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Mladé senické nádeje z plaveckých klubov Záhorák a Aqua ako prvé vyskúšali novu-
čičký bazén. Sily si v ňom zmerali s olympionikom Richardom Naygom a majstrom 
Slovenska zo Senice Jurajom Hlávkom.

Foto Marek Štítny

Slovo na úvod
Je veľa najrozličnejších združení, spol-

kov, klubov či zväzov, ktoré pracujú na 
dobrovoľníckej báze. Hádam každý z nás 
sa z času na čas s takýmito ľuďmi stretáva. 
Niekedy si ich prácu ani nevšimnete, ino-
kedy vás čímsi zaujme a potom sa chcete 
dozvedieť aj čosi viac. Keď nahliadnete do 
ich kuchyne, tak neveriacky krútite hlavou. 
Je vôbec možné, aby sa dnes v čase vlády 
mamonu, majetku a bohatstva našli ľudia, 
ktorí pre ostatných robia niečo len tak. Len 
tak bez nároku na honorár, len tak za dobrý 
pocit, že niekomu urobili radosť, pomohli 
mu, starajú sa o niečo, čo zostalo na okraji 
záujmu... Odpoveď je jednoduchá - chcú. 
Neznamená to, že nemajú čo robiť, majú 
tiež svoju prácu, svoje rodiny, svoje záľuby, 
no napriek tomu si vždy nájdu čas pre 
iných. Láka ich to, vidia v svojej práci zmy-
sel a svoje poznatky nezištne odovzdávajú 
ďalej. Medzi dobrovoľníkmi nájdete star-
ších, no je tam hlavne veľa mladých, ktorí 
z rôznych pohnútok objavili čaro spolo-
čnej a zmysluplnej práce v prospech neja-
kej komunity, obce či len jedného človeka. 
Navštevujú starých ľudí a robia im spoloč-
nosť, venujú sa charite, starajú sa o zanika-
júce ovocné odrody, upratujú zanedbané 
časti chotárov... Líšia sa od tých, ktorí sa 
pýšia bohatstvom. Týchto ľudí robia výni-
močnými ich skutky. Nie vždy je ich práca 
docenená, no cieľom ich života je urobiť 
svet znesiteľnejším.

Viera Barošková
vedúca redaktorka

Hasičskému zápoleniu 
neprialo počasie 

Počas príprav na hasičskú súťaž o Pohár 
primátora Senice vládlo krásne jesenné 
počasie. Slnečné a teplé dni až do 30 stup-
ňov navodili atmosféru leta. Všetci orga-
nizátori sa tešili, že nádherné počasie 
umocní ich myšlienku odprezentovať starú 
retro hasičskú techniku na Námestí oslobo-
denia. No s blížiacim sa termínom súťaže 
sa optimizmus menil. V piatok ešte teplo, 
a sobota 17. septembra bola obloha zamra-
čená a citeľne chladnejšie. A tak sa prianie 
organizátorov z Mestského úradu a Dob-
rovoľného hasičského zboru (DHZ) Senica 
upriamilo len na jedno – len nech neprší. 

Dobrovoľné hasičské zbory z okolia i z 
Moravy sa schádzali okolo poludnia a pri-
pravovali sa na otvárací ceremoniál 24. roč-
níka súťaže na parkovisku za obchodným 
domom Cieľ.  (Pokračovanie na str. 2)

Mestská plaváreň očarila
Od 1. októbra je Mestská plaváreň opäť 

v prevádzke. Po 14 mesiacoch odstávky 
bola zrekonštruovaná a otvorená 29. sep-
tembra. Vstup do plavárene symbolicky 
prestrihnutím pásky umožnili primátor 
mesta Branislav Grimm, prednosta Okres-
ného úradu Vladimír Kocourek, riaditeľ 
Rekreačných služieb (RSMS) mesta Senica 
Ľubomír Štvrtecký, konateľ firmy Aproreal 
Peter Leška a predsedníčka západosloven-
skej oblasti Slovenského plaveckého zväzu 
Dagmar Krausová. 

Na priestranstve pred plavárňou po 
úvodnej choreografii mažoretiek z Cen-
tra voľného času primátor mesta Branislav 
Grimm spomenul históriu plavárne, ktorá 
siaha do roku 1981, kedy vtedajší podnik 
Slovenský hodváb vybudoval a dal do užíva-
nia relaxačno-športový komplex – športovú 
halu, plaváreň a saunu nielen pre svojich 
zamestnancov, ale aj pre ostatných Seni-
čanov. Občania si na celý komplex rýchlo 
zvykli a areál sa stal neodmysliteľnou súčas-
ťou života mesta. Začiatkom 90-tych rokov 
bol na žiadosť Mesta Senica celý komplex 
vyňatý z procesu privatizácie a bol odo-
vzdaný do majetku mesta a správy RSMS. 
V podstate nepretržitá viac ako 30-ročná 
prevádzka sa podpísala na celkovom stave 
budovy i technológie. Pravidelné priebežné 
opravy už nepomáhali, šatne a sociálne zari-
adenia prestali poskytovať návštevníkom 
adekvátne služby a čoraz nástojčivejšie sa 
ozývali hlasy na rekonštrukciu. 

