

veku 43 rokov vytrhla smrť, 
no jej veľké pracovné zani-
etenie prinieslo zreteľné 
výsledky, ktoré nás dodnes 
tešia a majú pokračovateľov. 
Od roku 2006 pri 5. výročí jej 
úmrtia nesie regionálna súťaž 
detskej dramatickej tvorivosti 
názov Senické zrkadielko 
Anny Gamanovej. 

Účastníkom podujatia 
Nočná Senica, ktoré odštar-
tovalo štvordňový maratón 
programov v rámci Senic-
kého kultúrneho leta, sa pri-

hovoril tvorca myšlienky Záhoráckej steny 
slávy prezident recesistickej Záhoráckej 
sebjestačňí svojpomocňí republiky Pavol 
Nemec Lelín a primátor meste Senica Bra-
nislav Grimm. Po Záhoráckej hymne spo-
ločne odhalili nové ozubené kolieska s 
menami spomínaných významných senic-
kých rodákov na Záhoráckej stene slávy, 
ktorej hlavnou myšlienkou je zviditeľňovať 
osobnosti pochádzajúce zo Záhoria a pro-
pagujúce úspechy a rozvoj regiónu v rôz-
nych oblastiach spoločenského života. 

Program zakončila kapela Záhorácky 
výbjer hrajúca pesničky v záhoráčtine. 

Podujatie pripravili Mestské kultúrne 
stredisko Senica a Mesto Senica. 

Viera Barošková
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(Dokončenie zo str. 1) 
Verím, že dnešný mladý Kunov ju bude 

ctiť a chrániť a ona im za to bude verne slú-
žiť,“ povedal na záver primátor mesta. 

Potom Ľuboslava Pavesková, oblečená 
v kunovskom kroji, oboznámila účastníkov 
slávnostného podujatia s rekonštrukciou 
zvonice a márnice, ktorú vykonalo Mesto 
Senica v roku 2015. Začiatkom roka 2015 
boli na objekte zvonice a márnice zistené 
závažné narušenia statiky. Havarijný stav si 
vyžiadal okamžitú záchranu. Mesto Senica 
po konzultácii s Krajským pamiatkovým úra-
dom Trnava na zvonici opravilo rohy rímsy, 
vymenilo krov a strešnú krytinu, odvodnilo 
objekt, opravilo trhliny a vymaľovalo. Pod 
objektom márnice bolo spevnené podložie 
hĺbkovou injektážou, zlý krov so strechou 
bol nahradený novým a novou krytinou, 
bola vymurovaná nová štítová stena, uro-
bené nové omietky, odvodnenie. V okolí 
objektu boli urobené terénne úpravy tak, 
aby odvádzali dažďové vody a ich vsakova-
nie čo najďalej od objektu. Opravu objektu 
robila firma Domstav Senica, s. r. o. Rozsi-
ahla rekonštrukcia, ktorá trvala od júla do 
novembra 2015, stála 22 000 eur. Súčasne 
s rekonštrukciou zvonice a márnice Kunov-
čania znovu sprístupnili aj starú ľadovňu, 
ktorá bola vybudovaná v roku 1923. Vyčis-
tili, vymaľovali, urobili nové masívne dvere 
s nápisom a priestor sa pokúsia zakompo-
novať do miestnych podujatí. Poslanec za 
Kunov Ivan Paveska ocenil verejným poďa-
kovaním osobitný vklad niektorých obča-
nov na skrášlení zvonice a ľadovne, a to: 
Jaroslava Parízka firma Mahle, majiteľa VKS 
Elektro Vladimíra Kukliša, Pavla Bartoňa, 
Ľubicu Fiľakovskú, Pavla Pukančíka, Mar-
tina Marťáka, Petra Važana a Kláru Hyžovú. 

Evanjelický farár Juraj Šefčík v zamys-
lení poukázal na význam zvonov a zvoníc 
v náboženskom i svetskom živote. Zvony 
boli odjakživa dôležitý nástroj komuniká-
cie. Zvolávali na bohoslužby, ale hlas zvo-

nov oznamoval ľuďom aj chvíle sviatočné 
i úmrtia. Zvuk zvonov bol pri každej dôle-
žitej udalosti v obci. V tejto súvislosti 
povedal o Kunove, že je to obec úplná, 
lebo má aj zvonicu. Poprial Kunovčanom, 
aby zvonica, ktorá je s nimi 156 rokov, aj 
naďalej plnila svoj účel a bola nimi uctie-
vaná. 

Po prestrihnutí 
pásky, počas ktorej 
sa opäť ozýval hlahol 
zvonu, si všetci prí-
tomní so záujmom 
prezreli zvonicu i 
ľadovňu. Pred ľadov-
ňou ponúkali Kunov-
čanov primátor 
mesta a poslanec za 
túto mestskú časť pravú kunovskú slivo-
vicu. 

Hostia položili na Dzilečkách veniec na 
hrob kunovského rodáka Vladimíra Jamá-
rika a na rodnom dome v Hornom konci 
ďalšiemu významnému dejateľovi Marti-
novi Orgoníkovi Kunovskému, ktorým bola 
venovaná ďalšia časť podujatia v Spolo-
čenskom dome, kde si účastníci programu 
mohli zobrať publikácie týkajúce sa oboch 
osobností. 

Spomienku na dvoch kunovských rodá-
kov otvorila vedúca redaktorka Našej 
Senice Viera Barošková, ktorá pripome-
nula, že učiteľ Vladimír Jamárik vo zvo-
nici v rokoch 1984-1996 pripravoval slávne 
hodové výstavy, a práve preto Kunovča-
nia vnímajú zvonicu ako významnú pami-
atku a sú ňu právnom hrdí. Slávnostné zno-
vuotvorenie zvonice bolo spojené aj so 
spomienkou na Vladimíra Jamárika pri 95. 
výročí jeho nedožitých narodenín a Mar-
tina Orgoníka Kunovského pri 100. výročí 
úmrtia. Na podujatí boli prítomní aj prí-
buzní oboch kunovských rodákov. 

Básňou Túžba srdca od Martina Orgo-
níka Kunovského v podaní Ľuboslavy Paves-
kovej bola uvedená prednáška o tomto 
pokrokovo zmýšľajúcom roľníkovi. Znalec 

miestnej histórie Ján Pukančík, ktorý vlastní 
časť pozostalosti po M. Orgoníkovi Kunov-
skom v prednáške predstavil život a postoje 
tohto roľníckeho básnika (1887-1916), ktorý 
sa v básňach venoval národným, nábožen-
sko-filozofickým témam, životu roľníka, písal 
články publikované v rôznych časopisoch a 

publikáciách. V nich 
hovoril o pome-
roch na slovenskej 
dedine, angažo-
val sa ako národný 
buditeľ a politický 
bojovník. 

Viera Baroš-
ková predstavila v 
medailóne Vladi-
míra Jamárika (1921 

– 2011) ako regionálneho historika, záslu-
hou ktorého má Kunov i Senica podrobne 
zachytené dejiny obce i mesta od najstar-
ších čias. Mestu Senica i jeho miestnej 
časti Kunov zanechal najkrajšie darčeky v 
podobe kníh (Literárny Kunov, Neznáma 
Senica, Kunov 555) a mnohých ďalších 
zatiaľ nevydaných rukopisov. Vo všetkých 
rukopisoch je vložený kus jeho života, 
zúročené poznatky z archeologických 
nálezov, štúdia kroník, odbornej literatúry 
i dôverného poznania domácich pomerov. 

Program v Spoločenskom dome spre-
vádzala Senická heligónka, ktorá zahrala 
piesne z domáceho prostredia Na hody 
muzika vyhrávala, To kunovské pole a 
poslednou bola upravená pieseň, v ktorej 
sa spievalo o mestských častiach Senice – 
Kunove, Čáčove, Sotine a Senici. Moderá-
torka pripomenula symboliku piesne, lebo 
1. januára 2016 uplynulo 40 rokov odvtedy, 
čo sa Kunov stal mestskou časťou Senice. 

Podujatie zorganizovali Mesto Senica, 
Mestské kultúrne stredisko Senica, Mestský 
výbor č. 8 Kunov a Trnavský samosprávny 
kraj – Záhorská knižnica Senica. 

Viera Barošková
Foto Peter Jamárik 

Spomienka na SNP
(Dokončenie zo str. 1)
Tajomníčka Oblastného výboru Sloven-

ského zväzu protifašistických bojovníkov 
Ľubica Krištofová v príhovore zdôraznila, 
že SNP považujeme za jeden z najdôle-
žitejších míľnikov histórie slovenského 
národa. SNP výrazne ovplyvnilo formova-
nie protifašistického odboja na Slovensku i 
ďalšie kroky protihitlerovskej koalície. Toto 
povstanie nás doviedlo medzi vyspelé štáty 
civilizovaného sveta a postavilo nás na 
stranu víťazov 2. svetovej vojny. „Túto uda-
losť si uvedomuje aj Slovenský zväz protifa-
šistických bojovníkov, ktorý stále výraznej-
šie prízvukuje postoj najmä mladých ľudí k 
histórii vlastnej krajiny. Naša mladá generá-
cia má právo dozvedieť sa o svojej hrdin-
skej minulosti , byť na ňu hrdá a uchová-
vať spomienku na tých, ktorí položili svoje 
životy za nás všetkých, za našu slobodu,“ 
povedala na záver Ľubica Krištofová.

K účastní-
kom pietnej spo-
mienkovej sláv-
nosti sa priho-
vorila aj Maria 
Ivčenko (na 
foto). Zdôraz-
nila, že SNP 
je symbolom 
boja Slovákov 
proti fašizmu: 
„Nikdy nezabud-
neme na hrdin-
ské činy Červenej armády, 1. českosloven-
ského armádneho zboru a slovenských 
partizánov, ktorí bojovali proti nepriateľovi 
na fronte a v tyle za oslobodenie Sloven-
ska a Európy. Takéto podujatie prispieva 
k tomu, aby si dnešná mladá generácia 
vážila hodnoty, pre ktoré ľudia obetovali 
život“. Zdôraznila, že našou najdôležitej-
šou úlohou je dnes zachovanie historickej 
pravdy o druhej svetovej vojne a odovzda-

nie tejto pravdy 
mladším gene-
ráciám kvôli 
mieru, pokoju a 
prosperite náro-
dov Ruska a Slo-
venska. 

Úctu voj-
novým obe-
tiam vzdal pre-
letom lietadla 
vo farbách Čer-
venej armády i 

Záhorácky aeroklub Senica. Spomienka 
na SNP, ktorú pripravili Oblastný výbor 
SZPB, Mesto Senica, obec Prietrž a Záhor-
ské osvetové stredisko Senica pokračovala 
podvečer v obci Prietrž v časti U Rehušov, 
kde boli pri pamätníku bojov položené 
vence a zapálená vatra. 

Viera Barošková 
Foto lv
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Spolupráca prospieva
Vzájomné spoznanie histórie, kultúr-

neho dedičstva, rešpektovanie ľudových 
tradícií a zvykov, výmena informácií a skú-
seností zo všetkých oblastí rozvoja mesta, 
cestovného ruchu, stretnutia športovcov, 
súborov, organizácia spoločných podu-
jatí, pohľad na riešenie sociálno – právno 
- ekonomických otázok, nadväzovanie pri-
ateľských stykov medzi národmi a hľadanie 
spoločných cieľov i riešení v rámci Európs-
kej únie, to sú len niektoré zo základných 
nosných tém družobno-zahraničných stret-
nutí vedenia nášho mesta s družobnými 
zahraničnými partnerskými mestami.

Novozvolený primátor Senice Mgr. Bra-
nislav Grimm pozval v apríli roku 2015 
na oslavy 70. výročia oslobodenia nášho 
mesta starostov i primátorov našich dru-
žobných zahraničných miest. Na spoloč-
nom pracovnom zasadnutí sa vzájomne 
informovali o histórii, živote, rozvoji svo-
jich miest, politicko-ekonomickej situácii, 
doterajšej vzájomnej spolupráci najmä v 
oblasti kultúry, športu a školstva, činnosti 
mestských úradov i podnikateľskom pro-
stredí. Výsledkom stretnutia bolo, že sa v 
roku 2016 uskutočnia separátne stretnutia, 
na ktorých sa dohodnú už konkrétne spo-
ločné vzájomné podujatia na roky 2016 
-2018 pre športovcov, kultúrne súbory i 
stretnutia podnikateľov. 

S mestom Trutnov bola zmluva o spo-
lupráci uzatvorená v roku 1998. Na jeseň 
tohto roku vycestuje delegácia mesta na 
pracovné rokovanie s upresnením spoloč-
ných stretnutí oboch partnerských miest na 
roky 2017-2018. 

S poľským mestom Pultusk máme uza-
tvorenú družbu od 21. mája 2002. Na 
základe pozvania primátora Mgr. Krzys-
tofa Nuskiewicza (tiež nový primátor od 
r. 2015) navštívila naša delegácia Pultusk 
vlani auguste. 

S Velkými Pavlovicami (ČR), s ktorými sú 
najčastejšie organizované spoločné podu-
jatia, trvá družba od 8. júna 2002. Obec v 
priebehu tohto volebného obdobia navští-
vili popri vedení mesta Senica aj poslanci 
MsZ, členovia JDS i umelecké súbory. 

S mestom Herzogenbuchsee (Švajčiar-
sko) partnerské vzťahy rozvíjame od 29. 
septembra 2004. V tomto meste prišlo po 
voľbách v roku 2015 tiež k výmene vede-
nia mesta, ktoré pozvalo primátora Bra-
nislava Grimma v minulom roku na pra-
covnú návštevu ohľadom potvrdenia dru-
žobných stykov. Ich výsledkom bolo tohto-
ročné pozvanie Senickej heligónky na kul-
túrny festival folklórnych ľudových súborov 
Buchsi fest. Na znak úprimnej spolupráce 
medzi mestami pri tejto príležitosti odo-
vzdal primátor Senice starostovi družobnej 
obce Herzogenbuchsee Markusovi Loos-
limu vlajku mesta Senica a oficiálne pozva-

nie na športovú olympiádu žiakov základ-
ných, ktorá sa uskutoční v našom meste na 
budúci rok v mesiaci jún; ďalej pre ume-
lecký súbor na Senické kultúrne leto 2018 a 
na reprezentačný ples Mesta Senica, ktorý 
sa uskutoční 14. januára 2017. Podobné 
pozvania dostali i ostatné družobné mestá.

S obcou Báč (Srbsko) bola spolupráca 
podpísaná 6. novembra 2003. Mesto 
Senica dostalo v minulom roku pozvanie 
na pracovnú návštevu, avšak z dôvodu 
zhoršenia zahranično-politickej situácie 
(migračná vlna) v Európe, bolo stretnutie 
zatiaľ preložené. I v tomto meste prišlo v 
roku 2015 k výmene vedenia mesta.

Senica má podpísanú i spoluprácu so 
salvadorskym mestom Santa Tecla (od 14. 
mája 2012).

So všetkými družobnými mestami si pra-
videlne mesačne Mesto Senica vymieňame 
tlačové médiá o živote mesta. 

Senica spolupracuje aj so spriatelenými 
mestami Hodonín, Kojetín, Klobouky z 
Českej republiky, zahraničnými združeni-
ami ako Združenie slovanskej vzájomnosti, 
ktorej celoeurópsky snem sa uskutoční v 
mesiaci september v našom meste, tiež 
Švajčiarskou obchodnou komorou. Záu-
jem o obnovenie družobných kontaktov 
prejavilo i mesto Pugačevo zo Saratovskej 
oblasti Ruskej federácie. 

NS

Za Vladimírom Durlákom
Mimoriadne ťažko sa píše tento text, 

lebo je spojený s človekom, ktorý z našich 
slov, článkov a fotografií vyrábal tieto 
noviny. V tlačiarni, ktorej bol Vladimír 
Durlák majiteľom, dostávala Naša Senica 
záverečnú grafickú aj printovú podobu. 
Tieto noviny si už neprečíta, nepríde sa 
pozrieť na ich finálnu prípravu s neod-
mysliteľným úsmevom na tvári a otázkou 
kedy? 

Keď sme pripravovali do 
tlače číslo 6-7 bol čerstvým 
šesťdesiatnikom. Kto by si 
bol pomyslel, že o viac ako 
mesiac nás zasiahne zarmu-
cujúca správa. Ako vždy bol 
veselý,  plný pohody, poroz-
prával sa, mal veľmi veľa plá-
nov v hlave ako rozvíjať tla-
čiareň. Neľútostne a nemilo-
srdne, náhle, bez slova roz-
lúčky sa skončila jeho životná púť 30. júla 
2016 v kraji, kde sa narodil, na východ-
nom Slovensku. Udalosť kruto a bolestne 
zasiahla rodinu, ako aj jeho 11 zamestnan-
cov a ľudí, ktorí s ním spolupracovali. Stra-
tili sme v ňom človeka, ktorý bol oddaný 
práci, žil pre ňu a všetky svoje sily veno-
val firme, v ktorej denno-denne trávil väč-
šinu dňa. Spolupráca s ním bola veľmi 
dobrá, férová a korektná, lebo poradil a 
nikdy neodmietol pomoc. Vždy, keď to 

bolo čo len trochu možné, a častokrát 

aj nemožné, vyšiel zákazníkovi v ústrety. 
Hľadal najlepšie riešenie, lebo všetko, čo 
vychádzalo z tlačiarne bola jeho vizitka. 

Vladimír Durlák bol absolventom Poly-
grafického učilišťa v Bratislave a po jeho 
skončení v roku 1976 začal pracovať v 
Chemosvite Svit ako reprodukčný gra-
fik, neskôr ako majster prípravy výroby. 
Životné okolnosti ho zaviedli na Záhorie, 
najskôr pracoval niekoľko rokov v Skalici a 
potom prišiel pracovať do Senice do pod-
niku Oblastné komunálne služby. Podni-

kať začal 1. januára 1995, keď 
bývalú ubytovňu na Kolónii 
premenil na Tlačiareň Durlák. 
V nej najprv tlačil rôzne men-
šie tlačoviny pre firmy. Neskôr 
sa v tlačiarni tlačili farebné 
katalógy, vizitky, hlavičkové 
papiere, šanóny, knihy v tvr-
dých doskách, obaly na CD, 
atď. Dnes je tlačiareň vyba-
vená najmodernejšou tech-
nológiou, robia sa v nej väzby 

V1 a V2, laminovanie, výseky, zlatoražby. 
Tlačiareň Durlák majú v tiráži napísané 

desiatky titulov kníh, obecných a mest-
ských novín, kvalitné katalógy pre veľké 
firmy, obaly a vzniká tu množstvo iných 
tlačiarenských produktov. Ako polygraf 
si Vladimír Durlák potrpel na špecifické 
produkty. Rád prijímal výzvy a ešte rad-
šej bol, keď dokázal splniť zákazníkove 
prianie. Vtedy naozaj cítil obrovské pote-
šenie. Z tohto pohľadu možno za naj-
zložitejšie dielo označiť knihu viazanú v 

koži s plastikou, čo bol dar od Saleziá-
nov pre Svätého otca. K výstavným pro-
duktom z tlačiarne patrí aj kniha Zoltána 
Schmidta Sedembolestná, vydaná v roku 
1996. Kniha Poézia na pomedzí získala 
v roku 1997 titul Najkrajšia kniha Sloven-
ska. V roku 2005 tlačiareň získala za obal 
na CD Roba Grigorova Balady ocenenie 
Obal roka. 

Vladimíra Durláka fascinovali staré 
veci – rádiá, gramofóny, písacie stroje, ale 
aj väčšie stroje - motorky a autá. Z jeho 
vzťahu k umeleckým predmetom, kultúre 
a estetike vôbec pramenila aj finančná 
podpora mnohých kultúrnych projek-
tov. Ako človek bol veľmi skromný a dob-
rosrdečný, nerád vystavoval na obdiv 
svoju prácu. Zaslúžene dostal aj mnohé 
morálne ocenenia v podobe pamätných 
listov, medzi inými aj pri 25. výročí Našej 
Senice. V roku 2013 prevzal za podporu 
rozvoja kultúry na Záhorí Pamätný list 
Trnavského samosprávneho kraja. 

Pracovňa v tlačiarni osirela. Miesto 
v kresle za masívnym stolom zostalo 
prázdne. Tam sa rodili plány, tam sa roz-
hodovalo, tam bilo jeho srdce pre firmu, 
jej prosperitu a spokojnosť zákazníkov. To 
srdce bijúce pre druhých v jednej chvíli 
zradilo. Tlačiareň, jeho láska a jeho život, 
naďalej ponesie jeho meno. V nej bude 
život a práca Vladimíra Durláka pokračo-
vať.

Česť jeho pamiatke!

Viera Barošková



Naša Senica 8/2016

5

Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ceKunovská priehrada

Koncom augusta 2015 sa začala Kunov-
ská priehrada postupne vypúšťať. Od 
konca októbra 2015 je priehrada bez vody 
a dno postupne zarastá. Seničania, rybári 
či rekreanti, ktorí majú túto vodnú plochu 
pri meste Senica obľúbenú, sa často pýtajú, 
kedy bude priehrada opäť napustená.

Na množstvo otázok sa pokúsil zís-
kať odpovede primátor mesta Branislav 
Grimm, ktorý sa koncom júla stretol pri-
amo na Kunovskej priehrade s riaditeľom 
závodu Dunaj Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku Ivom Dvořákom.

Všetky práce na rekonštrukcii Kunov-
skej priehrady, ktoré sú rozdelené na nie-
koľko častí, boli naplánované na roky 
2016 – 2017. Začiatok prác bol posunutý 
približne o dva mesiace neskôr. Podľa 
hovorcu Slovenského vodohospodárskeho 
podniku Pavla Machavu dôvodom posunu 
bolo nepriaznivé počasie a nevyhovujúce 
podmienky pre začatie prác v samotnej 
nádrži, ktoré spôsobila vysoká spodná a 
povrchová voda v hornej a spodnej nádrži. 
Momentálne práce na rekonštrukcii pokra-
čujú plynule ďalej. Podzemná voda však 
robí aj naďalej problémy a zatápa samotné 
dno nádrže. Na vyriešenie tohto problému 
bol vykopaný odvodňovací rigol, ktorý sa 
tiahne pozdĺž nádrže a zachytáva túto 
vodu z priečnych rebier, ktoré sú vybudo-
vané pozdĺžne na dne.

Aktuálne sa pracuje na odťažení náno-
sov z hornej nádrže. Okrem toho na Kunov-
skú priehradu bol dovezený lomový kameň 
v objeme asi 300 m3 na opravu prehrádzky, 
ktorá oddeľuje hornú nádrž od dolnej. 

Ďalej je naplánované prečistenie nádrže 
a oprava zemnej hrádze, oprava betó-
nových konštrukcií funkčného objektu, 
oprava betónového opevnenia návodného 
svahu, oprava koruny hrádze a sanácia 
vzdušného svahu hrádze, oprava drenáž-
neho systému a oprava kovových konštruk-
cií na funkčnom objekte.

Na stavbe koncom júla pracovalo 10 
ľudí, ktorí striedavo obsluhovali jeden 
žeriav, nakladač, jednu UDS, dva buldo-
zéry a tri nákladné autá. Okrem toho šesť 
nákladných áut vozí na stavenisko cestné 
panely, ktoré budú neskôr slúžiť ako prístu-
pová cesta do nádrže. Celkové predpokla-
dané náklady na revíziu vodnej stavby sú 
približne 2 555 000 €.

Podľa vyjadrení hovorcu Slovenského 
vodohospodárskeho podniku predpokla-
daným termínom na ukončenie prác a 
začatie napúšťania vodnej nádrže Kunov je 
posledný štvrťrok 2017.

lv
foto bar

Školy pripravené 
Dva mesiace prázdnin majú za sebou 

žiaci aj učitelia a čaká ich nový školský rok 
2016/17. Školy aj počas leta robili gene-
rálne upratovanie či modernizovali, aby bol 
školský rok dobre pripravený.

Mesto Senica má vo svojej zriaďova-
teľskej pôsobnosti štyri základné školy. V 
Základnej škole na Ulici V. Paulínyho-
Tótha počas prázdnin v telocvični rekon-
štruovali elektroinštaláciu a nakúpili nové 
pomôcky. Vybudovali nový prístrešok 
pre bicykle zamestnancov školy, dokon-
čili oplotenie školy a okrem bežnej údržby 
pribudlo nové vybavenie aj do školskej 
kuchyne. Škola otvorila tri triedy prvákov, 
jednu v nultom ročníku, spolu má škola 21 
tried. 

Základná škola na Komenského ulici 
v novom školskom roku otvorila 26 tried, 
z toho 3 triedy prvákov. V lete vymaľovali 
šatne v telocvični, nový povrch dostalo via-
cúčelové ihrisko v areáli a pripravili projek-
tovú dokumentáciu na spojovaciu chodbu 
medzi školou a školskou jedálňou. 

Základná škola na Sadovej ulici bude 
mať športové triedy so žiakmi špecializujú-
cimi sa na futbal a hádzanú. Spolu otvoria 

27 tried, z toho 3 triedy prvákov. Popri bež-
nej údržbe počas prázdnin robili stavebné 
úpravy vstupnej chodby bloku b, vymaľo-
vali triedy a jedáleň. 

V Základnej škole s materskou školou 
na Ulici J. Mudrocha v novom školskom 
roku otvoria celkom 21 tried. Z toho sú 3 
triedy detí v predškolskej výchove a 2 triedy 
prvákov. Prázdniny využili na zmodernizo-
vanie školskej jedálne, kde pribudli sporák, 
umývačka riadu, elektrická pec, plynový 
kotol, do prváckych tried kúpili nový náby-
tok, čiastočnou opravou prešla fasáda školy 
a svojpomocne si vymaľovali triedy. 

V Materskej škole na Ulici L. Novo-
meského a v jej elokovaných pracoviskách 
sa venovali bežnej údržbe. Okrem toho v 
niektorých škôlkach vymenili alebo nakúpili 
nové elektrické spotrebiče, vymaľovali, 
vymenili podlahové krytiny, opravovali stre-
chu a iné zariadenia. V Čáčove boli uro-
bené opatrenia na zníženie energetickej 
náročnosti budovy. 

V Základnej umeleckej škole a Cen-
tre voľného času, ktoré tiež patria do zri-
aďovateľskej pôsobnosti Mesta Senica, sa 
počas tohtoročných prázdnin robila len 
bežná údržba. 

bar 

Olympiáda 
v réžii Seničanov

V dňoch 24. – 25. augusta sa stal areál 
Základnej školy V. Paaulínyho-Tótha dejis-
kom šiestej Župnej olympiády seniorov 
Trnavského samosprávneho kraja. Tohto-
ročná olympiáda opäť dokázala, že aj vo 
vyššom veku sa dá udržiavať dobrá kondí-
cia a takéto stretnutia sú vhodné na utužo-
vanie priateľstiev i nadväzovanie nových.

Do Senice prices-
tovalo 135 športovcov 
seniorov zo 7 okresov 
kraja, svojich zástup-
cov mal samozrejme 
aj Senický okres. Seni-
ori medzi sebou priví-
tali počas otváracieho 
ceremoniálu olympi-
ády podpredsedu TTSK 
Zdenka Čambala, pri-
mátora hostiteľského 
mesta Senica Branislava Grimma, pred-
sedu Jednoty dôchodcov Slovenska Jána 
Lipianskeho a predsedu Rady seniorov 
ČR Zdeňka Pernesa. Súťažilo sa v 13 dis-
ciplínach, ktoré boli prispôsobené veku 
a zdravotnému stavu. Každý zo športov-
cov sa mohol prihlásiť maximálne na 3 dis-
ciplíny, na výber mali plávanie (na kúpa-
lisku), šach, streľbu zo vzduchovej pušky, 
stolný tenis, petang, hod do basketbalo-
vého koša, hod granátom na cieľ a do dia-
ľky, beh, vrh guľou, kop do bránky a zau-
jímavou disciplínou bol hod valčekom. Vo 
všetkých disciplínach sa bojovalo so zani-
etením a entuziazmom.

Župná olympiáda nie je však len o špor-
tových výsledkoch, ale aj o stretnutiach sta-
rých kamarátov, o nadviazaní nových pria-
teľstiev a zábave. Po športovom zápolení 
na seniorov čakal spoločenský večer a tera-
pia tancom v internáte Strednej odbornej 
školy Senica, kde boli účastníci ubytovaní. 
Na druhý deň sa spoločne vybrali na turis-
tický pochod na Bradlo. Po výlete na nich 
čakalo vyhodnotenie súťaží a ocenenie naj-
úspešnejších. Viacerým sa podarilo získať 
viac ako jednu medailu. Najviac ich na krku 

viselo z mužov Jozefovi Rakovi zo Senice 
a zo žien Rozálii Krutej, ktorá reprezento-
vala taktiež domáci Senický okres. Stali sa 
tak najúspešnejšími športovcami tohto roč-
níka Župnej olympiády. Najstaršími účast-
níkmi, no napriek tomu úspešnými boli 
Drahomír Čermák a Dagmar Havelková, 
obaja zo Skalice. Najúspešnejším kolektí-
vom sa stalo družstvo seniorov zo Senic-
kého okresu, ktoré získalo putovný pohár. 

Podujatie splnilo svoj cieľ, ktorým bolo 
poskytnúť mobilným seniorom príležitosť 
na športovanie, pohyb a tiež zábavu.

Text a foto lv



Naša Senica 8/2016

6

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta

Spojené farby Záhoria 
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha 

bola 18. augusta otvorená výstava Spojené 
farby Záhoria, ktorá potrvá do 16. septem-
bra. Galéria výstavu pripravila v spolupráci 
s Mestom Senica. Záštitu nad ňou prevzal 
primátor mesta Branislav Grimm. 

Výstava približuje diela slovenských a čes-
kých autorov z tvorivého maliarskeho sympó-
zia, ktoré vytvorili v osade U Kubicov v chotári 
obce Bukovec 12. – 18. augusta 2016 ôsmi 
autori: Andrej Augustín/Slovenská republika, 
Roman Balogh/Slovenská republika, Cvetelin 
Cvetanov /Bulharsko, Juraj Čutek /Slovenská 
republika, Mário Flaugnatti /Slovenská repub-
lika, Marián Komáček /Slovenská republika, 
Miroslav Pošvic /Česká republika a Jiří Váp/
Česká republika. Tvorivé výsledky zo sympó-
zia sú doplnené aj ich súčasnou ateliérovou 
tvorbou. 

„Spoločným úsilím autorov bola snaha o 
umelecké vyjadrenie, ktoré vychádzalo zo 
spoločnej základne výtvarného tvaroslo-
via, kde svoju hlavnú rolu hrajú predovšet-
kým farba, tvar, línia a svetlo, ale skončila v 
bytostne individuálnych polohách autorov 
s rozdielnym námetom, kompozíciou, úva-
hou, poéziou, pocitom či samotným ges-
tom... Siedmi autori sa vyjadrili prostred-
níctvom média maľby a jeden plastikou, 
pričom inšpiráciu načierali priamo alebo 
sprostredkovane v okolitej prírode myjav-
skej pahorkatiny. O inšpiratívny priestor, 
ktorý ovplyvňoval autorov a poskytol úto-
čisko pre ich diela teda nebola núdza hoci 
vyjadrenie nebolo limitované témou, tech-
nikou ani technológiou či materiálom, 
ba ani hranicami, národnosťou, jazykom 
alebo tradíciou...,“ zhrnula medzinárodné 
výtvarné sympózium odborná pracovníčka 
Záhorskej galérie Dana Janáčková.

NS

Spomienka na Maťku...
Sú medzi nami ľudia, ktorých prítom-

nosť je taká samozrejmá, že si ju ani neu-
vedomujeme. Tak, ako si neuvedomu-
jeme vzduch alebo tlkot vlastného srdca. 
Často zabúdame, že ich život je pre nás 
nevyhnutnosť. Až jeho strata nám pripo-
menie, ako veľmi sme ho milovali.

Srdce robí človeka, člo-
vekom a Maťka ho mala 
vždy otvorené dokorán, 
dokorán pre všetkých. A 
ono prestalo biť naveky. 
Táto správa nás zasiahla 
ako bolestivý šíp priamo 
do srdca. Niečo, čo človek 
nečaká..., však kto by pove-
dal, že jej čas sa už naplnil 
? Nedá sa jednoducho pri-
jať neodvratný koniec jej 
života, a preto je nám teraz 
nesmierne ťažko. Ešte pred 
pár dňami rozdávala okolo 
seba úsmev, dobrú náladu a optimizmus... 

Určite každému z nás je teraz v myš-
lienkach ľúto, že jej nevenoval viac času, 
viac pozornosti, ktorú by si bola určite 
zaslúžila. Žiaľ, už nikdy neuvidíme jej 
krásne modré oči, neprihovorí sa k nám 
jej milý hlas, nepoteší nás jej nákazlivý 
úsmev, nepodá nám ruku...

Naša kolegyňa a kamarátka Mgr. Mar-
tina Bohunová, ktorá pracovala v Centre 
voľného času od roku 2003 ako vedúca 
oddelenia telovýchovy a športu, nás náhle 
opustila dňa 12.augusta vo veku 44 

rokov. Jej odchod sa hlbokým zármutkom 
dotkol nielen jej najbližších, ale i všetkých 
kolegov z Centra voľného času, nás - jej 
priateľov i známych. 

Jej poznávacím znamením bola vždy 
športová zanietenosť, ktorá bola jej pra-
covnou náplňou i záľubou súčasne a túto 
úspešne prenášala i na deti a mládež vo via-
cerých krúžkoch, najmä športových, ktoré 

boli jej doménou. K nim sa 
časom pridružila i výtvarná 
výchova pre najmenšie deti, 
s ktorými vyrábala nádherné 
dielka, za čo ju deti zbož-
ňovali. Podieľala sa na prí-
prave nespočetného množ-
stva podujatí v rámci CVČ, 
kde hýrila svojimi nápadmi 
najmä vo výrobe divadel-
ných kulís, ktoré dokázala 
vyrobiť aj z ničoho a preto 
ich vždy nazývala moje kar-
tónové divadlo. Svoje krea-
tívne nápady prenášala tiež 

na výzdobu vnútorných priestorov celej 
našej budovy. Maťka sa podieľala i na 
organizovaní viacerých mestských podu-
jatí ako členka komisie pre šport pri mes-
tskom úrade v Senici i pri organizovaní 
športových olympiád a školských súťaží. 
Ešte v júli tak ako každý rok, bola ako 
vedúca s deťmi v letných mestských tábo-
roch...

Okrem pedagogickej činnosti bola 
známa svojím pozitívnym prístupom ku 
kolegom, mladým ľuďom, deťom, pria-
teľom i známym a zároveň stihla byť i 

mnohonásobnou dobrovoľnou darky-
ňou krvi. Nezanedbateľný je i fakt, že 
popri všetkých svojich pracovných povin-
nostiach v zamestnaní i starostlivosti o 
svoju rodinu, synov Mareka a Ondríka, 
ukončila externé vysokoškolské štúdium 
v Nitre. Martinka bola dvakrát ocenená 
primátorom mesta Senica pri príležitosti 
Dňa učiteľov. Ľudia si ju budú pamätať 
ako zanietenú športovkyňu a my v Centre 
voľného času ako tú správnu kolegyňu, 
ktorá nám bude neskutočne chýbať.

Bola vždy skromná, čestná a úprimná, 
nežiadala od ľudí, ani od života veľa. 
Nikdy sa neponosovala a svoj pracovný 
čas nikdy nemerala odpracovanými hodi-
nami. Teraz zostali len nezabudnuteľné 
spomienky. 

Dnes vieme, že Maťka bola pre nás 
naozaj vzácny človek, človek s veľkým Č. 

Milá Maťka, úprimne Ti ďakujeme 
za všetko, za 13 rokov Tvojej statočnej 
a obdivuhodnej práce, za to, že si vždy 
stála na svojom mieste a zo všetkých síl 
si si poctivo a zodpovedne plnila zverené 
úlohy. Vzdávame Ti úctu a vďaku za pre-
žité chvíle s Tebou, za to, že si nám uká-
zala, ako žiť čisto, nezištne, čestne, ústre-
tovo a celkom obyčajne, ľudsky. 

Odpočívaj pokojne a snívaj svoj večný 
sen v krásnej cerovskej rodnej zemi, ktorú 
si vždy mala tak veľmi rada.

Nikdy nezabudneme a pamiatku na 
Teba si v srdciach zachováme navždy.

Česť Tvojej pamiatke!

Kolektív CVČ Stonožka Senica

Chovatelia vystavujú
Slovenský zväz chovateľov v Jablo-

nici organizuje v dňoch 17. a 18. septem-
bra výstavu zvierat, ktorá bude v chovateľs-
kej budove na ulici Červenej armády v Jab-
lonici č. 353. Pre verejnosť bude výstava 
otvorená 17. septembra od 8. do 18. hod., 
18. septembra od 8. do 17. hod.