Mestské zastupiteľstvo po predložení 
projektovej dokumentácie schválilo kom-
plexnú rekonštrukciu plavárne formou 
navýšenia základného imania pre RSMS vo 
výške 1,2 mil. eur. Rekonštrukcia sa začala 
22. júna 2015. 

Počas rekonštrukcie sa z vnútorného 
priestoru plavárne odstránili všetky staré 
zariadenia a technológie, dovedna sa 
vyviezlo 38 ton kovového šrotu. V rámci 
stavebných prác v interiéri a exteriéri boli 
vymenené okná za plastové a zreduko-
vané, urobené vnútorné omietky a všetky 
obklady, podhľadový strop, vonkajšie 
zateplené omietky, zateplená strecha, izo-
lácia na streche nad vchodom, keramické 
obklady bazéna, sociálnych zariadení, šatní 
a spoločných priestorov. Stavebné práce 
pri 25 metrovom plaveckom bazéne si vyži-
adali kompletne novú technológiu úpravy 
vody v bazéne, automatické dávkovanie a 
meranie kvality vody a novú vírivku. Bola 
vykonaná komplexná rekonštrukcia vzdu-
chotechniky, pribudli rekuperačné jed-
notky a rozvody vzduchu. Plaváreň má už 
aj vodné atrakcie. Osadené sú dva tobo-
gány s dĺžkou 50 a 60 m, ku ktorým sa 
vystavalo nové schodisko. Oproti minu-
losti pribudol detský bazén a v ňom malé 
atrakcie. Masážny whirlpool bazén takisto 
zatraktívni návštevu plavárne. V rámci prác 
bola urobená aj rekonštrukcia kúrenia a 
zdravotechniky, elektroinštalácie, osadené 
kamery a ozvučenie a v celej plavárni je 
nový nábytok a mobiliár. 

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

11. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva (MsZ) v Senici primátor mesta 
Branislav Grimm zvolal na 22. septembra. 
Na rokovaní bolo prítomných 21 poslancov 
a jeho rokovanie bolo uznášania schopné. 

Rokovanie mestskej rady predchád-
zalo zasadnutiu mestského zastupiteľstva. 
Mestská rada ako poradný orgán primá-
tora mesta a iniciatívny, výkonný a kont-
rolný orgán mestského zastupiteľstva na 
svojom 4. rokovaní sa podieľala na príprave 
materiálov na 11. riadne zasadnutie MsZ 
na 22. septembra. V minulom čísle Našej 
Senice sme čitateľov informovali o úplnom 
programe 4. riadneho zasadnutia mest-
skej rady. Mestskej rade pri prerokovávaní 
Návrhu na zmenu rozpočtu mesta Senica 
na rok 2016 bola z dôvodu zabezpečenia 
fungovania Mestskej polície v nezmene-
nom rozsahu a plnom režime predložená 
správa náčelníka Mestskej polície Bc. Ras-
tislava Janáka o opatreniach na znižovanie 
rozpočtu pre Mestskú políciu Senica. Mes-
tská rada po uvážení a diskusii k tomuto 
bodu odporučila MsZ schváliť navýšenie 
výdavkov na Mestskú políciu o 70 000 € a 
schváliť predložený návrh na zmenu roz-
počtu mesta Senica na rok 2016. Mest-
ská rada tiež odporučila primátorovi mesta 
predložiť MsZ návrh na odvolanie náčel-
níka MsP. 

Program 11. riadneho zasadnutia mest-
ského zastupiteľstva v Senici bol na základe 
odporučenia mestskej rady doplnený pri-
mátorom mesta aj o bod Návrh na odvola-
nie náčelníka Mestskej polície. 

Prvým bodom každého zasadnutia 
mestského zastupiteľstva je schválenie 
návrhu programu zasadnutia, prípadne 
jeho zmien, ktorý predkladá predsedaj-
úci primátor. Primátor po zvážení všet-
kých okolností a situácie navrhol stiahnuť 
z rokovania programu návrh na odvolanie 
náčelníka Mestskej polície. Okrem dôvo-
dov prednesených primátorom, prečo sťa-
huje návrh z rokovania, oboznámil prítom-
ných aj so stanoviskom Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru v Senici, odbo-
rom poriadkovej polície aj s petíciou 
na podporu zrušenia návrhu na odvola-
nie náčelníka Mestskej polície. Hneď pri 
tomto bode rokovania bol z pléna pred-
ložený poslanecký pozmeňujúci návrh 
Ing. Ľubice Vyletelovej, aby sa rokovalo 
o pôvodnom návrhu programu rokova-
nia mestského zastupiteľstva, teda aj s 
návrhom na odvolanie náčelníka Mest-
skej polície. Nastala situácia, že nadpo-
lovičnou väčšinou prítomných poslancov 
nebol schválený program 11. riadneho 
zasadnutia mestského zastupiteľstva - ani 
podľa pozmeňujúceho ani podľa pôvod-
ného návrhu primátora. Rokovanie mest-
ského zastupiteľstva bolo ukončené.