NS

Parkovanie pri Bille
zadarmo

S účinnosťou od 19. augusta bolo zria-
dené záchytné parkovisko pri bývalej pre-
dajni Billa na Sadovej ulici. Stalo sa tak na 
základe zmluvy medzi Stavmat Stavebniny, 
s.r.o. a Mestom Senica o prenájme parko-
viska.

Vzhľadom na to, že parkovisko sa 
nachádza v blízkosti centra mesta, je 
určené pre parkovanie vozidiel obyvateľov 
Senice, prípadných návštevníkov mesta a 
bude využívané tiež pri uskutočnení špor-
tových a kultúrno-spoločenských akcií. Par-
kovanie na tomto parkovisku je bezplatné. 

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

Umelci v plenéri
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očakáva plavcov
Po rozsiahlej rekonštrukcii bude 30. sep-

tembra o 9. hod. plaváreň otvorená pre 
verejnosť. Začína sa nová etapa v živote pla-
várne, ktorá je modernejšia, krajšia a vyba-
vená viacerými atrakciami. Prevádzku vyno-
venej plavárne začne 24-hodinová štafeta. 

Štafete bude predchádzať slávnostné 
otvorenie plavárne pre hostí, ktoré sa usku-
toční 29. septembra o 15. hod. V programe 
sa predstavia akvabely z Bratislavy, pla-
vecké kluby Záhorák a Aqua zo Senice a 
možno príde i známa osobnosť plaveckého 
športu. Primátor Senice Branislav Grimm a 
riaditeľ Rekreačných služieb mesta Senica 
Ľubomír Štvrtecký symbolickým odomknu-
tím bazéna umožnia verejnosti znovu vyu-
žívať plaváreň.

A je sa na čo tešiť. Budova dostala úplne 

nový šat, nové moderné vybavenie, nové 
vstupné priestory, pribudli nové prvky pre 
deti, whirlpool či tobogán - lákadlá, pre 
ktoré sa oplatí chodiť pravidelne do pla-
várne. Zmodernizované priestory urobili 
zo senickej plavárne jednu z najkrajších. 
Zmenil sa aj vstup do plavárne, ktorá je 
prepojená so športovou halou. Plaváreň sa 
pýši energetickým certifikátom triedy A. 

Kto bude chcieť byť medzi prvými, ktorí 
uvidia na vlastné oči premenu plavárne vo 
vnútri, určite si nenechá ujsť 24-hodinovú 
štafetu. Odštartujú ju zástupcovia samo-
správy mesta Senica, pokračovať budú 
žiaci zo škôl, popoludní budú plávať čle-
novia plaveckých klubov, firmy, záujmové 
združenia a verejnosť. Chcete si zaplávať 
v senickej plavárni o 3. hod. v noci? Je to 
možné len počas štafety, preto je potrebné 
prihlásiť sa na adrese stafeta@reco.sk alebo 
telefónnom čísle 0905 970 058. Po roz-
lúčkovej štafete aj otváraciu bude zabez-
pečovať pán Jaroslav Fodor. Podrobnosti 
sa ešte dolaďujú, no o pár dní budú na 
stránke www.senica.sk a sociálnych sieťach 
postupne zverejnené podrobnosti o šta-
fete. Každý účastník určite dostane diplom 
a možno bude mať šťastie aj v záverečnej 
tombole. 

Rozlúčková 24-hodinová štafeta sa 
začala 30. apríla o 9.00 a trvala do 1. mája 
2015 do 9.00. Do akcie, ktorá sa stretla s 
veľmi priaznivou odozvou, sa zapojilo 381 

plavcov, ktorí preplávali 111,25 km. Naj-
mladšou plavkyňou bola 2,5 ročná Anička 
Tuláková a najstarším 83-ročný Ladislav 
Mrákava. I teraz bude príležitosť pre všetky 
vekové kategórie, aby sa zapojili do šta-
fety a uvidíme či bude prekonaný rekord v 
počte účastníkov. 

Plaváreň bola zatvorená od 22. júna 
2015. Rekreačné služby mesta Senica 
potom začali s veľkou rekonštrukciou. 

Mimochodom, vedeli ste, že prvé letné 
kúpalisko bolo na Šafránkovom poli? To je 
v časti mesta, kde sídlil podnik Drevona, 
teraz je tam firma Bella. Podľa informácií 
Jána Petra slúžilo do roku 1955, hrávala 
tam hudba a bývali tam aj plavecké pre-
teky. Druhá historická fotografia sa viaže 
k výstavbe plavárne, ktorú vybudoval pod-
nik Slovenský hodváb a sú na nej zachytení 
vtedajší zamestnanci podniku.

Viera Barošková 

Začali s bronzom
Plavci z plaveckého klubu Záhorák 

začali v Štúrove 27. augusta novú plaveckú 
sezónu. Zúčastnili sa na medzinárodnom 
plaveckom podujatí Štúrovské stovky, kto-
rými sa každoročne na konci letných prázd-
nin odštartuje nový tréningový a súťažný 
kolotoč. Nová sezóna začne v prestava-
nej plavárni v Senici. To je vízia, ktorá pla-
vecký klub aktuálne vedie k novým a lep-
ším výsledkom. 

V Štúrove sa Seni-
čania predstavili v kon-
kurencii 440 plavcov 
z 51 klubov zo Slo-
venka, Česka, Maďar-
ska, Talianska a Srb-
ska. Napriek zložitým 
tréningovým podmi-
enkam za posledný 
rok plavci nesklamali. 
Naplnili očakávania 
trénerov Ing. Stani-
slava Mihalku a Ing. 
Bernarda Vacu. PK 
Záhorák sa z pohľadu 
času, za ktorý zaplá-
vali, umiestnil celkovo 
na 13. mieste. 

Bonusom bola strie-
borná medaila, ktorú 
získal Michal Serdahely v disciplíne 100 m 
prsia, ktoré zaplával na úrovni svojho osob-
ného rekordu časom 1:21:51 min. V disci-
plíne 100 m voľný spôsob časom 1:05:81 

min. sa prebojoval do prvej desiatky, skon-
čil na 9. mieste. Jeho sestru Luciu Serdahe-
lyovú určite mrzí „zemiaková“ medaila z 
disciplíny 100 m motýlik (1:38:07 min.). V 
disciplíne 100 m voľný spôsob síce zaplá-
vala osobný rekord (1:18:22 min.), ale žiaľ 
stačil iba na 7. miesto. Aj Matúšovi Vašíč-
kovi utiekol bronz, a to iba o 24 stotín 
sekundy v disciplíne 100 m voľný spôsob, 
časom 1:14:08 min. Šieste miesto mu vo 
výsledkovej listine pridelili v disciplíne 100 

m znak (1:29:50 min. 
) a 8. miesto na 100 
m motýlik (1:35:08 
min.). Hana Hrúzová 
vo svojej najsilnejšej 
disciplíne 50 m znak 
časom 42.04 s. zaplá-
vala osobný rekord, 
ktorý jej zabezpečil 
v silnej konkurencii 
rovesníčok 5. miesto. 
V disciplíne 50 m 
voľný spôsob si vyplá-
vala 9. miesto (37.68 
s.). Žofia Žúrková zís-
kala 8. miesto v disci-
plíne 50 m voľný spô-
sob (37.12 s.). Deviate 
miesto isto potešilo 
aj jej brata Samuela 
Žúrka, ktorý 100 m 

motýlik zaplával za 1:33:98 min. Deviate 
miesto získala aj najmladšia plavkyňa Karin 
Vašíčková, ktorá 50 m voľný spôsob poko-
rila časom 45.27 s a 100 m prsia bola dis-

ciplína, v ktorej sa výraznejšie presadil 
aj Jakub Jankových, ktorý obsadil časom 
1:27.03 min. 8. miesto. Najefektívnejšími 
plavcami z pohľadu zaplávaných osobných 
časov sa stala Aneta Bíliková, ktorá si vylep-
šila všetky časy vo všetkých štyroch disciplí-
nach a Adam Pipíška, ktorý si vylepšil časy 
v troch rozplavbách. Pre klub získali spolu 
7 bodov zo 17. Okrem už menovaných sa 
pretekov zúčastnila aj Tamara Pastuchová, 
ktorej najúspešnejšou rozplavbou bol 100 
m motýlik a obsadila 11. miesto.

Po roku zložitého dochádzania za tré-
ningami 5-krát v týždni do 40 km vzdiale-
ných Ratíškovíc a Myjavy 11 členovia PK 
Záhorák dosiahli výborné výsledky. Spo-
mienkou na ťažké časy nech je fotogra-
fia práve z plavárne v Ratíškoviciach po 
absolvovaní všetkých kôl KMŽ na konci 
sezóny. Posledný mesiac plavci „otužo-
vali“ na letnom kúpalisku, kde napriek 
nie príliš ideálnym podmienkam prebie-
hali tréningy, kde v studenej vode a často 
v sychravom počasí plávali desiatky kilo-
metrov, aby nestratili svoje tvrdo vyplá-
vané plavecké pozície. Posledný rok bol 
skúškou nielen plavcov, ale najmä tréne-
rov a rodičov, ktorí zabezpečovali celú 
logistiku v čase odstávky plavárne. Inves-
tovali do toho nielen financie na prená-
jom plavární a dopravu, ale najmä čas, 
hodiny a hodiny tréningov a súťaží. Všet-
kým, ktorých sa to týka patrí jedno veľké 
ďakujeme!

Adriana Bíliková
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Sokolovne
Mesto Senica aj počas dovolenko-

vého obdobia pripravuje projekt cezhra-
ničnej spolupráce zameraný na vytvore-
nie mestského múzea. Zástupca primá-
tora Senice Martin Lidaj, archivár a histo-
rik Vladimír Petrovič a projektoví manažéri 
mesta Senica Ľuboš Hazucha a Ľubica Kad-
lec Melišová navštívili 12. júla partnera pro-
jektu mestečko Klobouky u Brna. 

Senickú delegáciu privítali v zámockom 
sídle radnice zástupca starostu P. Klement 
a manažérka miestneho múzea, knižnice a 
turistickej informačnej kancelárie Jana Prčí-
ková. Vo veľmi priateľskej a pohostinnej 
atmosfére Seničania objavovali krásy tohto 

malého veľkého mesta. Mestečko s dvetisíc 
štyristo obyvateľmi je svojou občianskou 
vybavenosťou, technickou infraštruktúrou, 
priemyselnou zónou, kultúrnym a športo-
vým životom porovnateľné i s väčšími mes-
tami na Slovensku. V meste sa nachádza 
základná škola, základná umelecká škola 
a dve stredné školy. Z vlastného rozpočtu 
mesto zrekonštruovalo na kultúrno-spolo-
čenské účely budovu bývalej Sokolovne, 
ktorá môže byť inšpiráciou pre senický pro-
jektový zámer. 

Senicu s Kloboukami z historického 
hľadiska spája predovšetkým stredoveká 
česká obchodná cesta a vychýrené klo-
boucké dobytčie trhy, ktorých sa zúčast-
ňovali aj obyvatelia nášho regiónu. His-
tória mestečka je však ďaleko rozmanitej-
šia, o čom svedčí množstvo historických 

a pamiatkových objektov. K raritám patrí 
drevený veterný mlyn. To najhodnotnej-
šie ukrýva pôvodne renesančný zámok. 
V jeho areáli sa nachádza národopisné 
múzeum založené v roku 1903, ktoré pre-
kvapí krásou a množstvom exponátov. K 
najvzácnejšiemu patrí zbierka obrazov 
maľovaných na sklo, kolekcia ľudových 
výšiviek a keramiky. 

Zástupcovia oboch samospráv v Klo-
boukách u Brna našli veľa inšpirácie aj 
námetov na spoluprácu. Realizácia pro-
jektu by bola prínosná pre obe mestá a 
určite by pomohla zviditeľniť toto krásne 
mestečko ukryté v tieni Ždánskeho lesa a 
vinohradov, ktoré svojich návštevníkov pre-
kvapí svojou ponukou. 

Mgr. Ľubica Kadlec Melišová

Dali ste hlas 
Knihe Záhoria?

Čitateľská anketa o Knihu Záhoria je 
anketou, v ktorej nerozhodujú posudky 
odborníkov, vyjadrenia recenzentov, vyda-
vateľov, grafikov alebo knihovníkov. Víťaz 
vzíde z hlasovania čitateľov o titule z pro-
dukcie roku 2015 buď hlasovacím lístkom 
vhodeným do urny alebo kliknutím na 
vybraného knižného kandidáta na internete. 

Až do konca septem-
bra môžete dať svoj hlas 
niektorej z rekordného 
počtu 65 kníh zo Záho-
ria, o Záhorí, od Záhorá-
kov alebo o Záhorákoch. 
Výstavku všetkých súťa-
žiacich titulov nájdete 
pri vstupe do oddele-
nia beletrie v Záhorskej knižnici v Senici. 
A nájdete ich aj na jej webovej stránke i 
na portáloch spoluorganizátorov ankety – 
miest Senica, Holíč, Skalica či Mestského 
centra kultúry v Malackách.

Kým v prvom ročníku ankety sme víťaza 
vyberali z približne tridsiatky adeptov, dnes 
v jej 8. ročníku je to už viac ako dvojnáso-

bok kníh, pod ktorými sú podpísaní autori, 
vydavatelia, kníhtlačiari, fotografi, ilustrá-
tori, výtvarníci, podporovatelia kníhtlače či 
knižníc, sú v nich zobrazené námety z regi-
ónu alebo sa v nich hovorí o osobnostiach 
zo Záhoria pochádzajúcich alebo tu žijú-
cich. Podmienkou bolo, aby kniha mala pri-
delené medzinárodné číslo ISBN.

Žánrové i tematické zastúpenie súťažia-
cich titulov je opäť veľmi pestré.

Rozprávky, povesti pre deti, básničky, 
beletria, odborné tituly z rôznych oblastí 

– architektúra, pamiatky, 
spomienky pamätníkov, 
monografie výtvarníkov, 
osudy osobností našich 
dejín, cirkvi, charity, lite-
ratúry, publikácie o ces-
tovnom ruchu, turistike, 
cyklotrasách, krásach 
vlasti... 

Vydavateľmi kníh a ich sponzormi boli i 
samosprávy miest a obcí zo Záhoria, v kto-
rých pochopili, že kniha je náš trvalý, trpez-
livý, poučný i zábavný spoločník. Ak je spo-
jená s mestami či regiónom, ktorý máme 
radi, tým skôr nás láka do nej nazrieť, zís-
kať ju do rodiny, požičať si ju v niektorej z 
verejných knižníc, alebo jej v ankete pride-

liť hlas a dať šancu, aby sa stala víťazkou. 
Máte už taký tip?

Medzi knihami v ankete sú zastúpené 
tituly spojené s Kopčanmi, Lozornom, 
Malackami, Plaveckým Štvrtkom, Holíčom, 
Hlbokým, Prietržou, Skalicou, Senicou...
Mnohé sme aj u nás v Senici buď uvádzali 
do života, alebo besedovali s jej tvorcami. 
Niektoré mapujú mesto prostredníctvom 
výtvarného umenia prezentovaného naprí-
klad na výstavách v Záhorskej galérii Jána 
Mudrocha v Senici. Iné odzrkadľujú zanie-
tenie známych historikov, trpezlivosť zbe-
rateľov fotografií či pohľadníc, zachytávajú 
dejiny a úspechy hasičov, premeny obcí, 
kreativitu a fantáziu poetických duší.

Výsledky každého ročníka čitateľskej 
ankety vyhlasujeme vždy v inom meste 
Záhoria. Tohto roku tak po Holíči, Skalici či 
Malackách urobíme v októbri opäť v Senici. 
A opäť sa vraciam k otázke v titulku tohto 
článku. Už ste hlasovali v ankete o Knihu 
Záhoria 2015 a dali šancu senickým vyda-
vateľom, autorom, grafikom, výtvarníkom, 
osobnostiam, o ktorých sa v knihách píše? 
Ak nie, čas máte do 30. septembra vrátane. 

Katarína Soukupová 
foto Milan Soukup

Hasiči predstavia 
starú techniku

Námestie oslobodenia bude 17. septem-
bra od 13. hod. patriť hasičom a prezentá-
cii historickej hasičskej techniky. Dobrovoľný 
hasičský zbor a Mesto Senica pozývajú na 
podujatie, ktorého hlavným zmyslom je pou-
kázať na význam hasičstva a poslanie hasi-
čov. Podujatie bude nabité súťažnou atmo-
sférou, prehliadkou starej techniky a tiež 
ukážkami novej, a kultúrnym programom. 

V čase, keď retro je „in“ si diváci pripo-
menú aj doby hasenia ohňa v dávnejšej 
minulosti. Ako najstaršiu uvidia v činnosti 
konskú striekačku, ktorá pochádza z obdo-
bia okolo roku 1900, ktorú vystriedajú ďalšie 
požiarne striekačky až po dnešnú najmoder-

nejšiu, medzi ktoré patrí napríklad štvorkolka. 
Hasičské družstvá z celého regiónu budú 

v dvojkolovom požiarnom útoku bojovať 
o Pohár primátora mesta, no v zápolení o 
prvenstvo budú využívať starú techniku 
požiarnych striekačiek, ktoré sa vyrábali v 
rokoch 1950 - 1978. Do Senice privezú staré 
PS -8, hoci teraz už dobrovoľní hasiči majú 
vo svojej výbave PS – 12. 

Dobrovoľný hasičský zbor ako najstar-
šia organizácia v Senici s vyše 120-roč-
nou históriou v ostatnom období príkladne 
dbá o rozvoj svojej členskej základne, a to 
od najmenších detí. Tzv. krhličkári, na kto-
rých sú Seničania právom hrdí, pretože nie 
všade sa hasičom darí získavať mládež, 
takisto ukážu, ako už vedia zahasiť oheň. 

bar

Opereta v Dome kultúry
Mestské kultúrne stredisko prichádza s 

novým typom programu, ktorý tu už dlho 
nebol, a to operetou. Predstaví operetu 
Hrnčiarsky bál, ktorá je výsledkom spolu-
práce hudobného skladateľa Gejzu Dusíka 
a libretistu Seničana Pavla Braxatorisa. 
Operetu v Dome kultúry uvedie orchester, 
zbor a balet Štátnej opery Banská Bystrica 
8. septembra o 19. hod.

Opereta Hrnčiarsky bál je kvalitatívnym 
vrcholom 12 operiet Gejzu Dusíka. Príbeh 
sa odohráva v prostredí slovenských hrn-
čiarov na Záhorí a popretkávaná je slo-
venským folklórom. Zaujímavosťou bude, 
že po dlhej dobe bude znovu otvorené 
orchestrisko v Dome kultúry. 