Takáto situácia pri rokovaní mestského 
zastupiteľstva nenastala od roku 1991, 
poslanci prípadne poslanecké kluby vždy 

dokázali nájsť východisko a dohodnúť ďalší 
postup. Preto verím, že sa poučíme z tejto 
skúsenosti a ďalšie rokovania prinesú efek-
tívne rokovanie a rozhodovanie.

Ďalšie 12. riadne zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva v Senici primátor 
zvolal na 6. októbra s programom:

- Otvorenie, schválenie programu zasad-
nutia. 

- Voľba návrhovej a mandátovej komisie.
- Správa o plnení uznesení a riešení pri-

pomienok s termínom plnenia do 22. 9. 
2016.

- Správa HK o plnení uznesenia MsZ v 
Senici č. 19/01/J/2/b.

- Uznesenia prijaté na 4. riadnom zasad-
nutí MsR v Senici konanom dňa 8. 9. 2016.

- Uznesenia prijaté na 10. riadnom zasad-
nutí MsZ v Senici konanom dňa 27. 6. 2016.

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

- Zariadenie sociálnych služieb Senica, 
n.o. – výsledok hospodárenia za rok 2015 
a zámery spoločnosti na ďalšie obdobie.

- Informatívna správa o sociálnej starostli-
vosti 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 V. 
Paulínyho-Tótha 32, Senica s právnou sub-
jektivitou v úplnom znení a Štatút Základ-
nej školy V. Paulínyho-Tótha 32, Senica. 

- Informatívna správa o statickej doprave 
a budovaní nových parkovísk.

- Informatívna správa o MHD na území 
mesta. 

- Informatívna správa o správe detských 
ihrísk v meste Senica.

- Informatívna správa o možnosti prijatia 
Všeobecne záväzného nariadenia o miest-
nom poplatku za rozvoj.

- Informatívna správa o športe v meste 
Senica. 

- Dispozície s majetkom.
- Návrh na Zmenu rozpočtu mesta. 
- Informácia o zmene rozpočtu mesta na 

rok 2016 rozpočtovým opatrením primá-
tora č. 2/16.

- Správa Hokejového klubu o výsledku 
kontroly platenia dane z nehnuteľností na 
rok 2015.

- 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, do Rady školy 
Materskej školy a zmeny v komisiách. 

- Rôzne - Informácia o kontrole Najvyš-
šieho kontrolného úrad.

 - Prezentácia k zriadeniu elektronickej 
komunikačnej siete UPC Senica

- Interpelácie.
- Diskusia.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Hasičskému zápoleniu... 
(Dokončenie zo str. 1) 
Na čele sprievodu na Námestie oslo-

bodenia kráčal veliteľ súťaže Andrej Laho, 
za ním patrón hasičov sv. Florián. Ako 
prví išli zástupcovia domáceho usporia-
dataeľského DHZ s historickou zástavou. 
Čestné miesto za nimi mali hasiči z morav-
ského Rohatca, ktorí prišli v bielych unifor-
mách. V súlade s propozíciami súťaže prišli 
v dobových čiernych uniformách aj hasiči 
z Rybiek. 

Slávnostný nástup desiatich zúčastne-
ných družstiev, hlásenie veliteľa súťaže 
primátorovi Senice Branislavovi Grim-
movi, hymna SR. Početná divácka kulisa 
si vypočula povzbudzujúce slová primá-
tora mesta i pozdravné príhovory predsed-
níčky Krajského výboru Dobrovoľnej poži-
arnej ochrany (DPO) v Trnave a predsed-
níčky Okresného výboru DPO v Senici 
Marty Hurbanisovej i čestného starostu 
SDH v Rohatci Jaroslava Gromusa. Úvod 
hasičského zápolenia patril aj mažoretkám 
z CVČ, ktoré predviedli dve choreografie 
Jabĺčko a 101 dalmatíncov. 

Lenže do programu „nečakane“ zasiahol 
oheň priamo pred tribúnou s hosťami. Začali 
horieť papierové makety budovy Mestského 
úradu, ktoré okamžite začali hasiť najmenší 
senickí hasiči, tzv. krhličkári. Hasiči si vycho-
vávajú od útleho veku tieto hasičské nádeje, 
ktoré s vervou im vlastnou nadšene uhasili 
požiar. To už sa mraky sťahovali čoraz hrozi-
vejšie, no hasiči z Rohataca ešte stačili pred-
viesť ukážku hasenia starou konskou strie-
kačkou. Skvostný stroj, ktorý je z roku 1888, 
uchovávajú v prevádzkyschopnom stave, 
zaujal všetkých prítomných. Majú ho vyšper-
kovaný aj starými lampášmi či prilbami a 
právom majú byť na čo hrdí. Diváci mali z 
ukážky krásny zážitok, pretože podrobne o 
nej hovoril moderátor hasičskej súťaže Milan 
Černák, riaditeľ Okresného hasičského a 
záchranného zboru. Komentoval aj celé dia-
nie na námestí, čim súťaž dostala nový kvalit-
nejší rozmer.  (pokračovanie na str. 3)
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(Dokončenie zo str. 1) 
Plaváreň je prvou budovou v Senici, 