NS
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – august 2016
 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Kol.:    Bludiská a iné hlavolamy  Arkus
2. Mlčochová, J.:   Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
3. Hevier, D.:   Hovorníček   Buvik
4. Hevier, D.:  Básnička ti pomôže  Buvik
5. Kol.:   Krížovky pre celú rodinu  Ottovo nakladateľstvo
6. Kol.:    Zábavné hlavolamy 2.  Arkus 
7. Walliams, D.  Pán Smraďoch   Slovart 
8. Kol.:   Antistresové maľovanky   Fortuna Libri
9. Hopkins, C.:   Kamošky, schôdzky a taj.pyžam.večierkov  Arkus
10. Riddle, A.G.:   Desivý mor Atlantídy   Motýľ
11. Bass, G.:   Bendži Bengál a pomsta rybích ľudí Slovart
12. Mlčochová, J.:  Strašidelný hrad   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 9/16 a lúčny koník Herman
Lúčny koník Herman celé dni hopkal po lúke, občas na chrbte ponosil kamarátku lienku či 
suseda motýľa, ale stále sa mu videlo, že má veľa voľného času. A tak sa jedného dňa roz-
hodol, že si nájde prácu. Podarilo sa mu to rýchlo, pre šikovné lúčne koníky je na lúke práce 
viac než dosť, ale... Herman v práci vôbec nie je spokojný! Prečo? Čo nie je v poriadku?
Formát 105 x 148 mm, mäkká väzba, 32 strán, cena 0,90 €, členovia kniž. klubu 0,83 €

Akciové balíčky pokračujú: skvelá zábava na leto pre všetky bystré deti!
akciový balíček Detské doplňovačky 2/16 
Na trh práve prišiel ďalší zo série mimoriadne obľúbených akciových balíčkov. Obsahuje 
mix 4 časopisov: Detské doplňovačky pri mori, Detské doplňovačky turistické, Detské 
doplňovačky v lese, Detské doplňovačky rytierske. Za výhodnú cenu tak získate 64 strán 
rôznych zábavných hádaniek a hlavolamov. V predaji vo všetkých stánkoch Mediaprint-
Kapa, a.s. a vo vybraných predajniach Panta Rhei. 
Formát 148 x 210 mm, mäkká väzba, balenie: fólia, 64 strán, cena: 1,69 €, členovia Kniž-
ného klubu Arkusu 1,39 €

akciový balíček Hlavolamy 
Tento balíček obsahuje 2 knižky: Morské hlavolamy a Hlavolamy malého dinosaura, zaba-
lené spolu v priesvitnej fólii. Za výhodnú cenu tak získate 140 strán rozmanitých hlavola-
mov – na voľné dni skrátka nenahraditeľné! 
Formát 148 x 210 mm, 140 strán, fólia, Cena 3,99 €, členia Knižného klubu Arkusu 3,49 € 
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

Desatoro 
proti vlámaniu

1. Nenechávajte vonku rebrík.
2. Záhradnícke náradie slúži 

zlodejom ako páčidlo, lopatu, 
hrable, rýľ alebo krompáč preto zamykajte, 
poprípade uložte tak, aby neboli „poruke“.

3. Vonkajšie osvetlenie nech Vám 
zapínajú senzorové čidlá, alebo umiestnite 
vypínač v dome.

4. Dôkladne zamykajte, kľúč nescho-
vávajte na miesta (pod kvetináč, rohožku…), 
ktoré zlodeji dobre poznajú.

5. Byt zabezpečte masívnymi dve-
rami s kvalitným bezpečnostným zámkom.

6. Okná riadne zatvorte, najlepšie je 
opatriť okná bezpečnostnou fóliou alebo 
bezpečnostným sklom.

7. Nenechávajte prerastať živé ploty, 
nestavajte okolo domu ohrady, cez ktoré 
nie je do záhrady vidieť.

8. V prípade Vašej neprítom-
nosti vo svojom obydlí (nemoc, 
dovolenka, služobná cesta…) si 
zabezpečte pravidelný výber poš-
tovej schránky, nezaťahujte rolety 
či žalúzie, urobte také opatrenia, 

aby ste budili dojem svojej prí-
tomnosti v byte. Pomôcť môžu 
aj bezpečnostné služby alebo 
susedia.

9. Neuvádzajte na byto-
vých a schránkových vizit-
kách svoje tituly. Ak ste sama 
žena, používajte pri označení 
zvonku, schránky a domových 
dvier svoje priezvisko bez kon-
covky –ová, napr. Mrkvovci.

10. Nechváľte sa svo-
jimi majetkovými pomermi či 
zámermi kam a kedy pôjdete 
na dovolenku zvlášť pred cud-
zími osobami. 

Nové detské ihrisko
Deti v mestskej časti Čáčov už môžu 

využívať nové ihrisko, ktoré sa nachádza 
pred Notárskym domom. Do užívania ho 
dostali v závere júla. 

Deti môžu využívať zostavu hracích 
prvkov s lanovou dráhou a dve samostatné 
hojdačky na pružine, ktoré dodala firma 
Flora Servis Group, s.r.o. Základovú plo-
chu ihriska tvorí štrková drť. Mesto Senica 
ihrisko v hodnote 5600 eur vybudovalo 
s pomocou zamestnancov zaradených 
na paragraf 54 Zákona o zamestnanosti - 
šanca na zamestnanie. 

bar

Gesto podpory 
V posledných týždňoch školského roku 

sa v Materskej škole (MŠ) U veselého šaša 
uskutočnila nezvyklá zbierka. Bola určená 
na pomoc Natálke, ktorá túto MŠ navšte-
vuje. Natálka je v tomto čase v zahraničí, 
kde absolvuje liečbu adekvátnu svojmu 
výnimočnému ochoreniu. 

Rodičia detí, ktoré navštevujú MŠ spolu 
s Natálkou a zamestnanci celej MŠ Senica, 
prispeli do tejto zbierky a pre Natálku sa 
vyzbieralo 153 eur. Vyzbierané peniaze, 
pozdravný list od všetkých detí z MŠ otcovi 
Natálky odovzdala v prítomnosti riaditeľky 
MŠ Senica Mgr. Marty Haslovej zástup-
kyňa riaditeľky MŠ Senica Mgr. Oľga Cho-
vancová. Zároveň pani zástupkyňa vyjad-
rila veľkú vďaku všetkým, ktorí do zbierky 
prispeli. Podotkla, že v tejto uponáhľanej 
dobe je to skutok, za ktorý patrí všetkým 
veľké ďakujeme. Otec Natálky v mene 
celej rodiny odovzdal pani zástupkyni 
ďakovný list pre všetkých darcov.

Natálke všetci želáme skoré uzdrave-
nie, šťastný návrat medzi svoje kamarátky 
a kamarátov do MŠ.

Mgr. Oľga Chovancová
zástupkyňa riaditeľky MŠ
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Obzretie za letom
Dva letné mesiace spestrili v meste 

rôzne podujatia. Organizátori nimi chceli 
prispieť k dobrej pohode a nálade. Podu-
jatia v rámci Senického kultúrneho leta pri-
pravovalo Mestské kultúrne stredisko v 
spolupráci s Mestom Senica a do mozaiky 
prispeli programom aj rôzni ďalší organizá-
tori. Krátkou informáciou a fotografiami sa 
vráťme k niektorým podujatiam.

Športový deň 
V mestskej časti Čáčov sa 6. augusta 

konal 5. ročník podujatia Športový deň, kto-
rému prialo aj počasie. Dobrovoľný hasič-
ský zbor Senica spolu s dobrovoľníkmi 
Civilnej ochrany a ďalšími dobrovoľníkmi 
pripravili rôznorodé súťaže i vedomostné 
hry. Program spestril taktiež Kynologický 
klub Čáčov, ktorý predviedol svoju výcvi-
kovú činnosť v podobe niekoľkých uká-
žok poslušnosti a obrany. Miestni chovate-
lia koní umožnili deťom i dospelým odviesť 
sa v sedle. Okrem detských súťaží bola aj 
súťaž dospelých tímov vo varení gulášu. 
V súťaži o titul gulášmajstra Čáčova obhá-
jila svoje prvenstvo z minulého roka rodina 
Súkopovcov. Nakoniec sa všetko prenieslo 
do plynulej zábavy, ktorá v dobrej nálade 
trvala do neskorých nočných hodín.

Poďakovanie patrí všetkých sponzorom 
a dobrovoľníkom, ktorí pridali ruku k dielu 
a umožnili zorganizovať podujatie veno-
vané deťom, ale aj ostatným vekovým kate-
góriám.

Šašo Fifo a priatelia
V rámci Senického kultúrneho leta sa 

v malom amfiteátri pri Dome kultúry v 
nedeľu 7. augusta predstavilo domáce 
interaktívne divadielko Šašo Fifo a priatelia 
v rámci svojho turné po Slovensku s pred-
stavením Šašo Fifo a Vierka moreplavcami. 
Malý amfiteáter bol tentoraz naozaj malý. 

Ľudia sedeli na terasách, stáli po krajoch, 
posedávali na lavičkách a návštevnosť sa 
vyšplhala na vyše 200 ľudí. Umelci Martin 

Filip a Vierka Šusteková boli veľkou účas-
ťou a aktívnymi deťmi veľmi nadšení. Deti 
si za odmenu domov odniesli od účinkujú-
cich nielen sladkú odmenu a maličké ceny, 
ale i krásny zážitok.  

Ich úspechom bola nielen účasť, ale i 
nádherná odozva od publika. „Hneď po 
predstavení nám ľudia posielali na soci-
álne siete rôzne fotografie a slová vďaky. 
Dokonca prišli naši fanúšikovia až z Plavec-
kého Petra. Veľmi nás teší, keď sa naše pred-
stavenie deťom i rodičom páči. Robíme to s 
láskou a veľmi radi. Takéto slová vďaky sú 
pre nás obrovskou odmenou a energiou do 
ďalšej práce,“ povedali umelci. 

Štramák fest
Senické pivné slávnosti Štramák fest sa 

tento rok presťahovali z Kunovskej prie-
hrady do mesta a 9. júla sa konali pri amfi-
teátri. Okrem usporiadateľského mini-
pivovaru Štramák na podujatí ponúkalo 
svoje produkty v štýlových stánkoch ďal-
ších desať malých pivovarov. Čapovali sa 
od ležiakov až po najrôznejšie pivné špe-
ciály. 

Senicu zastupovali aj pivovovary Lin-
gišpír a Hellstork. Z Holíča prišiel pivovar 
Wywar, z Moravského Svätého Jána Sväto-
jánsky pivovar, z Malaciek Mauacký Mua-
dek, z Prieval Sandorf, zo Stupavy Stupavar. 
Od Trnavy prišli minipovary Sessler a Kar-
pat, až z Rožňavy Kaltenecker. Od polud-
nia až do noci návštevníci ochutnávali 
pivá a zabávali sa aj pri bohatej hudobnej 
produkcii siedmich kapiel. Večer výbornú 
bodku za vydareným letným podujatím dal 
Kabát retrívr, kapela, ktorá zabávala všet-
kých. 

Rodina vyhrala 
Tím s názvom Rodina sa stal 2. júla víťa-

zom 5. ročníka súťaže vo varení gulášu, 
ktorá sa konala na parkovisku pri reštaurá-
cii U troch dedkú na IBV Záhrady. O titul 
guláš majstra a Putovný pohár primátora 
Senice súťažilo tento rok 25 družstiev. 

Senické tímy dopĺňali družstvá až z 
Devínskej Novej Vsi či Častej, takže chýr o 
príjemnom podujatí, kde sa snúbi varenie 
gulášu s dobrou atmosférou a posedením s 
priateľmi, sa dostal veľmi ďaleko. To organi-
zátorov pochopiteľne veľmi teší, takže tra-
dícia U troch dedkú musí pokračovať. 

Porota po hodnotení výsledky snaže-
nia súťažiacich vyhlásila za víťaza senický 
tím Rodina (Vladimír Šváček, Peter Novák, 
Radoslav Honza a Patrik Baďura), za kto-
rými skončili ďalší Seničania Pleša a Šiška 
a tretí boli Juricovci. Ostatné družstvá za 
svoje guláše z divinového mäsa obsadili 
štvrté miesto. K dobrej atmosfére prispela 
svojím vystúpením Senická heligónka a 
hudobná skupina Orbita. 

Fragile nesklamal
Skupina Fragile obohatila Senické kul-

túrne leto svojím koncertom v amfite-

átri 20. augusta večer. V príjemný teplý 
večer vládla výborná atmosféra, pretože 
pódium a hľadisko sa spolu výborne zabá-
vali. Približne 500 divákov si vychutnávalo 
koncert trojnásobných držiteľov ocenení 
OTO, ktorí spievali legendárne piesne brit-
skej skupiny Queen. Členovia skupiny Fra-
gile na čele s Braňom Kostkom interpretujú 
skladby bez sprievodu hudobných nástro-
jov. Členkou skupiny je i Seničanka Helena 
Krajčiová.

Posedenie pri heligónke
Predhodové posedenie pri heligónke 

v rámci Senického kultúrneho leta má v 
Kunove dlhoročnú tradíciu. Aj tento raz sa 
v Spoločenskom dome predstavili členovia 
Klubu priateľov heligónky pri Mestskom 
kultúrnom stredisku Senica. Boli zastúpené 
všetky vekové kategórie hráčov na tento 
starý hudobný nástroj od najmladšieho Vik-
tora až po najstaršiu Anku. Repertoár heli-
gónkarov mal potrebnú gradáciu a končil 
tanečnou veselicou. Pri vínečku a chutnom 
poľovníckom guláši strávili ľudia peknú 
sobotu 13. augusta.

Sahara
Sahara – najvýznamnejšie podujatie 

majiteľov vojenských historických vozidiel 
a klubov vojenskej histórie na Slovensku a 
zo zahraničia a najvýznamnejšia military 
udalosť roka na piesku, sa konala v dňoch 
26. - 27. augusta v areáli Výskumného a 
technického ústavu na Záhorí, ktorý svo-
jím charakterom pripomína saharskú púšť. 

Na 14. ročníku sa predstavilo 200 kusov 
techniky z 2. svetovej vojny a v bojoch sa 
zúčastnilo vyše 300 členov klubov vojen-
skej histórie. Hlavným bodom programu 
bola rekonštrukcia bojov pri maďarskom 
Debrecíne v roku 1944. Krásne počasie po 
oba dni prilákalo množstvo návštevníkov, 
ktorí si prezerali historickú vojenskú tech-
niku a sledovali atmosféru života vo vojen-
ských táboroch rôznych armád z 2. sveto-
vej vojny. 
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V rámci Senického kultúrneho leta sa v 
dňoch 19. – 21. augusta konala v parku pri 
Záhorskej galérii Záhorácka výstava králi-
kov, holubov a hydiny. Nechýbali ani páriky 
ovce quessantskej modrej a kozy sloven-
skej hnedej, ale návštevníci videli aj exo-
tické papagáje či užovku tenkochvostú. 

Medzi návštevníkmi bohatej expozície boli 
nielen chovatelia, no výstava aj tento rok 
prilákala množstvo detí, z ktorých mnohé 
práve na tejto výstave vidia tieto zvieratká 
prvýkrát naživo. Na 39. ročníku sa zúčast-
nilo 90 vystavovateľov zo Senice a okolia, 
no aj z Česka, ktorí kolegom chovateľom i 
laickej verejnosti predstavili svoje najkrajšie 
exponáty z chovov. Slovenský zväz chova-
teľov Senica prijal na výstavu 153 holubov, 
178 králikov, 57 kusov hrabavej hydiny a 18 
kusov vodnej hydiny. Výstavu prišiel otvo-
riť primátor mesta Branislav Grimm, ktorý 
ocenil chovateľskú záľubu a vytrvalosť 
chovateľov. V každej kategórii boli ude-
lené čestné ceny a pohár primátora mesta. 
Cenu od primátora si odniesol vystavova-
teľ Robert Ďurčiš za holuba nemecký bub-
lák biely, chovateľ Milan Miča zo Senice 
za králika holíčskeho modrého a Eduard 
Zelenka zo Sobotišťa za sliepku sebritku 
zlatú čierno lemovanú. Okrem toho boli aj 
čestné ceny, ktoré udeľovali odborníci. 

Dostihový míting
Na dostihovej dráhe Poľnohospo-

dárskeho družstva Senica v Čáčove sa v 
nedeľu 21. augusta konal dostihový míting, 

ktorý bol štrnástym podujatím aktuálnej slo-
venskej dostihovej sezóny. Po sobotňajších 
horúčavách bola nedeľa daždivá, no popo-
ludní sa počasie umúdrilo a areál sa zapl-
nil návštevníkmi. Tí, ktorí prišli, určite neba-
novali, veď domáci aktéri trénerka Zuzana 
Kubovičová a džokej Štefan Budovič sa 
tešili z troch víťazných dostihov. Hneď 
prvé dostihy o Cenu Some Slovakia Holíč 
vyhrala ich kobylka Zoriana. Ďalší úspech 
zaznamenali v hlavnom rovinovom dostihu 
o Cenu Anja Bratislava, ktorý vyhral hne-
dák Kaiserwalzer. Tretie prvenstvo pre spo-
mínanú dvojicu vybehal v dostihu o Cenu 
Sano Bratislava a MJM Litovel 4-ročný hne-
dák Templer zo stajne Alchem Senica. Pre 
Kubovičovú a Budoviča vybehal ešte tretie 
miesto Primus v Cene Schauman Sloven-
sko. Návštevníci si okrem kvalitných dosti-
hov vychutnávali aj sprievodný program, 
a to dostihy poníkov, vystúpenie Dáma v 
sedle či dychovú hudbu Búranka. Veľko-
plošná obrazovka taktiež prispela k divác-
kemu komfortu.

Parkojáda 

Park pri DAVe sa v sobotu 20. augusta 
doobeda zaplnil deťmi. Mestské kultúrne 
stredisko v rámci Senického kultúrneho 
leta tu pre najmenších pripravilo tradičné 
podujatie sprevádzajúce Senický jarmok s 
názvom Parkojáda. Detičky si mohli poz-
rieť dve rozprávkové divadelné predstave-
nia Letná olympiáda v podaní divadielka 

Mici a Mňau z Bratislavy a Soľ nad zlato, 
ktorú prišlo zahrať divadlo Harry Teater 
z Banskej Bystrice. Obe predstavenia sa 
stretli s diváckym záujmom, deti aktívne 
spolupracovali s hercami a ich zážitok a 
myšlienkové posolstvo z predstavenia boli 
o to väčšie. 

Kamióny na letisku 
Druhý ročník Dňa otvorených kamiónov, 

ktoré zorganizovala dopravná spoločnosť 
NAD-RESS Senica na letisku, 28. augusta 

dal za letom nádhernú bodku. Podujatie 
bolo určené pre celé rodiny, ktoré tu našli 
zábavu i potešenie celé hodiny. Najviac zau-
jímavých vecí bolo určených pre deti -hry, 
súťaže, tvorivé dielničky. Bolo ich toľko, že 
niektoré deti ani všetko nevyskúšali. Svoju 
zónu tu mali aj dievčatá a ženy a muži sa 
mohli vyžívať v prehliadke kamiónov, lie-
tadiel a mohli sa zapojiť do niektorej zo 
súťaží. Na hlavnom pódiu sa počas celého 
dňa stále niečo dialo. Ťahákom bola kulinár-
ska šou Marcela Ihnačáka, Zora Czoborová, 
módna dizajnérka Gabriela Giotto či majs-
ter bojových umení Roman Volák. Kto mal 
záujem pozrieť si Senicu z výšky, mohol 
využiť túto príležitosť na lietadlách Záho-
ráckeho aeroklubu, veď obloha bez mrakov 
ponúkala ideálne podmienky. Horúce poča-
sie, perfektná organizácia, vskutku krásne a 
vydarené podujatie.

Kunovská zvonica
V ponuke letných podujatí sa v rámci 

Senického  kultúrneho  leta objavila coun-
try zábava pod názvom Kunovská zvonica, 
ktorá sa konala  v Spoločenskom dome v 
Kunove  23. júla. Vyhrávala skupina Coun-
try tip, tanečná skupina Lucky While  z 
Kojetína, Padoš a hostia...  Programu bolo 
však oveľa viac, bol pre dospelých i pre 
deti, súťažilo sa. Jednoducho príjemne strá-
vené popoludnie a večer, ktoré sa môže 
dočkať reprízy.

Spracovala Viera Barošková
Foto archív MsÚ 
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Pri príležitosti storočnice, ktorá uply-
nula od narodenia MUDr. Viliama Jägera 
sa dňa 12. júla uskutočnilo spomienkové 
posedenie na zubnom oddelení v stoma-
tologickom pavilóne v Senici, na ktorom 
si účastníci pripomenuli životnú dráhu a 
odborné pôsobenie tohto významného 
zubného lekára a organizátora stoma-
tologickej činnosti. Jeho význam odbor-
nosťou a angažovanosťou presahoval 
rámec okresu a zapadal do celoslovenskej 
pôsobnosti.

Viliam Jäger sa narodil 12. júla 1916 
v obci Hnátnice, okres Ústí nad Orlicí, 
ako najmladší z troch detí železničného 
výpravcu. Jeho otec bol po vzniku 1. repub-
liky preložený na Slovensko, kde pôsobil 
v staniciach Jastrabie pri Trenčíne (1918), 
Handlová (1928) a Rohožník (1931), od 
čoho sa odvíjala aj školská dochádzka jeho 
syna Viliama – ľudová škola v Jastrabí, niž-
šia stredná v Prievidzi, gymnázium a vysoká 
škola v Bratislave.

Stredoškolské štúdium absolvoval v 
rokoch 1927 – 1935, kedy navštevoval 
Štátne reálne gymnázium v Bratislave ukon-
čené maturitou v roku 1935. Medicínu 
študoval na Lekárskej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave v rokoch 1935 – 
1941. Na tejto škole získal v roku 1977 aj 
vedeckú hodnosť kandidáta vied (CSc.).

Po promócii nastúpil MUDr. Jäger 1. 
júla 1941 na miesto sekundárneho lekára 
v Banskej nemocnici Národnej poisťovne v 
Handlovej. Jeho predstava o lekárskej kari-
ére sa spájala s odborom gynekológie, kto-
rej sa chcel v praxi venovať. V októbri 1941 
nastúpil na vojenskú prezenčnú službu v 
škole pre dôstojníkov v zdravotníctve v Bra-
tislave, ktorú z dôvodu vojenských uda-
lostí vykonával až do 12. novembra 1944. 
Na jeho ďalšie profesijné smerovanie mal 
rozhodujúci vplyv fakt, že v apríli 1944 
uzavrel manželstvo s Janou, dcérou den-
tistu Jana Röhlicha v Senici nad Myjavou a 
z praktických dôvodov sa rozhodol veno-
vať zubnému lekárstvu. Preto sa od 1. janu-
ára 1944 špecializoval na zubnej klinike 
prof. Fridrichovského v Bratislave, kde k 31. 
decembru 1944 nadobudol špecializáciu 
ako odborný zubný lekár. 

Do svojho celoživotného pôsobiska 
nastúpil 15. januára 1945 a začal pracovať 
ako zmluvný zubný lekár pre Robotnícku 
sociálnu poisťovňu v Senici. Súčasne orga-
nizačne pripravoval podmienky pre výkon 
ambulantnej zubnej starostlivosti. Táto 
činnosť nadobudla konkrétnu podobu 1. 
januára 1947 otvorením zubného ambula-
tória v rámci Okresnej národnej poisťovne 
(ONP) v Senici pre okresy Senica, Skalica 
a Myjava. V ONP Senica zastával v rokoch 
1947 až 1951 tiež funkciu revízneho zub-
ného lekára. Od roku 1952 bol ustanovený 
do funkcie prednostu zubného oddelenia 
OÚNZ a okresného stomatológa v Senici. 
Táto funkcia bola po reorganizácii v roku 
1960 rozšírená aj pre bývalé okresy Skalica 
a Myjava.

Rok 1947, kedy sa konal medzinárodný 
stomatologický kongres v Prahe, bol míľ-
nikom pre jeho ďalší odborný rast. Tu spo-
znal popredných vedúcich stomatológov 
a zároveň aj možnosti rozvoja stomato-
logických disciplín. V roku 1949 po dvoj-
ročnej príprave formou individuálneho 
štúdia, predovšetkým problematiky v den-
toalveolárnej chirurgii, nastúpil na štvr-
ťročný pobyt na klinike prof. Besedu v Bra-
tislave. Tam sa ho ujal vtedy asistent Dr. 
Velgos, ktorý mu veľmi ochotne odovzdá-
val svoje skúsenosti, potrebné v tejto disci-
plíne pre odborný výkon v terénnej praxi. 
Pokladal za šťastie, že mal zároveň mož-
nosť byť účastníkom prvopočiatkov vyvíja-
júcej sa sociálnej ortodoncie na oddelení 
Dr. Öhlera.

V roku 1950 mu Národná poisťovňa 
poskytla dvojmesačný pobyt na stomato-
logickej klinike prof. Kostečku v Prahe, kde 
sa opäť zameriaval na problémy ústnej a 
čeľustnej chirurgie a ortodoncie. Tu sa mu 
naskytla ešte väčšia možnosť bližšie a hlb-
šie si overiť otázky týkajúce sa problémov v 
stomatológii, a to nielen s vedúcimi klinic-
kých základní, ale aj s avantgardou česko-
slovenskej stomatológie, ktorá pomaly zau-
jímala kľúčové postavenie v tomto odbore. 
Boli to už osobné väzby, ktoré spôsobili, 
že každý rok navštevoval bratislavskú sto-
matologickú kliniku pod vedením prof. 
Besedu a I. pražskú stomatologickú kliniku 
pod vedením profesorov Kostečku, Meš-
ťana a Krečana.

V rámci postgraduálneho vzdelávania 
získal v roku 1956 atestáciu I. stupňa a v 
roku 1967 špecializáciu II. stupňa zo stoma-
tológie.

Problematika ústnej a čeľustnej chirur-
gie a obzvlášť rázštepov z hľadiska stoma-
tológov ho zaujala natoľko, že jej venoval 
polročné štúdium na I. stomatologickej kli-
nike v Prahe v roku 1956/57 na stomatochi-
rurgickom oddelení doc. Tomana (školiace 
miesto ÚDL). Početnosť a variabilita chirur-
gických prípadov mu umožnili dokonale sa 
vyzbrojiť pre ďalšiu prácu v terénnej praxi.

Spolupráca s klinickými pracoviskami v 

Prahe a Bratislave sa stala preňho základ-
ňou na ďalší odborný rast, ktorý mal mož-
nosť doplňovať si na stomatologických 
katedrách ÚDL v Brne a SÚDL v Brati-
slave, ale aj oblastných sústredeniach 
okresných odborníkov na stomatologickej 
katedre doc. Ležoviča v Bratislave, ktoré sa 
stali hybnou pákou pre nové terapeutické 
metódy v terénnej praxi.

Pre MUDr. Jägera bolo zadosťučinením, 
že všetky získané odborné vedomosti mal 
možnosť odovzdávať mladším kolegom 
priamo pri metodickom vedení mladších 
zubných lekárov na svojom oddelení alebo 
na okresných, či krajských seminároch, na 
odborných schôdzach Purkyňovej spoloč-
nosti, na konferenciách, sympóziách a na 
celoštátnych zjazdoch.

Po ustanovení stomatochirurgickej 
komisie v Prahe sa stal v roku 1964 členom 
jej výboru. V tom istom roku bol meno-
vaný aj za člena poradného zboru hlav-
ného stomatológa pri SNR pre Slovensko. 
Stal sa zakladajúcim členom Slovenskej sto-
matologickej spoločnosti, od 1969 viedol 
jej čeľustno-ortopedickú sekciu. Ako člen 
výboru sa osobne podieľal na organizo-
vaní celoštátneho zjazdu stomatológov v 
Tatranskej Lomnici, ktorý bol prvým svojho 
druhu na Slovensku. 

Celoživotné poznatky a odborné práce 
MUDr. Viliama Jägera vyústili začiatkom 
sedemdesiatych rokov do ich spracovania 
vo forme externej ašpirantúry na Katedre 
všeobecnej a ortopedickej stomatológie 
LFUK v Bratislave. Pod odborným vede-
ním prof. MUDr. Velgosa, DrSc. boli spra-
cované poznatky v tematických celkoch: 
(1) čeľustná ortopédia – rázštepy, (2) den-
toalveolárna chirurgia a (3) racionalizácia a 
ergonómia v stomatológii.

Obhajoba dizertácie, ktorej oponentmi 
boli prof. Toman a prof. Andrik, sa konala 
dňa 13. apríla 1977 pred komisiou pre 
obhajoby v odbore stomatológie. Pred-
seda komisie prof. Velgos na záver skonšta-
toval, že dizertant prezentovanú dizertáciu 
formou verejnej vedeckej rozpravy obhájil.

Aj keď vo svojej dobe MUDr. Jäger 
nemal možnosť zúčastňovať sa stomato-
logických podujatí v zahraničí, využíval na 
ďalšie vzdelávanie predovšetkým cudzoja-
zyčnú literatúru, aj diskusie osobného cha-
rakteru s vedúcimi československými sto-
matológmi či poprednými odborníkmi z 
Poľska, NDR a Maďarska, ktorí sa zúčastňo-
vali na profesionálnych podujatiach u nás. 
Komunikáciu s cudzincami mu umožňo-
valo plynulé ovládanie nemeckého jazyka, 
ktorý bol v tom čase dorozumievacím jazy-
kom v krajinách strednej Európy.

MUDr. Jäger sa špecializoval na 
čeľustnú ortopédiu z hľadiska stomatoló-
gie a položil funkčné základy ortodontic-
kej terapie u detí. Pod jeho vedením vzni-
kol moderný stomatologický pavilón v 
Senici, ktorý po menších úpravách stále 
slúži svojmu pôvodnému účelu, hoci od 
jeho vzniku uplynulo už 46 rokov. Veríme, 
že táto skutočnosť by MUDr. Jägera, ktorý 
pri jeho výstavbe odviedol enormný kus 
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riadil zanietený odborný pracovný kolektív, 
určite potešila. Nie je náhodou, že tento 
pavilón od roku 1990 nesie jeho meno a 
nazýva sa Stomatologický pavilón MUDr. 
Viliama Jägera, CSc.

Svoje organizačné schopnosti využíval 
MUDr. Jäger prednostne na organizovanie 
stomatologickej starostlivosti v okresoch 
na hornom Záhorí, pôvodne ako revízny 
lekár ONP a neskôr vo funkcii ako okresný 
odborník OÚNZ v Senici, pre dnešné 
okresy Senica, Skalica a Myjava. 

Čerpajúc z mnohoročných teoretických 
a praktických poznatkov stalo sa mu život-
ným krédom využívať čo najviac klinic-
kých skúseností na obohatenie odborného 
výkonu zubného lekára v terénnej praxi a 
na dôstojné zastúpenie odboru stomato-
lógie medzi ostatnými medicínskymi disci-
plínami. Rád a plným priehrštím odovzdá-
val svoje odborné skúsenosti mladším kole-
gom, aby sa dosiahlo zlepšenie zdravia a 
väčšia spokojnosť na strane pacientov. 

Je známe ako ho tešilo, že v jeho šľa-
pajach pokračujú aj jeho deti, dcéra a syn, 
obaja zubní lekári. Čoho sa však, bohužiaľ, 
nedožil (zomrel v roku 1980 vo veku len 64 
rokov) bolo, že aj v generácii vnukov má 
dvoch ďalších pokračovateľov – stomatoló-
gov. V samotnej ortodoncii, ktorej základy 
na Slovensku pomáhal MUDr. Jäger klásť a 
ktorá bola po odbornej stránke jeho srdco-
vou záležitosťou, má tiež svojich rodinných 
pokračovateľov. V Senici sa jej venujú jeho 
dcéra a vnuk.

MUDr. Jana Gašparová
súkromná ortodontická ambulancia 

Senica

Stonožka už 
všetkých volá...

... slogan zo Stonožkinej hymny, kto-
rým lákam (nielen) senické deti a mládež 
do záujmových krúžkov. Niečo sa nau-
čiť, zažiť, vidieť a počuť, uplatniť či rozví-
jať svoj talent, objaviť nové tváre a možno 
postupne i miesto v živote. 

Je dosť známych Seničanov, ktorí začí-
nali práve v senickom Centre voľného času 
alebo sa u nás aspoň mihli. Počnúc Bib-
ianou Ondrejkovou, pokračujúc Jánom 
Slezákom, Jarom Závodským a ďalšími. 
Žijeme si u nás vlastným životom a atmo-
sférou a ten, kto medzi nás patril, nezabúda 
a rád sa vracia. To je pre nás najväčšie oce-
nenie. A nie sú to len krúžky, čo nás spája, 

ale i podujatia, súťaže, výlety, lyžovačky, 
koncerty, tábory... Cez prázdniny si mest-
ské letné tábory v CVČ užilo 110 detí zo 
Senice, ďalších 50 detí z firmy OMS, svoje 
mestské letné sústredenie v tanečnej sále 
Esko mali deti zo Sonny B a v poradí 13. 
tanečné sústredenie absolvovalo na Dob-
rej Vode predposledný augustový týždeň i 
80 členov skupiny Sonny. 

Štatistické čísla 
nie sú tie pravé hod-
notiace atribúty, 
podstatné sú deti 
a vedúci, a to, čo 
si odnesú a zapa-
mätajú. Tento rok si 
určite zapamätajú 
dobývanie hradu 
Korlátko, detek-
tívne, prieskumné 
a pátracie hry, det-
skú olympiádu, tvo-
rivé dielničky, obľú-
bené hry a pesničky, návštevu v Senickej 
pekárni, v bratislavskej ZOO, v autoškole 
Progres, na tanečných sústredeniach zaují-
mavé tanečné workshopy či večerné výbu-
chy smiechu. Veríme, súdiac podľa ohlasov 
rodičov, že leto v Stonožke zmysel má. Tak 
ako všetko, čo ľudia robia pre ľudí. Zopár 

fotopostrehov prikladáme. A pripomíname, 
že zápis do krúžkov CVČ trvá od 5. do 30. 
septembra, pondelok až piatok, od 8. do 
17. hod.

V CVČ sa v septembri uvidíme i na 
podujatiach. V piatok 23. septembra na 
spoločensko-zábavnom podujatí plnom 
hudby a zaujímavých stretnutí Dvere DAVu 
otvorené dokorán. Doobeda pre školské 

kolektívy, poobede 
a večer pre verej-
nosť. Zapojíme sa 
taktiež do Senic-
kého týždňa dob-
rovoľníctva. Blíži 
sa tiež anketa Cena 
senickej mládeže, 
tak nezabudnite 
rozmýšľať o nomi-
náciách osobností. 
Privítame váš tip.

S hlbokou pie-
tou, ešte stále 

ničomu neveriac, pozývame tých, ktorí 
poznali našu kolegyňu Martinku Bohunovú 
na spomienkový táborák, ktorých tradíciu u 
nás založila práve ona. Bude sa konať v pia-
tok 9. septembra o 18. hod. vo dvore CVČ. 

CVČ Senica 

Reprezentovala Slovensko
V dňoch 15. - 20. augusta sa v Ostrave 

(ČR) konali Majstrovstvá sveta v hasičskom 
športe. Počas 4 dní boli súťaže vo výstupe 
na cvičnú vežu, beh na 100 metrov cez pre-
kážky, štafetový beh 4x 100 m a požiarny 
útok.

Na podujatí 
súperilo viac ako 
400 športovcov a 
športovkýň zo 14 
krajín sveta (Bie-
lorusko, Bulhar-
sko, Česko, Chor-
vátsko, Kazach-
stan, Litva, Lotyš-
sko, Nemecko, 
Rakúsko, Rumun-
sko, Rusko, Slo-
vensko, Turecko, 
Ukrajina, Uzbe-
kistan). Dobré 
meno Dobrovoľ-
ného hasičského zboru Senica a mesta 
Senica robila Andrea Trimlová, ktorá bola 
v reprezentačnom družstve žien. Zo Senic-
kého okresu súťažil ešte Jakub Pavelka z 

Kútov. Slovenské reprezentačné družstvá 
dosiahli najväčšie úspechy v posledný deň 
majstrovstiev, keď súťažili v požiarnom 
útoku. Reprezentácia mužov a doraste-
niek si zaslúžene vybojovala zlaté medaily. 
Družstvo žien so Seničankou Andreou 
Trimlovou získalo 3. miesto tiež v disciplíne 
požiarny útok. „Atmosféra na majstrovst-

vách bola úžasná! 
Každému by som 
dopriala ju zažiť. 
Takisto repre-
zentačný kolek-
tív bol výborný, 
vzájomne sme 
sa podporovali a 
tešili z úspechov,“ 
zhrnula svoje 
pocity Andrea 
Trimlová.

Všetkým gratu-
lujeme k vynikaj-
úcim úspechom 
a medailovým 

umiestneniam.

Andrej Laho
veliteľ DHZ v Senici

Andrea Trimlová na majstrovstvách sveta.