ktorá získala energetický certifikát najvyš-
šej kategórie A, čo značí 60 – 70 % energe-
tickú úsporu. Zredukovaním hľadiska bolo 
možné vybudovať detský bazén a vírivku. 
Vlhkosť v plavárni sa znižila na 56 %. Nové 
moderné šatne so skrinkami umožnili zvý-
šiť kapacitu z 80 na 100 návštevníkov, Na 
prízemí pribudla nová recepcia, zdravotná 
miestnosť, miestnosť pre plavčíka a spojo-
vacia chodba so športovou halou. Nový 
šat dostal vstup do plavárne i vonkajší plášť 
budovy. 

Primátor Senice pri otvorení plavárne 
netajil veľkú radosť nad dielom, ktoré bude 
slúžiť verejnosti i plaveckým klubom: „Za 
podporu rekonštrukcie ďakujem poslancom 
mestského zastupiteľstva, za trpezlivosť, 
pochopenie a podporu občanom mesta. 
Želám plavárni veľa spokojných návštevní-
kov, aby slúžila čo najdlhšie a plným priehr-
štím rozdávala radosť a zdravie“. Primátor 
mesta osobitne poďakoval všetkým zainte-
resovaným, ktorí sa podieľali na rekonštruk-
cii plavárne: konateľovi spoločnosť Aproreal 
Šajdíkove Humence Ing. Petrovi Leškovi, 
firme Jovatech, Aqua Krakovany, Elevent, 
stavebnému dozoru Ing. Ondrejovi Dana-
dovi, interiérovej dizajnérke, architektke 
Mgr. Zuzane Zimkovej. Najväčšie poďako-
vanie za úspešne zvládnutú rekonštrukciu a 
manažovanie prác vyslovil riaditeľovi RSMS 
Mgr. Ľubomírovi Štvrteckému a zamestnan-
com RSMS. Zazmluvnené práce a tovary 
vyšli na 1, 297 mil. eur. V procese rekon-
štrukcie sa rozhodlo o navýšení finančných 

prostriedkov, čo si vyžiadali niektoré neplá-
nované veci, napríklad ozvučenie, kame-
rový systém, inštalácia vzduchovej clony 
nad vstupnými dverami. 

Hosťami na slávnostnom otvorení boli 
aj dvaja úspešní plavci. Obaja, olypionik z 
Ria de Janeiro, deviaty v polohových pre-
tekoch na 400 m Richard Nagy i Seničan, 
majster Slovenska na 50 m motýlik Juraj 
Hlávek, vyjadrili radosť z krásnej modernej 
plavárne a zaželali, aby tu vyrástlo čo naj-
viac plaveckých nádejí a ich nasledovníkov. 

Už vstupné priestory plavárne s recep-
ciou návštevníkov príjemne prekvapili, no 
priestor bazéna očaril. Priestorovým rieše-
ním, príjemnými farbami, novinkami. Ako 
prví do bazéna skočili mladí plavci z dvoch 
senických plaveckých klubov Záhorák (od 
1992, tréneri Stanislav Mihalka a Bernard 
Vaca) a Aqua (od 2011, tréner Andrej Laho), 
aby vyskúšali ako sa v ňom pláva. Veď kvôli 
odstávke mali sťažené podmienky a tréno-
vali v plavárňach mimo Senice. Plavcom sa 
podarilo vyloviť stratený kľúč, ktorý odo-
vzdali krásnemu vodníkovi (počas rekon-
štrukcie a vypustenej Kunovskej priehrady 
bol vraj bezdomovec). Ten požiadal primá-
tora mesta, aby odomkol vodu a definitívne 
spustil prevádzku plavárne. 

Prví návštevníci Mestskej plavárne si 
vychutnali vystúpenie akvabel Synchro z 
Bratislavy a navodili aj otázku či skôr žela-
nie, aby aj v Senici vznikol takýto krúžok. 
Plavci z oboch plaveckých klubov pred-
viedli plavecké štýly a potom sa odhodlali 
vyzvať obe plavecké osobnosti na súboj. 
Ukázalo sa, že senické plavecké nádeje, 
ktoré z domácich šampionátov nosia prvé 
medaily sa môžu porovnávať s najlepšími, 
pretože Juraj Hlávek ani Richard Nagy im 
„nestačili“. Počas otváracieho ceremoni-
álu odovzdali plavčíkovi Milanovi Jamri-
chovi ďakovný list za obetavú prácu plav-
číka a trénera plávania. Milan Jamrich začal 
v plavárni pracovať v roku 1982 a spolu s 
pánom Ivanom Šipkovským založil pla-
vecký klubu Záhorák, pod jeho vedením 
vyrastal aj Juraj Hlávek. 