Chilli s novým klipom
Senická skupina Chilli má svoj druhý 

klip s názvom Pán s vami, 
sestra. Môžete ho nájsť 
na youtube alebo na 
sociálnej sieti www.face-
book.com/sme.chilli. Ide 
o skladbu z ich prvého 
albumu S príchuťou. 

Súbežne s novým klipom beží aj súťaž o 
toto CD. Bližšie informácie na facebooko-
vej stránke skupiny. Za výrobou klipu stojí 

Jozef Nováček a zopár 
priateľov, ktorým touto 
cestou patrí v mene sku-
piny Chilli veľké ďaku-
jem. 

Jaroslav Bača
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t Senickí veteráni zvládli 
Duklu 2016

Pod názvom Dukla 2016 senickí motor-
kári na svojich veteránoch úspešne zvládli 
cestu na Duklu a späť. Počas štyroch dní 
od 20. do 23. júla splnili, čo si predsavzali. 
Absolvovali 1150 km a úplne bez poruchy 
na motorkách.

Ráno 20. júla sa z 
celkového počtu 11 
účastníkov na Námestí 
oslobodenia v Senici 
zoradili šiesti z okresu 
Senica, traja z regi-
ónu Trnava, jeden z 
Košarísk a v Bytči sa 
pripojil ďalší priateľ z 
Moravy. Na štarte ich 
prišiel povzbudiť pri-
mátor Senice Branislav Grimm a odštarto-
vať Zaslúžilý majster športu Peter Baláž. 

Prvý deň pri presune do Tatier sa zasta-
vili v Terchovej a navštívili Jánošíkovo 
múzeum. Cez Dolný Kubín a Ružombe-
rok pokračovali do Liptovského Mikuláša. 
Zastavili sa ešte v obci Svätý Kríž a prezreli 
sme si drevený artikulárny kostol, ktorý je 
s kapacitou 6 tisíc ľudí najväčší v strednej 
Európe. Premiestnený bol z obce Paludza, 
ktorú zaplavila Liptovská Mara.

Druhý deň už o ôsmej hodine vyrazili na 
najdôležitejšiu cestu – smer Dukla, vzdia-
lenú 180 km od hotela v Novom Smokovci. 
Všetky motorky pekne vyhrávali a po krát-
kych prestávkach na občerstvenie boli všetci 
krátko po 12. hodine na Dukle pri pamät-
níku Československého armádneho zboru. 

„Niekto povie obyčajný, bežný júlový 
deň. My sme ho skutočne prežívali akosi 
inak. Na jednej strane sme boli hrdí na to, 
že na skutočne staručkých motocykloch 
sme 500 km cestu zo Senice bez problé-
mov zvládli. Na druhej strane sme naplno 
prežívali posolstvo Dukly. Po počiatočnej 
eufórii sme spoločne položili veniec vďaky 
padlým hrdinom za našu slobodu. Navštívili 
sme vyhliadkovú vežu, vypočuli si výklad o 
situácii a bojoch na Dukle na jeseň 1944,“ 
popísal okamihy na Dukle organizátor jazdy 
Pavol Jablonický. Na spiatočnej ceste navští-
vili ešte pamätníky v Údolí smrti. 

Čas rýchlo plynul a začali mať obavy, že 
spiatočná cesta bude zároveň nočná jazda. 
Nakoniec aj tak bolo. Cez Bardejov, kde mali 
plánovanú prestávku nakoniec len prešli.

„Spoľahlivo nás viedol prvý jazdec Ján 
Hurban. Asi 60 km od Smokovcov sme boli 
už riadne unavení, no on sa aj tak s nami 
trocha pohral. Povzbudil nás k ďalšej jazde, 
že to zoberie skratkou. Vyrazili sme na 
cestu v nádeji skorej večere. Po asi 40 km 
prišli k tabuli obce Červený Kláštor,“ spo-
mína už s úsmevom Pavol Jablonický. To 
už vedeli, že večera bude naozaj neskoro. 
Navigátor Rado Loveček hlásil, že do cieľa 
zostáva tých 60 km, ako bolo aj pri posled-
nej zastávke. Cestou do hotela išli „skrat-
kou“ cez Výbornú, Lendak a ďalšie obce. 
Veľmi si priali, aby práve v týchto miestach 

nemali poruchu. Zvuk ich kolóny postavil 
na nohy veľa „priaznivcov“ z osád. 

Tretí deň mali tak trocha oddychový. Prez-
reli si Levoču a v nej oltár Majstra Pavla, vyhli-
adkovú vežu. Na námestí mali pri motorkách 
plno rozhovorov s miestnymi obyvateľmi. 

Všetko už smerovalo k príprave na cestu 
domov. Spiatočnú cestu zvládli opäť bez 
zaváhania svojich strojov. V sobotu 23. júla 

2016 o 16.30 unavení, 
ale šťastní zaparkovali 
opäť na Námestí oslo-
bodenia v Senici. Neu-
veriteľné, ale stroje išli 
bez poruchy. Najväč-
šou chybou bolo, že 
motorky pri stúpaní 
do vrchov viac dymili. 
Vtedy išli vo väčších 
rozostupoch. Využívali 
cesty I. a II. triedy a boli 

prekvapení, že nebola veľká premávka, aj 
cesty boli pomerne dobré. 

„Cieľ cesty sa nám podarilo dosiahnuť. 
Prišli sme na Duklu, kde sa na jeseň 1944 
odohrávali najkrutejšie boje o našu slo-
bodu. Uctili sme si pamiatku padlých hrdi-
nov položením venčeka k pamätníku aj za 
našich spoluobčanov zo Senice. Cestou 
sme videli veľa nášho krásneho Slovenska, 
jeho prírody a kultúrnych pamiatok. Uve-
domili sme si, aké je naše Slovensko krásne, 
stále je tu čo objavovať a poznávať. Táto 
akcia síce bola našou prvou, ale na základe 
rozprávania v krčme Likavke, kde zlapali 
Jánošíka, určite nie poslednou. Už teraz sa 
tešíme na druhý ročník Dukla 2017,“ zhrnul 
motorkársku jazdu Pavol Jablonický.

ÚČASTNÍCI:
Ján Hurban, Šaštín – Jawa Californian 

250, rok výroby 1974
Pavel Jablonický, Senica – Jawa Califor-

nian 350, rok výroby 1970
Rado Loveček, Senica – Jawa Pérak 

350, rok výroby 1953
Vlado Kubaška, Senica – Jawa Pérak 

350, rok výroby 1953
Ľubica Melegová, Senica – Jawa Califor-

nian 350, rok výroby 1970
Vlado Cintula, Borský Mikuláš – Jawa 

Californian 350, rok výroby 1970
Marián Zelenka, Dolná Krupá – ČZ 250, 

rok výroby 1961
Ľudovít Mintúch, Hlohovec – Jawa 

Panelka automat 250, rok výroby 1967
Ľubomír Školník, Trnava – Jawa Panelka 

250, rok výroby 1962
Pavol Fajnor, Košariská – Jawa 350-648, 

rok výroby 1987
Lukáš Menšík, Velké Karlovice – Jawa 

Panelka 250, rok výroby 1967
Výjazdu sa ďalej zúčastnili Ľubomír 

Mach z Floridy (USA) na motocykli Tri-
umph 2300 cm3 a Milan Vajda z Hlbokého 
na motocykli Honda. So sprievodným vozi-
dlom sa na akcii zúčastnil Marián Kozma.

Účastníci akcie ďakujú za podporu: 
MGS Color Garden, s.r.o. Senica a Poľno-
hospodárskemu družstvu Senica.

PJ

Senickí veteráni na Dukle.

Hanko kai Senica 
hľadá talenty

Naplno sa rozbieha sezóna pre karatistov 
Hanko kai Senica. V 43. sezóne klubu naj-
väčšie úspechy v roku 2016 zatiaľ dosiahla 
10 násobná majsterka Slovenska a repre-
zentantka SR Alžbeta Ovečková. 20-ročná, 
momentálne najlepšia slovenská karatistka, 
kraľuje už nielen vo svojej juniorskej kate-
górii, ale razantne vstúpila i medzi ženy. Na 
júnových ME vo Francúzsku (515 pretekárov 
zo 46 krajín, kde reprezentovala Slovensko 
ako najlepšia seniorská reprezentantka) sa 
úspešne prebojovala medzi omnoho staršie 
a skúsenejšie pretekárky z celej Európy až do 
súboja o bronz. Vybojovala však 4. miesto, 
najlepšie zo slovenskej reprezentácie, ktoré 
má výborný zvuk. Alžbeta získala bronz i na 
Svetovom pohári v Salzburgu, kde sa pred ňu 
dostali iba vynikajúce Japonky. V slovenskej 
reprezentácii je medzi mužmi i Michal Toure, 
taktiež mnohonásobný majster SR a majs-
ter Európy. Obaja Seničania sa budú snažiť 
vybojovať nomináciu na Majstrovstvá sveta v 
rakúskom Linzi 25. - 30. októbra.

Dobre si vedú i senickí dorastenci a 
žiaci. V Českom pohári v Kroměříži získali 
6 medailí. Z majstrovstiev ČR 2016 v Brne si 
priniesli celkom 5 vzácnych kovov. Najväč-
šiu radosť spravila iba 8-ročná Lenka Kopá-
čová, majster ČR pre rok 2016, a nová nádej 
senického karate. Veľmi dobre si viedli i 
ďalší mladí medailisti zo slovenských a med-
zinárodných súťaží - Adela Sadloňová, Inas 
Ibrahimová, Jana Švrčková, Martin Kopáč, 
Zuzana Kopáčová a ďalší.

Nezaháľajú ani tréneri z Hanko kai 
Senica. Na Majstrovstvách Slovenska v 
Žiline získal René Ovečka 2. miesto v kata 
seniorov nad 45 rokov a na M-SR v štýle 
šito zvíťazil a obhájil titul z minulého roka. 
Úspešne spravil rozhodcovské skúšky 
bývalý pretekár Michal Krištof a bude spolu 
už so skúsenými rozhodcami M. Čule-
nom, J. Rehušom a B. Theberym rozhodo-
vať súťaže štýlu godžu v Čechách. Jaroslav 
Rehuš, tréner B-družstva Hanko kai Senica, 
získal najvyššiu licenciu rozhodcu pre kata 
(cvičenie) i kumite (zápas).

Najbližšie vycestujú senickí karatisti na 
medzinárodný turnaj Budapest open 17. - 
18. septembra v Maďarsku. Formu z letného 
cyklistického a kondičného sústredenia na 
Záhorí sa budú snažiť pretaviť do čo najlep-
šieho umiestnenia reprezentanti na turnaj-
och najvyššieho rangu K1 3. - 4. septembra v 
Istanbule a 24. - 25. septembra v Hamburgu.

E. Jareč
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tStaň sa karatistom 
Záujemcovia o karate majú teraz šancu. 

Klub majstrov sveta i Európy - Hanko kai 
Senica organizuje nábor pre začiatočníkov. 
Chlapci a dievčatá od 6 do 15 rokov sa môžu 
prihlásiť od utorka 13. septembra na trénin-
goch (vždy v utorok a štvrtok od 18. do 19.30 
hod.) v ZŠ Sadová ulica. Na cvičenie potre-
bujete len tepláky, tričko a odvahu začať. V 
septembri sú tréningy zadarmo a každý si tak 
môže karate vyskúšať. Karate - umenie prázd-
nej ruky, je účinná sebaobrana, učí sebadis-
ciplíne, neagresivite a vzájomnej úcte. Je to 
i moderný, konečne olympijský, šport, na 
olympiáde v Tokiu v roku 2020 možno uvi-
díme v reprezentácii Slovenska i senických 
karatistov. Pokiaľ si chcete zlepšiť kondí-
ciu, sebaovládanie, nájsť si zmysluplného 
koníčka, množstvo priateľov na celý život a 
možno stať sa i majstrom karate, šampiónom 
a reprezentantom Slovenska, máte teraz 
možnosť.

E. Jareč

Senickí turisti 
vo Vysokých Tatrách

V dňoch 21. - 27. júla sa päťdesiat turis-
tov zo Senice a okolia zúčastnilo zájazdu 
do Vysokých Tatier - Tatranských Matlia-
rov. Očakávanie bolo veľké. Dobre naplá-
nované túry viedli k maximálnej spokoj-
nosti. Už prvý deň po príchode na Štrbské 
pleso sme pokračovali túrou na Poprad-
ské pleso (1494 m n.m.). Bolo veľmi teplo. 
Túra po magistrále 
s výhľadmi na oko-
lité štíty nás vzpru-
žila. Na symbo-
lickom cintoríne 
si turisti pripome-
nuli obete hôr. Po 
ubytovaní v hoteli 
Hutník II. s krás-
nymi výhľadmi na 
Lomnický štít sme 
pri vatre opekali 
a spievali za sprie-
vodu heligónkara 
Jána Čepku z Rud-
níka.

Druhý deň sme 
pešo alebo lanovou dráhou vystúpili na 
Hrebienok (1285 m n.m.). Navštívili sme 
najstaršiu chatu vo Vysokých Tatrách - Rai-
nerovu chatu (1301 m n.m.). Stretli sme 
sa s chatárom Petrom Petrasom. Obdivo-
vali sme studenovodské kaskády, Veľký 
vodopád. Pokračovali sme k Zamkov-
ského chate, ktorú postavil horolezec 
horský vodca Štefan Zamkovský. Posil-
nili sme sa výborným mätovým čajom 
a Studenou dolinou tí najzdatnejší vyšli 
na Téryho chatu (2015 m n.m.), ostatní 
sa nižšie kochali pohľadmi. Späť sme sa 
vracali cez Hrebienok, pešo do Starého 
Smokovca, vlakom do Tatranskej Lom-
nice, pešo do Tatranských Matliarov. Iní 

v ten deň vyšli na Zbojnícku chatu (1960 
m n.m.). Tretí deň sme absolvovali túru k 
chate pri Zelenom plese (1551 m n.m.). 
Známa Jastrabia veža je opradená poves-
ťou o drahokame. Chutil nám zázvorový 
čaj s citrónom. Zdatnejší pokračovali 
Malou Svišťovkou (1558 m n.m.) na Skal-
naté pleso (1750 m n.m.), lanovkou do 
Tatranskej Lomnice. Štvrtý deň už poba-
lení sme sa presunuli zájazdovým auto-
busom na Štrbské pleso. Niektorí vyšli, 
iní sa vyviezli lanovkou ku Chate nad 

Soliskom (1573 m n.m.). Začala sa spú-
šťať hmla, preto túra na Predné Solisko 
aj pre krátky čas na neuskutočnila. Chata 
pod Soliskom je najmladšia vysokohorská 
chata vo Vysokých Tatrách. Bola posta-
vená v roku 2003.

Turisti naplnení horou zážitkov, nabití 
energiou, bez úrazu sa vrátili v podvečer 
do svojich domovov. Poďakovanie patrí 
nášmu predsedovi Pavlovi Peričkovi za 
obetavosť pri príprave pobytu, Jánovi Čep-
kovi za oživenie večerov a všetkým účastní-
kom zájazdu za pohodu.

Anna Petráková
KST Senica

Golfový turnaj 
V dňoch 7. – 10. júla sa v Penati Golf 

Resort uskutočnil medzinárodný golfový 
turnaj D+D Real Slovakia Challenge zo 
série European Challenge Tour. Po prvý raz 
v histórii sa o víťazovi na tomto turnaji roz-
hodovalo v play-off. O víťazstve nórskeho 
golfistu Espena Kofstad pred Francúzom 
Romainom Langasque rozhodla druhá 
dodatočná jamka. Tento 29-ročný Nór si 
okrem víťazného pohára, prémie 27 200 
eur a károvaného saka Marco Mirelli vybo-
joval aj cennú miestenku na olympijské hry 
v Rio de Janeiro.

Zo slovenských a českých golfistov sa 
ako jedinému podarilo Čechovi Jánovi 
Cafourekovi zvládnuť kvalifikačné skóre.

Keďže Penati Golf Resort leží na kraji 
mesta Senica, pri odovzdávaní cien zagra-
tuloval hráčom aj zástupca primátora 
mesta Ján Hurban.

lv

Vďaka za pomoc
Zariadenie sociálnych služieb Senica, 

n.o. ďakuje všetkým, ktorí podporili naše 
zariadenie tým, že nám darovali 2 % z daní. 
Ďakujeme zamestnancom Mestského 
úradu Senica, poslancom mestského zastu-
piteľstva, príbuzným a známym našich kli-
entov, podnikateľom a tiež zamestnancom 
zariadenia. Z vašich daní 2 % budú slúžiť 
iba pre zlepšenie kvality života našich klien-
tov v zariadení a na ich adaptáciu v novom 
prostredí. 

ZSS, n.o.

Jumperov pribúda
Jumping v Senici oslávil svoje tretie 

narodeniny a senický Lets´go team zorga-
nizoval oslavu svojich narodenín opäť vo 
veľkom štýle. V sobotu 6. augusta zaplnili 
zimný štadión malé trampolínky a na nich 
105 cvičiacich absolvovalo 4-hodinový 
Jumping maratón o Pohár primátora mesta 
Senica. A ako na každej dobrej oslave, ani 
tu nechýbala torta, občerstvenie a oslavu 
po všetkej tej drine zakončila zaslúžená 
večerná párty.

Štvorhodinový maratón bol rozdelený 
do 6 blokov s malými prestávkami, ktoré 
boli využité na tombolu. Pred súťažami sa 
vystriedali okrem domácich inštruktorov z 
Lets´go teamu aj inštruktori z bratislavského 
Jumping štúdia Miroslav Bielčik a Juraj Holič, 
master trénerka Katarína Kováčiková z Jum-
ping Hlohovec a Petra Královičová, odcho-
vankyňa domáceho tímu, no vedie jumpin-
gového centrá v Jablonici a Borskom Miku-
láši. Títo všetci rozhodovali o výkonoch 
súťažiacich a rozhodli sa udeliť dve špeci-
álne ceny od Mesta Senica, a to pre Vieru 
Novákovú z Bratislavy a Daniela Cintulu z 
Borského Mikuláša. Víťazkou maratónu sa 
stala Bibiana Šváčna zo Senice.

Ako povedala jedna z inštruktoriek: 
„Cieľom tejto akcie nie je vyhrať, ale stráviť 
skvelé popoludnie s ľuďmi, ktorí majú radi 
jumping. Rozoskákali sme štadión a to bol 
ten najlepší pocit pre nás organizátorov a 
inštruktorov.“

Prvého maratónu, ktorý sa konal v roku 
204 vonku pri jednom zo senických hote-
lov sa zúčastnilo 40 cvičiacich. O rok 
neskôr počet účastníkov výrazne stúpol 
a zaskákať si prišlo 103 jumperov. Tretie 
narodeniny jumpingového klubu v Senici 
prišlo osláviť 105 priaznivcov tohto športu. 

lv
foto M. Štítny
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t Po prvom kole 
nový tréner 

V polovici júla začali 
senickí futbalisti ôsmu 
sezónu v najvyššej sloven-
skej futbalovej súťaži - Fortuna liga. Hneď v 
prvom kole privítali na domácej pôde vice-
majstra minulého ročníka - ŠK Slovan Bra-
tislava. Obmenený senický káder s viace-
rými legionármi (najmä zo Španielska) a s 
novým trénerom Alešom Čvančarom odo-
hral viac ako vyrovnanú partiu so svojím 
súperom. V prvom polčase gól nepadol, aj 
keď zopár šancí mali strelci na jednej či dru-
hej strane. Po prestávke sa hral oveľa zaují-
mavejší duel s viacerými gólovými možnos-
ťami. Najväčšiu príležitosť na strelenie gólu 
mal španielsky legionár Pirulo, ale zo samo-
statného nájazdu neprekonal reprezentač-
ného brankára Muchu. Nebezpečné boli 
aj hlavičky Mráza a Kratochvíla. Na dru-
hej strane vytiahol výborný zákrok Šulla 
pri strele Kubíka. Jediný gól, bohužiaľ, do 
senickej siete padol v 74. min., keď hlavičku 
Salátu brankár Šulla s námahou vyrazil, ale 
na dorážku Soumaha bol už prikrátky - 0:1. 
Remízový duel tak rozhodli Slovanisti vo 
svoj prospech najtesnejším rozdielom.

V týždni po zápase so Slovanom sa udi-
ala nečakaná zmena na trénerskom poste. 
Aleš Čvančara z osobných dôvodov požia-
dal o uvoľnenie z funkcie hlavného trénera 
a rozhodol sa pre návrat do Českej republiky. 
Vedenie klubu jeho osobnej žiadosti vyho-
velo. Po tejto prekvapujúcej informácii pove-
rilo vedením mužstva Miroslava Mentela a 
do realizačného tímu pribudol Vojtech Žitný.

V 2. kole cestovali Seničania na horúcu 
pôdu k aktuálnemu majstrovi - AS Trenčín. 
Na umelej tráve sa hral zaujímavý duel s via-
cerými gólovými možnosťami na obidvoch 

stranách. Rozdiel bol hlavne v tom, že 
domáci dokázali svoje šance premieňať, 
hostia však nie. Po góloch Rabiu, Holúbka 
a Kalua zvíťazil Trenčín hladko 3:0. Obrov-
ské šance hostí mal Guillermo, Blažek a Kra-
tochvíl, ale ani jeden z nich úspešný nebol.

V ďalšom zápase pricestovalo na Záho-
rie družstvo MFK Zemplín Michalovce. 
Seničania chceli konečne zvíťaziť, veď 
v lige sa neradovali z víťazstva dlhých 8 
mesiacov, v tomto ročníku ešte neskóro-
vali. Úvod bol aj preto nervóznejší a hre 
chýbalo potrebné tempo. Postupom času 
prevzali domáci opraty zápasu a dočkali 
sa aj prvého gólu. V 28. min. po výbor-
nom centri Gonchara sa hlavou nekompro-
misne presadil najmladší hráč Mráz - 1:0. 
Už o dve minúty padol ďalší gól. Guillermo 
sa krásne uvoľnil pred 16-kou hostí a ešte 
krajšou strelou do pravej šibenice strelil 
svoj premiérový gól v drese Seničanov - 
2:0. Po prestávke sa hralo prevažne medzi 
16-kami, domáci umne bránili svoje vede-
nie a hostí do väčších príležitostí nepúšťali. 
Tri body tak zostali konečne v Senici.

Liga pokračovala v rýchlom slede. Pre 
Seničanov nasledovali dva zápasy na ihris-
kách súperov. Najskôr nastúpili u nováčika 
v Prešove, kde si trúfali potvrdiť víťazstvo 
nad Michalovcami. Úvodných 25 minút 
bolo zo strany Senice slabých a nad vodou 
ich držal výbornými zákrokmi brankár 
Šulla. V 30. min. išli hostia do vedenia, keď 
po rohu Pirula sa presadil stopér Pillár - 0:1. 
Po zmene strán úplne ovládli hru zverenci 
trénera Mentela. Vypracovali si viacero 
gólových možností a tri z nich sa im poda-
rilo premeniť. Postupne sa presadili Krato-
chvíl, Guillermo a Pirulo.

Potom cestovali Seničania povzbudení 
dvomi víťazstvami do Zlatých Moraviec. 
Diváci videli vyrovnané stretnutie, v ktorom 
domáci boli bojovnejším, hostia zase tech-

nickejším tímom. Veľa možností na strele-
nie gólu si obidva tímy nevypracovali, a tak 
duel rozhodla hrubá chyba obrany domá-
cich, keď zabudnutý Turyna využil zlú 
malú domov a zoči-voči brankárovi Ková-
čovi nezaváhal - 0:1. Seničania sa radovali 
z tretieho víťazstva v rade a brankár Šulla 
z predĺženej série bez inkasovaného gólu.

Po dlhšom čase sa Seničania opäť predsta-
vili pred svojimi fanúšikmi. Súpera mali zdat-
ného, veď Podbrezová v doterajšom prie-
behu súťaže ešte neokúsila trpkosť prehry. 
Boli to práve hostia, ktorí výborne vstúpili do 
stretnutia. Už v 2. min. využili chybu domá-
cich v strede poľa a Breznaník využil svoj 
únik na strelenie gólu - 0:1. Prerušil tak peknú 
sériu brankárovi Šullovi. Senicu tento gól pre-
kvapil a dlho sa nevedela dostať do zápasu. 
Hostia hrali agresívny, behavý futbal. Pri šanci 
Breznaníka sa zaskvel výborným zákrokom 
senický gólman. Po prestávke sa hostia zame-
rali na udržanie vedenia a tomu podriadili 
svoju hru. Seničania sa snažili, zavreli súpera 
na jeho polovici, ale ťažko sa im presadzo-
valo cez zhustenú obranu. Prieniky Ebwel-
leho ani Pillára gólom neskončili, na druhej 
strane mohol skórovať hráč zápasu Brezna-
ník, ale tentoraz nastrelil žrď. Víťazstvom v 
Senici sa Podbrezová dostala na čelo tabuľky.

Pred reprezentačnou prestávkou ces-
tovali Seničania do Senca, kde si zmerali 
svoje sily s Dunajskou Stredou. DAC sa 
zatiaľ v sezóne vôbec nedarí, sú na posled-
nom mieste tabuľky a aj preto sa chceli 
víťazstvom odlepiť z dna tabuľky. Diváci 
nevideli oku lahodiaci zápas, domáci sa 
síce snažili, ale v hre obidvoch tímov bolo 
veľa nepresností. Senica bránu DAC pori-
adne neohrozila, a keď si viacerými zákro-
kmi udržal čisté konto aj brankár Šulla, duel 
skončil bezgólovou remízou.

Ivan Tobiáš

Panthers vyhrali
Hokejbalový tím Panthers Senica 16. 

júla vyhral v Skalici rozhodujúci finálový 
zápas a stal sa majstrom regionálnej Skalic-
kej mestskej hokejbalovej ligy SMHbL). 

Po základnej časti skončili Panters na 4. 
mieste v tabuľke, keď hlavne v posledných 
zápasoch ukázali výbornú formu. Z posled-
ných 8 zápasov prehrali iba jeden, aj to po 
samostatných nájazdoch. 

V play-off vyhrali vo štvrťfinále s THC 
Adidas 2:0 na zápasy (4:3, 7:2) a v semifi-
nále porazili víťaza základnej časti Indians 
3:1 na zápasy (1:3, 5:4, 7:3, 7:3). Vo finále 
nastúpili proti Vikings Skalica, sériu vyh-
rali 3:2 (5:2, 7:3, 4:6, 2:3, 3:4pp) a stali sa 
prvým senickým víťazom tejto ligy. 

Každoročne vo 
februári sa koná v 
Gajaroch Víkend 
h o k e j b a l o v ý c h 
šampiónov, kde sa 
medzi sebou stre-
tajú 2 najlepšie 
tímy z každej ligy 

na Slovensku a účastníci SMHbL na tomto 
turnaji pravidelne víťazia. To je jeden z hlav-
ných ukazovateľov, prečo je táto liga hneď 
po extralige druhou najkvalitnejšou súťa-
žou na Slovensku. Začiatkom budúceho 
roka majú Panthers Senica istú miestenku 
na tomto turnaji a určite budú patriť medzi 
najväčších favoritov. 

ZOSTAVA PANTHERS SENICA: 
Brankári: Ondrej Dekány, Jaroslav 

Brečka; Obrancovia: Erik Štefanka, Ján 
Štefka, Alex Vymyslický, Michal Vrbovský, 
Michal Polach, Pavol Janík, Marek Štepa-
novský, Lukáš Hrbatý; Útočníci: Patrik 
Otrísal – kapitán tímu, Filip Kajba, Rasti-
slav Vereš, Dominik Michalica, Jakub Šte-
fek, Patrik Otrísal, Lukáš Prétory, Radovan 
Paračka, Jaroslav Surový, Juraj Rehuš, Miro-

slav Vereš, Ondrej 
Janík, René Sle-
zák, Adam Hrbatý; 
Manažér mužstva: 
Róbert Malík.

Jaroslav Brečka

Senická mašírovka
Klub slovenských turistov (KST) Senica 

sa rozhodol 36. ročník pochodu Senická 
mašírovka premiestniť z Rozbehov, kde 
bolo 35 ročníkov do okolia Senice. Výbor 
KST vynaložil veľmi veľa úsilia, aby pripra-
vil nové trate, urobil na nich značenie, osa-
dil turistické smerovníky, vybavil potrebné 
povolenia. Vytvorenie nových turistických 
trás bol náročný proces, vyžiadal si celo-
ročnú prácu. Cieľom bolo, aby turistické 
trasy boli v okolí mesta, teda dostupnejšie 
pre širší okruh ľudí a jednotlivé trasy mohli 
prejsť ľudia všetkých vekových kategórií. 
Boli vytvorené 4 trasy s dĺžkou 10, 17, 24 
a 28 km. Ich premiéra bola 27. augusta so 
štartom pri DAVe. Senická mašírovka však 
pri svojej prvej premiére bola pre organizá-
torov sklamaním. Napriek vynaloženému 
úsiliu sa na trate vydalo len 42 turistov. Naj-
väčší počet absolvoval najdlhšiu trasu, pre-
tože tu sa žreboval výherca budúcoroč-
ného 4-dňového turistického pobytu v Slo-
venskom raji.

bar 
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do 16. septembra
Spojené farby Záhoria – výstava diel, ktoré 
vytvorili na medzinárodnom výtvarnom 
sympóziu u Kubicov v chotári obce Buko-
vec 12. – 18. augusta 2016 ôsmi autori
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 

8. september, 8.00 - 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

8. september, 19.00 
Hrnčiarsky bál – opereta Gejzu Dusíka 
patrí do zlatého fondu slovenskej operetnej 
tvorby, predpredaj Infosen, vstupné 14 €
miesto: Dom kultúry 

12. september, 19.00
Zdeněk Izer a autokolektiv - zábavná šou, 
predpredaj Infosen, vstupné 10 €
miesto: Dom kultúry 

17. september, 13.00
Hasičská súťaž pre dospelých o Pohár pri-
mátora mesta Senica - súťaž hasičských 
družstiev, ale aj prezentácia historickej 
hasičskej techniky
miesto: Námestie oslobodenia

17. september, 13.00
Prehliadka speváckych súborov seniorov 
okresu Senica 
miesto: Dom kultúry 

18. – 23. september
Senický týždeň dobrovoľníctva – po celý 
týždeň aktivity dobrovoľníkov po celom 
meste: Dobrovoľníci deťom, návšteva seni-
orov, zveľaďovanie Škodáčkovho mlyna v 
Čáčove, stretnutie všetkých dobrovoľníc-
kych organizácií zo Senice

22. september, 8.00 - 17.00 
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

22. september, 19.00 
Pálenica Borisa Filana - zábavný program, 
predpredaj Infosen vstupné 7€ 
miesto: Dom kultúry 

23. september, od 9.00
Dvere DAVu otvorené dokorán - deň plný 
hudby, súťaží a zaujímavých stretnutí
miesto: DAV

26. september, 18.00
Záhorácka paráda s DUO Jamaha a 
Black Band – koncert, predpredaj Infosen, 
vstupné 8 €
miesto: Dom kultúry 

Pripravujeme: 
7. - 9. október
Medzinárodný festival zborového spevu – 
organizátor spevácky zbor Cantilena
miesto: Dom kultúry 

17. október, 19.00 
Peter Lipa – koncert
miesto: Dom kultúry 

27. október, 19.00 
La Gioia - koncert 
miesto: Dom kultúry 

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty 

dôchodcov Slovenska v Senici obozna-
muje svojich členov s pripravovaným 
aktivitami:

-
skej Strede sa uskutoční 12. septembra, 
poplatok 12 eur je treba zaplatiť najne-
skôr 7. septembra v Klube dôchodcov na 
Továrenskej ul. Odchod o 8. hod. od pla-
várne. 

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.

zájazd do družobného mesta Velké Pav-
lovice. Poplatok 10 eur treba zaplatiť do 
28. októbra v Klube dôchodcov na Tová-
renskej ul. Odchod autobusu o 12. hod. 
od plavárne.

29.novembra. Poplatok 8 eur, odchod 
autobusu o 8.30 hod od plavárne.

ktorí budú mať v mesiaci september jubi-
leum: Václav Adam, Oľga Capková, Šte-
fan Dvorský, Zdenka Chodúrová, Mária 
Rišková, Milan Slámka, Mária Škápiková.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

y

1.9. Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
3. – 4. 9. Melissa, Hurbanova 2827
10. – 11. 9.Sotinská, Sotinská 1588
15. 9. Benu, Sotinská 1591
17. – 18. 9. Verbascum, Palárikova 308
24.–25. 9. Eurodom, Hviezdoslavova 309
Pohotovosť 8.00 – 12.00

Služby lekární

Objavuj Slovensko 
Slovensko sa stalo od 1. júla 2016 pred-

sedníckou krajinou v Rade Európskej únie 
a vedie všetky zasadnutia Rady a taktiež 
formálne aj neformálne stretnutia v Bru-
seli, Luxemburgu či v našej krajine. Je to 
jedinečná šanca zviditeľniť našu krajinu so 
všetkými jej kvalitami a krásami.

Informačné centrum Europe Direct 
Senica sa rozhodlo vyhlásiť tohtoročnú 
fotosúťaž na tému Objavuj Slovensko. Jej 
cieľom je objaviť a ukázať jedinečnosť Slo-
venska prostredníctvom fotografií zo slo-
venskej prírody, miest a obcí, kultúry, ľudí a 
osobností. Uzávierka súťaže, v ktorej hlav-
nou témou budú nielen tradičné slovenské 
pamiatky a monumenty, ale taktiež novo-
objavené a netradičné tváre Slovenska, 
bude 31. októbra 2016. Hlavnou cenou je 
digitálna zrkadlovka. Viac na www.europa-
direct.senica.sk. 

ED

Ponuka kurzov 
v Dome kultúry 

Mestské kultúrne stredisko Senica 
(MsKS) pripravuje pre širokú verejnosť 
nasledovnú ponuku kurzovej činnosti. 

JAZYKOVÉ KURZY – desaťmesačné, 1 x 
do týždňa 2 vyučovacie hodiny, v čase od 
15.00 – 19.00 hod (podľa dohody s lekto-
rom):

- anglický jazyk pre začiatočníkov i 
pokročilých,

- nemecký jazyk pre začiatočníkov i 
pokročilých,

- francúzsky jazyk pre začiatočníkov i 
pokročilých,

- ruský jazyk pre začiatočníkov i pokro-
čilých.

ODBORNÉ KURZY – 1x do týždňa 2-3 vyu-
čovacie hodiny (podľa dohody s lektorom):

- jednoduché účtovníctvo,
- podvojné účtovníctvo.
Poplatok za jazykové a odborné kurzy 

110 €.
 Jazykové i odborné kurzy budú začí-

nať prvý októbrový týždeň 2016 – koniec 
kurzu posledný júnový týždeň 2017.

PRAKTICKÉ KURZY – 1x do týždňa 2-3 vyu-
čovacie hodiny (podľa dohody s lektorom):

- joga (40 €), začiatok 28. septembra o 
17.00, kurz trvá do 31. decembra 2016,

- rehabilitačné cvičenie Aby chrbát 
nebolel (40 €),

- spoločenský tanec pre stredoškolákov 
(50 €), začiatok 3. októbra o 15.30,

- spoločenský tanec pre dospelých (50 
€), začiatok 3. októbra o 18.15. 

 Začiatok praktického kurzu od septem-
bra 2016 - koniec kurzu posledný januá-
rový týždeň 2017.

Po ukončení ktoréhokoľvek z uve-
dených kurzov dostanú účastníci kurzu 
Osvedčenie o absolvovaní kurzu. Kurzové 
učebne sa nachádzajú v Dome kultúry v 
Senici, lektormi kurzov sú odborní pedago-
gickí pracovníci. 

Prečo si vybrať jazykový a odborný 
kurz práve u nás?

Pretože my vám dokážeme, že vy na 
to máte. Hovoríte cudzím jazykom už od 
prvej hodiny. Učíme konverzačnými metó-
dami, učíte sa v malých skupinách, učíte 
sa spolu, spolu prekonávate prvé úska-
lia výučby cudzieho jazyka a nadväzujete 
nové priateľstvá. 

Naši lektori vám vždy poradia, moti-
vujú vás a vysvetlia daný problém. Jednot-
livé skupiny zostavujeme podľa potrieb štu-
dentov. 

V prípade záujmu bližšie informácie o 
kurzovej činnosti získate v MsKS Senica u 
pani Anny Kaščákovej, kontakt: 0905 809 
766, 034/651 2301, 034/690 8122. 

Termín záväzných prihlášok do kur-
zov: 15. september 2016. 

MsKS Senica
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Spomienka
S tichou spomienkou k hrobu chodíme, pri 
plameni sviečok a kvetín na teba myslíme... 
Dňa 24. augusta sme si pripomenuli 
5. výročie úmrtia manžela, otca, dedka,
švagra, brata a uja Jozefa Kašťáka.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku.
Spomínajú manželka, dcéry, syn, vnuci a ostatná rodina. 

a,

inaaa. 