„Plaváreň je miesto, ktoré nám bude 
pomáhať utužovať to najdôležitejšie čo 
máme – zdravie,“ povedal na margo 
miesta, kde je možné oddychovať a nabe-
rať nové sily primátor mesta. Riaditeľ RSMS 
Ľubomír Štvrtecký doplnil, že v budúcom 
roku by sa mala zrekonštruovať aj sauna a 
dorobiť vonkajšia terasa na opaľovanie, prí-
padne detský bazén. 

Je isté, že vynovená plaváreň sa teší 
veľkému záujmu ľudí. Ponúka oveľa viac 
zábavy pre celú rodinu. Otvorením vynove-
nej plavárne sa zvýšilo vstupné, prevádzka 
ukáže či sa jeho nastavenie bude meniť 
alebo zostane na súčasnej úrovni. Keďže 
rekonštrukcia plavárne bola hradená z mes-
tského rozpočtu, Seničania majú zvýhod-
nené vstupné. 

Viera Barošková
foto Marek Štítny, Vladimír Zich

(dokončenie zo 
str. 2)

Potom sa už 
začala súťaž v poži-
arnom útoku s 
vodou, ktorú hasič-
ské družstvá absol-
vovali so staršími 
požiarnymi strie-
kačkami typu PS 
– 8, ktoré sa vyrá-
bali v rokoch 1950 
– 1978. Hádam 
štyri družstvá stačili urobiť disciplínu bez 
vody zhora, no potom už sa rozpršalo. Vo 
chvíľach, keď bol dážď len mierny, hasiči 
súťažili. Napokon sa rozhodli, že urobia aj 
druhé kolo. Dážď divákov rozohnal, zostali 

len skalní. Tí, čo 
vydržali, videli 
potom v činnosti 
aj mladšiu konskú 
striekačku, ktorú 
priviezli hasiči z 
Podbranča Dolnej 
Doliny. Hoci od 
čias konských strie-
kačiek sa technika 
neporovnateľne 
zmenila a ľahšie 
sa s ňou manipu-

luje, poslanie hasičov zostáva nezmenené 
- chrániť životy, zdravie a majetok občanov. 
Hasičské zbory patria k organizáciám, kto-
rých činnosť neustala a pôsobia nepretržite 
už viac ako 120 rokov. 

Záverečné bilancovanie súťaže dopadlo 
tak, že pohár primátora si odniesli hasiči 
z Horenickej Hôrky (okres Púchov) 
časom 40:40 s., na druhom mieste skon-
čili hasiči z Cerovej (66:85 s.)a na treťom 
z Dojča(79:48 s.). Domácim Seničanom 
sa ušlo nepopulárne štvrté miesto (87:91 
s.). Nasledovali Rybky, Podbranč Dolná 
Dolina, Vrbovce, Dolní Bojanovice, Šajdí-
kove Humence a Prietrž. 

Výborne pripravené podujatie, v úvode 
ktorého bolo na námestí aj veľa divákov, 
utrpelo počasím. Paradoxne, keď sa súťaž 
skončila a vyhlasovali sa výsledky, tak nad 
senickým námestím opäť zasvietilo slnko. 

Viera Barošková 
foto autorka 
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Predstavitelia Slovanov 
rokovali v Senici 

V priebehu vekov sa na základe spoloč-
ných charakteristických znakov - príbuz-
nosti jazyka, obyčají, podobných morál-
nych, mravných a duchovných hodnôt 
vytvárali ľudské spoločenstvá - etnosy. Naj-
významnejší a najpočetnejší spomedzi zná-
mych európskych i svetových etnosov boli 
a dodnes sú Slovania. Po stáročia bol feno-
mén slovanstva predmetom záujmu his-
torikov, filozofov. Na základe štúdia v 18. 
storočí prisúdil Slovanom osobitú úlohu v 
dejinách ľudskej civilizácie nemecký filo-
zof J. G. Herder slovami: „Slovanom pri-
náleží zvláštna humanizačná úloha v dej-
inách ľudskosti.“ Klasik ruskej literatúry F. 
M. Dostojevský sa o Slovanoch vyjadril: 
„Až sa Slovania dohovoria a zjednotia, niet 
takej sily, ktorá by ich premohla.“ 
Obaja mali silný vplyv na našich 
národných buditeľov, osobitne na 
J. Kollára a Ľ. Štúra, ktorý vo filo-
zofickom diele Slovanstvo a svet 
budúcnosti predpovedal časy, 
kedy Slovania nebudú urážaní, 
utláčaní, dosiahnu uznanie a úctu 
celého sveta. Prorocky znie jeho 
idea: „Duchovnosť národov Slo-
vanov len čaká na uskutočnenie 
svojho historického poslania.“

V Európe zarezonovala myšlienka slo-
vanskej jednoty na I. Všeslovanskom 
zjazde v Prahe v roku 1848. Vznikali cen-
trá koordinácie kultúrno-spoločenskej spo-
lupráce, na VIII. zjazde bolo rozhodnuté 
ustanoviť Medzinárodnú slovanskú radu 
pod vedením Prezídia, ktorého členovia - 
zástupcovia národných slovanských výbo-
rov sa každoročne stretávajú v jednom zo 
slovanských štátov, aby zhodnotili plnenie 

zásadných úloh - šírenie myšlienky slovan-
skej jednoty a vzájomnej spolupráce.