Spomienka
Zostali len spomienky a odkaz jediný: 
chýbaš nám v kruhu rodiny...
Dňa 29. augusta sme si pripomenuli 
3. výročie úmrtia manželky, mamy 
a babky Jarmily Bačovej. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 

s nami tichú spomienku. 
Spomína manžel, syn Peter s manželkou a deťmi Adamkom 
a Silvinkou, dcéra Lucia s manželom a deťmi Nikolajom 
a Iľjom. 

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s drahou zosnulou Teréziou 
Machovou, ktorá nás navždy opustila 
26. júla vo veku 85 rokov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli 

zmierniť veľký žiaľ svojou účasťou a kvetinovými darmi. 
Smútiaci manžel a deti s rodinami.

m,

Spomienka
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ...
Dňa 30. júla sme si pripomenuli 85. 
výročie narodenia nášho otca, starého 
a prastarého otca, svokra, krstného otca, 
švagra Leopolda Gmuzdeka zo Senice.

More lásky si so sebou vzala, hory bolesti 
zanechala, prázdno je tam, kde znel tvoj 
hlas, spomienka na teba zostáva v nás. 
Dňa 3. augusta uplynulo 28 rokov, čo 
nás navždy opustila stará a prastará 
mama, svokra, krstná mama Božena 
Gmuzdeková, rod. Tytykalová zo Senice. 
V srdciach tých, čo ich mali radi, budú žiť stále. Kto ste ich 
poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
Spomína syn Pavel s rodinou.

n 

a, 

Spomienka
Dňa 5. augusta sme si pripomenuli 10. výročie, 
kedy nás navždy opustila drahá milovaná 
dcérka, mamička, manželka a sesternica 
Bc. Blanka Galádová, rod. Křečková.
To, že sa bolesť po rokoch zahojí 
je len klam, v srdci zostáva bolesť ako 

v ten strašný deň, keď nám bez rozlúčenia odišla.
S láskou a vďakou spomínajú mamina, dcérka Paťka, 
syn Gabriel, manžel, sesternica Jarka a bratranci Broněk 
a Zdeněk

ca 

něk 

Spomienka
Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo 
svojom živote, veľký vo svojej práci, láske 
a dobrote...
Dňa 5. septembra uplynie 5 rokov od 
úmrtia strýka a krstného otca Vladimíra 
Jamárika z Kunova. 

Spomíname na neho s láskou a úctou k jeho životu 
a vykonanému dielu. Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 
Spomína rodina Jamáriková. 

a 

Spomienka
V srdciach tých, ktorí ťa milovali, 
budeš stále žiť...
Dňa 30. augusta sme si pripomenuli 
10. výročie, čo nás navždy opustil drahý 
manžel, otec a dedko Emil Zich. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 

s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Vlasta, synovia 
Vladimír a Emil s rodinami, dcéra Dana s rodinou.

ýýýý 

Spomienka
Hoci pre teba prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, 
tí čo ťa mali radi neprestávajú s láskou na teba spomínať... 
Dňa 7. júla sme si so smútkom pripomenuli 
1. výročie úmrtia Oľgy Bíbovej, rod. Dinghovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
Spomína manžel, synovia s rodinami a sestra Anna.

FUTBAL
1.september, 11.00
SR U17 - Uzbekistan U17
miesto: futbalový štadión FK - hlavné ihrisko 

10. september, 19.00
FK Senica – MFK Ružomberok
miesto: futbalový štadión FK

24. september, 19.00
FK Senica – FK Spartak Trnava
miesto: futbalový štadión FK

STREĽBA
11. september Verejný strelecký pretek G-200 
Miesto: strelnica v Čáčove (smer Dojč)
Organizátor: RgO SPZ so sídlom v Senici

TURISTIKA
17. september 
Turistický pochod: Hradište pod Vrátnom – Mariáš - Dobrá 
voda - Hradište pod Vrátnom.
odchod o 7.45 z autobusovej stanice, zastávka č. 2 

Nočná cyklistika
18. september, 19.00 
Night ride – večerná jazda mestom na bicykloch
štart pri JAM Sport

Nočný beh
25. september, 19.00 
Night run - večerný beh mestom
štart pri DAVe

Prehľad športových podujatí
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
jún
Juraj Pacalaj a Veronika Pribišová
Ing. Peter Stach a Veronika Lehutová
Rudolf Izakovič a Veronika Vajayová
Erik Fišer a Monika Kudlová
Marek Tršo a Milada Pokorná
Juraj Malich a Mgr. Nina Oríšková
Maroš Čermák a Mgr. Michaela Gergelová
Marcel Beňa a Kristína Brečková
Peter Hrebenár a Lucia Horváthová
Jozef Kozaitek a Hana Janečková
Ing. Radoslav Kollár a Elena Barcajová
Peter Boťánek a Petra Herdová
František Hlavanda a Miroslava Drozdová
Pavol Šimek a Bc. Ivana Lopašovská

júl
Peter Halaš a Sabína Phanová
Pavol Masaryk a Ing. Beáta Oravcová
Igor Janík a Ing. Dominika Jurovatá
Ing. Martin Škodáček a Veronika Mittáková
Patrik Holický a Martina Kozáková
Peter Číž a Henrieta Uhrínková

Vítame nových Seničanov
narodení v júni
Libor Barčák narodený v Skalici
Dorota Baumannová narodená v Skalici
Lea Chropúvková narodená v Myjave
Marko Miškovič narodený v Myjave
Liana Turčeková narodená v Skalici
Sebastián Kučera  narodený v Skalici
Peter Ligač   narodený v Myjave
Nina Polakovičová  narodená v Myjave 
Margaréta Kubíková  narodená v Trnave 
Tereza Trusková  narodená v Skalici
Andreas Rapák   narodený v Skalici
Nina Mertelová narodená v Myjave
Jakub Púpala narodený v Skalici
Patrik Kvasnovský narodený v Skalici
Adam Vajda narodený v Myjave
Silvia Juricová narodená v Břeclavi
Viktória Hrúzová narodená v Myjave
Tomáš Nagy narodený v Bratislave

narodení v júli
Paulína Habová narodená v Skalici
Amália Pribylová narodená v Skalici
Tatiana Cigánková narodená v Skalici
Šimon Gašpárek narodený v Myjave
Ján Medlen narodený v Skalici
Sandra Grmanová narodená v Trnave
Leo Ťulák narodený v Myjave
Lea Ivánek narodená v Myjave
Matúš Pilárik narodený v Skalici
Alexander Medve narodený v Trnave
Alex Dolník narodený v Myjave
Adriána Surová narodená v Skalici
Roderik Čenteš narodený v Myjave
Zuzana Horňáčková narodená v Skalici
Nina Plešová narodená v Myjave
Leo Kardhordó narodený v Piešťanoch
Gabriela Jankovýchová narodená v Skalici
Nela Olbrichová narodená v Brne
Rebecca Navrátilová narodená v Kirkcaldy (GB)

Blahoželáme jubilantom
V septembri 2016 oslávia
80 rokov: Václav Adam, Emília Bielčíková, Milan Held, Jaroslav 
Hromek, Mgr. Miroslav Hvožďara, Dušan Jankových, Mária Janovíč-
ková, Mária Kracinová, Jolana Oravcová, Mária Pagáčová, Anna Provaz-
níková, Alžbeta Vaňková, Anastázia Vaňková
85 rokov: Ľudmila Poláková
90 rokov: Emil Huščava
92 rokov: Helena Suchá
93 rokov: Jindřiška Hanáková, Jozef Tollar
Šťastné dni prežité v zdraví a v pokoji želá Naša Senica.

Opustili nás
Ján Fryda, Hurbanova 1379 5.6.2016
vo veku 66 rokov
Štefan Matiaš, Komenského 946 7.6.2016
vo veku 76 rokov
Jozef Pišťanek, Kolónia 556 9.6.2016
vo veku 56 rokov
RNDr. Katarína Poláková, Ľ. Vaníčka 2732 16.6.2016
vo veku 50 rokov
Miloš Jahoda, J. Kráľa 728 18.6.2016
vo veku 61 rokov
Ing. Ján Vilím, SNP 754 21.6.2016
vo veku 59 rokov
Medard Boťánek, Hollého 753 22. 6.2016
vo veku 69 rokov
Alžbeta Slezáková, Komenského 939 22.6.2016
vo veku 77 rokov
Anna Piskorová, SNP 754 23.6.2016
vo veku 68 rokov
Peter Včelka, Štefánikova 1377 23.6.2016
vo veku 68 rokov
Ján Tomášek, Kalinčiakova 300 25.6.2016
vo veku 75 rokov
Oľga Bartoňová, Sv. Cyrila a Metoda 2870 30.6.2016
vo veku 73 rokov
Karol Harnoš, Čáčovská cesta 5024 3.7.2016
vo veku 89 rokov
Valéria Serinová, Robotnícka 58 3.7.2016
vo veku 82 rokov
Ľubomír Vašíček, Senica 3.7.2016
vo veku 48 rokov
Viera Rehušová, Štefánikova 3013 7.7.2016
vo veku 86 rokov
Kamil Režný, Bahenská 5122 9.7.2016
vo veku 68 rokov
Eva Tomišová, Sládkovičova 170 10.7.2016
vo veku 71 rokov
Leonarda Jamrišková, Brezová 850 12.7.2016
vo veku 70 rokov
Štefánia Martináková, Kalinčiakova 295 12.7.2016
vo veku 90 rokov
Katarína Odlerová, Štefánikova 1598 16.7.2016
vo veku 92 rokov
Pavol Polák, Hurbanova 1378 19.7.2016
vo veku 45 rokov
Martin Buček, S. Jurkoviča 1207 21.7.2016
vo veku 24 rokov
Terézia Machová, Ľ. Vaníčka 2740 26.7.2016
vo veku 85 rokov
Ladislav Košinár, Kolónia 558 27.7.2016
vo veku 87 rokov
Vladimír Durlák, Bernolákova 203 30.7.2016
vo veku 60 rokov
Mária Langová, Hurbanova 486 30.7.2016
vo veku 87 rokov
Mária Macová, S. Jurkoviča 1207/52 30.7.2016
vo veku 83 rokov
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Digitalizáciu kina v Senici finančne podpo-
ril Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky. 
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica. 
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu 
pred premietaním v pokladni kina a rezer-
vácie na stránke  www.kino.senica.sk
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 Piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4. septem-
ber o 17. h
KAMOŠ OBOR
Môže malé dievčatko zvíťaziť nad hroz-
nými, ozrutnými obrami - ľudožrútmi? 
Máte pravdu - nemôže. Iba ak... iba ak 
by jej pomohol dobrý kamarát, rovnako 
veľký ako oni - Kamoš Obor. Kamoš Obor 
je veľmi zábavný spoločník a Sophiu i vás 
často rozosmeje. 
Žáner: rodinný
Vstupné: 4 €, MP 7 r., 117 min.

 Piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4. septem-
ber o 19. h
DEDO
K rázovitému valašskému Dedovi prichád-
zajú na prázdniny vnúčatá z Prahy. Na 
valašskej dedine všetko funguje trošku inak. 
Valaši skrátka žijú tak trochu odlišne, pomal-
šie a hlavne po svojom. Navyše pokiaľ na 
pôde dedovej chalupy nájdete zabudnutý 
poklad, máte zrazu lístok na tajomnú exkur-
ziu históriou starého Valašska...
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 110 min.

 Utorok 6. september o 19. h
SLOBODA POD NÁKLADOM
So stovkou kíl na chrbte sa brodia v snehu, 
stúpajú lavinóznymi svahmi, odolávajú 
búrke i víchrici. V dokumentárnom filme 
spoznáme najstaršiu generáciu tatranských 
nosičov, ktorí zásobujú vysokohorské chaty.
Žáner: dokument
Vstupné: 3 € (FK: 2 €), MP 12 r., 61 min.

 Streda 7. a piatok 9. september o 19. h
BLÁZNIVÁ PÄŤKA
Päť kamarátov z detstva si vďaka veľko-
rysost Samuela užíva život v byte v srdci 
Paríža. Otec mu však náhle zastaví prísun 
peňazí a Samuel sa v snahe neprezradiť 
púšťa do riskantných projektov. Šťastie mu 
nepraje a nechtiac sa zapletie s miestnou 
mafiou, poštve proti sebe drogových díle-
rov a dokonca sa stáva hľadaným políciou.
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 102 min.

 Piatok 9., sobota 10. a nedeľa 11. sep-
tember o 17. h
LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD
Stará známa partička z lesa je späť! Boog 
nikdy nepatril medzi najodvážnejších med-
veďov. Napriek tomu sa spolu so svojím 
najlepším kamošom Elliotom vydal riešiť 
monštruóznu záhadu.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 90 min.

 Sobota 10. a nedeľa 11. september o 19. h
ANI VO SNE!
Šestnásťročná Laura sa túži dostať do partie 
parkouristov a zaskočí ju láska, ktorú po prvý-
krát pocíti k Lukymu. Začne žiť dvojaký život. 
Vo fantazijnom svete romantických vízií 
jej Luky patrí, v realite skončí jej snaha sa s 
Lukym zblížiť zle. Vo chvíli, keď sa oba svety 
prepoja, sa musí rozhodnúť pre jeden z nich.
Žáner: športový
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 79 min.

 Utorok 13. september o 19. h
SPOJENÉ ŠTÁTY LÁSKY
Poľsko, 1990. Prvý euforický rok slobody, 
ale tiež neistá budúcnosť. Štyri na prvý 
pohľad šťastné ženy sa rozhodnú zmeniť 
život a splniť si sny. Agáta je mladá matka, 
nešťastne vydatá. Renáta je staršia učiteľka 
fascinovaná jej susedkou Marzenou – osa-
melou miestnou „kráľovnou krásy“. Marze-
nina sestra Iza je riaditeľkou školy, zaľúbe-
nou do otca jedného z jej študentov.
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 € (FK: 2 €), MP 15 r., 104 min.

 Streda 14. a piatok 16. september o 19. h
MECHANIK 2 
Keď si najnebezpečnejší nájomný vrah na 
svete Arthur Bishop myslí, že svoju vra-
žednú minulosť má za sebou, jeden z jeho 
nepriateľov nechá uniesť jeho priateľku, 
aby ju zachránil, musí spáchať tri takmer 
nemožné vraždy.
Žáner: akčný triler
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 98 min.

 Piatok 16., sobota 17. a nedeľa 18. sep-
tember o 17. h
LOVECKÁ SEZÓNA: STRACHOPUD

 Sobota 17. a nedeľa 18. september o 19. h
MUŽ V TEMNOTE
Nový horor od režiséra Evil Dead. Partia 
mladých zlodejov sa vláme do domu sta-
rého, slepého muža v domnienke, že im 
prejde perfektný zločin. Nemôžu sa však 
mýliť viac... 
Žáner: horor, triler
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 88 min.

 Utorok 20. september o 19. h
KOMORNÁ
Film je kórejskou interpretáciou románu Zlo-
dejka od spisovateľky Sarah Walters. Je prí-
behom mladej ženy, ktorá sa stáva slúžkou 
tajomnej bohatej japonskej dedičky. Jej úloha 
však nespočíva v tom, aby jej slúžila. Je len 
súčasťou plánu ako sa dostať k jej majetku.
Žáner: triler
Vstupné: 3,50 € (FK: 2 €), MP 15 r., 144 min.

 Streda 21. a piatok 23. september o 19. h
THE BEATLES: Eight days a week 
- The touring years
Oskarový režisér Ron Howard vás vezme 
na nevšednú cestu s najslávnejšou skupi-
nou všetkých čias THE BEATLES. Auten-
ticky zachytáva obdobie ich koncertných 
rokov 1962-1966 z perspektívy samotných 
členov The Beatles.
Žáner: dokument
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 100 min.

 Piatok 23., sobota 24. a nedeľa 25. sep-
tember o 17. h
BOCIANY
Bociany nosia deti.. alebo aspoň nosie-
vali. Teraz doručujú balíčky celosveto-
vého obchodného internetového giganta. 
Bocian Junior omylom aktivuje stroj na 
výrobu detí, ktorý vytvorí rozkošné diev-
čatko. Junior a jeho kamarátka Tulip, jediný 
človek na Bocianej hore sa zúfalo snažia 
doručiť svoje prvé dieťa skôr, ako sa o akti-
vácii stroja dozvie šéf.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 95 min.

 Sobota 24. a nedeľa 25.september o 19. h
DIEŤA BRIDGET JONESOVEJ
Ako názov tretieho diela série napovedá, 
hlavným problémom bude tentokrát neplá-
nované tehotenstvo. Taká vec dokáže 
vykoľajiť i životom ostrieľanú Bridget, zvlášť 
keď úplne netuší, s kým to dieťa počala.
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 120 min.

 Utorok 27. a streda 28.september o 19. h
PRÁZDNINY V PROVENCE
Leto nekončí, zábava pokračuje. Vojta 
Kotek, Jakub Prachař a Kryštof Hádek 
sa vracajú na plátna kín. Režisér Vladi-
mír Michálek ich obsadil do postáv troch 
kamarátov a členov hudobnej skupiny, 
ktorí utečú pred svojou manažérkou až do 
slnečného Francúzska a ubytujú sa u tety 
jedného z nich. Trochu sa pofľakujú, hojne 
si užívajú a tiež stretnú krásnu a sympa-
tickú dievčinu, ktorá dokáže zlomiť srdce.
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 95 min.

 Piatok 30. september, sobota 1. a nedeľa 
2. október o 17. h
BOCIANY

 Piatok 30. september a sobota 1. októ-
ber o 19. h
HRA O ŽIVOT (Nerve)
Vee je stredoškoláčka, ktorá je s priateľmi 
nalákaná do on-line hry Nerve. Každý sa 
môže rozhodnúť, či bude hráč alebo pozo-
rovateľ. Vee sa rozhodne pre prvú rolu, 
ktorá ju zatiahne do nekonečného virtuál-
neho kolotoča. V hre sa spája s neznámym 
cudzincom. Problém nastáva, keď im hra 
ukradne identitu a oni ju nemôžu ukončiť...
Žáner: triler
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 96 min.

 Nedeľa 2. október o 19. h
V LÚČOCH SLNKA
Severokórejské dievča Zin-mi sa pripravuje 
na oslavu výročia najvyššieho vodcu Kim 
Čong-ila. Uznávaný ruský dokumentarista 
Vitalij Manskij dostáva povolenie sledovať 
celú jej rodinu. Avšak je mu umožnené fil-
movať iba podľa starostlivo pripraveného 
scenára. Aj napriek tomu je dokument úpl-
ným opakom propagandy. Dokumentaristi 
totiž nechali bežať kameru aj vo chvíľach, 
keď sa scény vopred aranžovali severokó-
rejskými „režisérmi".
Žáner: dokumentárny
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 96 min.