Prvýkrát v histórii slovanského hnu-
tia Prezídium zasadalo na území Sloven-
skej republiky. Slovenské Združenie slovan-
skej vzájomnosti za podpory mesta Senica 
a fondu Pro Senica pripravilo rokovanie v 
našom meste 23. - 25. septembra 2016. Za 
zvukov slovanskej hymny účastníkov z Bie-
loruska, Bulharska, Českej republiky, Poľska, 
Ruska, Ukrajiny a Slovenska prijal v obrad-
nej sieni primátor Mgr. Branislav Grimm. 
Po uvítacom príhovore sa členovia Prezídia 
zapísali do pamätnej knihy. Na znak vďaky 
predstaviteľ Bulharska odovzdal primáto-
rovi najvyššie vyznamenanie Bulharského 
združenia - Medailu Cyrila a Metoda, Bie-
lorusi mu venovali pamätnú medailu „100 
rokov slovanského hnutia v Bielorusku“, z 
Ukrajiny dostal symbolický obrázok s ukra-
jinskými kozákmi. Po vzájomnej výmene 

darčekov pred otvorením pracovného roko-
vania, ktoré viedol predseda Medzinárod-
nej slovanskej rady N. F. Lavrinenko, sa z 
premietnutého krátkeho filmu členovia Pre-
zídia obznámili s minulosťou a súčasnosťou 
Senice. Diskusia a závery k hlavnému bodu 
programu - príprave 11. Všeslovanského 
zjazdu v Moskve - v roku 2017 boli prijaté v 
druhej časti rokovania v hoteli Arli, kde boli 
účastníci ubytovaní.

Väčšina hostí navštívila Slovensko prvý 
raz, preto program stretnutia mal i pozná-
vaciu časť. Položili kvety k pamätníku Ľ. 
Štúra v Modre, na mohylu M. R. Štefánika 
na Bradle, k memoriálu osloboditeľov na 
Slavíne, navštívili Devín a Bratislavský hrad.

Na záverečnej večeri boli prítomní čle-
novia Klubu slovanskej vzájomnosti Záho-
rie - jediného svojho druhu na Slovensku, v 
mene ktorého pozdravila zasadnutie pred-
sedníčka Ing. Nataša Londarevová, pred-
nostka MsÚ Gbely. So záujmom a pozorne 
si účastníci vypočuli odborný výklad o spo-
lupôsobení slovenských národných budi-
teľov s ostatnými, najmä južnými Slovanmi 
od senického evanjelického kňaza ThMgr. 
Juraja Šefčíka.

Zasadnutie skončilo nie iba konštatova-
ním užitočného a úspešného rokovania, ale 
najmä množstvom ďakovných slov organi-
zátorom, Mestskému úradu Senica - pánu 

primátorovi a pani Mgr. Vierke 
Baroškovej, Fondu Pro Senica, 
ThMgr. Šefčíkovi, Rekreačným 
službám mesta Senice, hotelu 
Arli, jeho ubytovaciemu i reštau-
račnému personálu. Všetci čle-
novia Prezídia vyjadrili želanie 
opäť sa na Slovensko a konkrétne 
do Senice, ktorá ich priateľsky a 
úprimne bratsky prijala, vrátiť.

Srdečnú vďaku za organizá-
torov podujatia Združenie slo-

vanskej vzájomnosti Slovenska všetkým, 
ktorí sa podieľali na mimoriadne vysokej 
úrovni prípravy i priebehu rokovania Prezí-
dia Medzinárodnej slovanskej rady (MSR) 
vyslovila I predsedníčka Združenia Ing. 
Edita Dürrerová.

PaedDr. Dagmara Bollová
členka Prezídia MSR
foto Viera Barošková

Hnátovičove obrazy 
v galérii

V Záhorskej galérii bude 7. októbra o 18. 
hod. vernisáž výstavy Ľubomír Hnátovič 
Obrazy (1986-2016). Návštevníci si môžu 
výstavu pozrieť do 20. novembra. 

Po pätnástich rokoch, ktoré uplynuli 
od roku 2001, sa už po druhý raz v cykle 
Umelci Záhoria predstavuje na domácej 
záhorskej pôde v Záhorskej galérii Jána 
Mudrocha v Senici maliar, brodčiansky 
rodák Ľubomír Hnátovič (1957), žijúci od 
roku 1982 v Rakúsku vo Viedni. Teší nás, 
že napriek svojmu trvalému rakúskemu 
pobytu Ľubomír Hnátovič naďalej udržuje 
živé kontakty s rodným Brodským. 

Hneď na začiatku môžeme povedať, že 
maliar Ľubomír Hnátovič je zástancom výraz-
ného staromajstrovského realizmu vo vyja-
drení, najmä na prevažujúcich motívoch kra-
jín, zátiší, ale aj figurálnych, portrétnych. Nap-
riek tomu je jeho tvorba prekvapujúco aktu-
álna, keď oslovuje svojím magickým, medita-
tívnym realizmom aj súčasného návštevníka 
výstav pre svoje filozofické zázemie vyvolá-

vajúce reflexie o jestvovaní súčasného člo-
veka v dnešnom zložitom svete. Hnátovi-
čove obrazy jednoducho nútia diváka k hlb-
šiemu zamysleniu a zastaveniu sa v rýchlom 
tempe často hektického zhonu súčasného 
pretechnizovaného života. Ľubomír Hnáto-
vič doteraz svoje výrazné, staromajstrovsky 
realistické obrazy vystavoval na mnohých 
samostatných výstavách. Už od raného det-
stva, stráveného v rodnom Brodskom, začí-
nal Ľubomír Hnátovič s veľkým záujmom 
kresliť a maľovať ako autodidakt, samouk. 
Hlavne z dôvodu, aby sa čo najviac dozve-
del o súčasnom maliarskom vývoji, v roku 
1982 emigroval do rakúskej Viedne, kde od 
roku 1985 začal samostatne vystavovať a v 
rokoch 1993-1995 aj študoval, najmä kresbu, 
na Vysokej škole užitých umení vo Viedni. 

Vo svojej obsahovej, námetovej štruktúre 
tvoria Hnátovičove obrazy spolu štyri moti-
vické celky: figurálne kompozície, najmä z 
cyklu obrazov Ecce homo, ďalej portréty, 
zátišia a vôbec po prvý raz v takomto množ-
stve prezentované krajiny. Ich celkové vyzne-
nie výrazne podporuje magické, kontrastné 
osvetlenie, umožňujúce dôsledné postihnu-
tie aj najmenších detailov kompozície. 

Osobitne sa to prejavuje na námetoch 
zátiší, obvykle zostavených z každodenne 
používaných predmetov, často až minuci-
ózne podrobne zobrazených. Na druhej 
strane po prvý raz prezentovaná širšia kolek-
cia Hnátovičových krajín tmavších lazúr-
nych tónov, v rôznych, prevažne väčších 
formátoch, návštevníkov zaujme svojou ľah-
kou transparentnou hmlovitosťou vyznaču-
júcou sa veľmi jemnými prechodmi tónov. 
Svoje obrazy Ľubomír Hnátovič maľuje 
najmä v technike olejomaľby, kombinovanej 
obvykle s vaječnou temperou a potom mok-
rého pastelu a najnovšie aj akrylom, obvykle 
v technicky precíznom hladkom rukopise. V 
inšpirácii vo svojom diele Ľubomíra Hnáto-
viča zaujal najmä anglický maliar F. Bacon a 
potom nemecký tvorca Balthus. 

Veríme, že retrospektívna výstava obra-
zov Ľubomíra Hnátoviča, vzniknutých za 
posledných tridsať rokov, zaujme verejnosť 
svojím osobitným magickým, realistickým 
videním autora. K výstave bude vydaná pub-
likácia s farebnými reprodukciami diel autora. 

Štefan Zajíček
riaditeľ Záhorskej galérie JM



Naša Senica 9/2016

5

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
taPotravinová pomoc

Slovenský Červený kríž je zapojený 
do Operačného programu Fond európ-
skej pomoci pre najodkázanejšie osoby 
(FEAD). Riadiacim orgánom je Minister-
stvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pri-
jímateľom a realizátorom pomoci v zmysle 
OP FEAD je Ústredie práce, rodiny a sociál-
nych vecí SR (ÚPSVaR). Slovenský Červený 
kríž je jednou z partnerských organizácií 
pri distribúcii materiálnej pomoci a podieľa 
sa na realizácii dvoch opatrení v 36 okre-
soch Slovenskej republiky. 

Cieľovou skupinou OP FEAD sú osoby 
žijúce v domácnostiach a osoby, ktorým 
je poskytovaná sociálna služba v zariadení 
sociálnych služieb bez poskytovania stravy 
(útulok). Zdrojovou databázou pre výber 
konečných príjemcov sú pravidelne aktu-
alizované administratívne údaje ÚPSVaR. 
Konečný príjemca potravinových balíčkov 
je teda určený na základe údajov ÚPSVaR, 
a to:

Primárne 
1) rodina s nezaopatreným dieťaťom/

deťmi, ktorej sa poskytuje pomoc v hmot-
nej núdzi (PvHN), 

2) príjemca PvHN, ktorý dovŕšil vek 
potrebný na nárok na starobný dôchodok 
a nemá príjem zo zárobkovej činnosti, 

3) príjemca PvHN, ktorý je invalidný a 
nemá príjem zo zárobkovej činnosti, 

4) príjemca PvHN s ťažkým zdravotným 
postihnutím, ktorý nemá príjem zo zárob-
kovej činnosti.

Sekundárne
1) iné osoby v mimoriadne nepriaz-

nivej alebo krízovej životnej situácii na 
základe posúdenia partnerskej organizá-
cie. Za mimoriadne nepriaznivú alebo krí-
zovú životnú situáciu sa považuje životná 
situácia krátkodobého charakteru, z kto-
rej sa občan alebo rodiny nedokážu samy 
dostať vlastným pričinením. Napríklad, ak 
má osoba príjem pod úrovňou životného 
minima, pri náhlom vážnom ochorení živi-
teľa rodiny, pri strate živiteľa rodiny, osoby 
a rodiny zasiahnuté živelnými pohro-
mami, a pod. Jednotlivec spĺňajúci vyššie 
uvedené podmienky má nárok na 1 potra-
vinový balíček. Rodina s 1 - 2 nezaopat-
renými deťmi má nárok na 2 potravinové 
balíčky, rodina s 3 - 4 nezaopatrenými 
deťmi na 3 potravinové balíčky, rodina s 
5 a viac nezaopatrenými deťmi na 4 potra-
vinové balíčky. Balík potravinovej pomoci 
obsahuje 21 druhov potravín (napríklad 
múku, cukor, strukoviny, cestoviny, olej, 
ryžu, a pod.). Hmotnosť balíka je približne 
13,5 kg. 

Územný spolok SČK Senica zabezpečo-
val v mesiaci august distribúciu potravino-
vej pomoci v meste Senica pre 78 koneč-
ných príjemcov, ktorým bolo rozdelených 
130 potravinových balíčkov. Ďalšia distrib-
úcia je naplánovaná na mesiac november 
2016. 

SČK Senica 

Dobrovoľníci v akcii
Informačné centrum Europe Direct 

Senica po šiestykrát zorganizovalo Senický 
týždeň dobrovoľníctva. Dobrovoľníkom sa 
mohol stať každý a túto možnosť tento rok 
využilo viac ako 100 študentov zo senic-
kých stredných škôl. 

Senický týždeň 
dobrovoľníctva bol 
tento rok opäť spo-
jený s Európskym týž-
dňom mobility. Týž-
deň dobrovoľníctva aj 
na podporu mobility 
sa začal v nedeľu 18. 
septembra, keď Senica 
ožila nočnou jazdou 
Night Right - Európskou cyklojazdou. Dress 
codom tejto jazdy bolo tematické obleče-
nie z jednotlivých krajín Európskej únie.

Pondelok 19. septembra patril už tra-
dičnému a veľmi obľúbenému podujatiu 
Dobrovoľníci deťom. Na ploche za senic-
kým amfiteátrom organizátori rozložili nie-
koľko stanovíšť, nafukovacích hradov, prišli 
aj obľúbené postavičky Minnie a Mickey. 
Na deti sa dokonca prišla pozrieť aj ďal-
šia obľúbená bytosť Mimoň. Na deti nielen 
zo škôl či materských škôl čakal pestrý pro-
gram v podobe športových a tvorivých akti-
vít. Po splnení všetkých disciplín čakali na 
deti krásne odmeny. 

Ďalší deň patril seniorom. Dobrovoľ-
níci navštívili Zariadenie sociálnych slu-
žieb, kde spríjemnili dôchodcom popolud-
nie. Viedli spolu diskusie na najrozličnejšie 
témy, spolu si zaspievali a trošku rozhýbali 
starkých, ktorí boli z ich návštevy dojatí, ale 
zároveň veľmi šťastní. 

Dobrovoľníci sa už tradične venujú aj 
pamiatkam mesta. Už viackrát pomáhali 
pri čistení a obnove Škodáčkovho mlyna v 
Čáčove, ktorý aj teraz pomohli pripraviť na 
blížiace sa hody. Pomáhali natierať drevené 
časti mlyna, vyzametali priestory, natreli far-
bou zábradlie, a tak opäť svojou troškou pri-
speli k skrášleniu tejto historickej pamiatky. 

Ďalšia časť dobrovoľníkov (z Obchod-
nej akadémie Senica) upriamila svoju 
pozornosť na hroby známych senických 

osobností. Vyčistili dovedna 12 hrobov. 
K týždňu dobrovoľníctva sa pripojilo aj 
Záhorské osvetové stredisko a Študentský 
parlament, ktoré sa podujali na vyčistenie 
mozaík popri chodníku v parku pri DAVe.

Štvrtok 22. septembra bol aj Svetovým 
dňom bez áut a v tento deň jazdila MHD v 

meste zadarmo. Jazdu 
senickou MHD si skú-
sili aj detičky z jazyko-
vej škôlky, ktoré absol-
vovali hodinu anglič-
tiny venovanú doprave 
priamo v autobuse. 
Deťom v tento deň 
robili spoločnosť v 
autobuse vyzdobe-
nom v európskom štýle 

aj postavičky Minnie a Mickey. 
Členovia dobrovoľníckych organizácií 

sa častokrát ani navzájom nepoznajú, na 
podujatiach majú veľa práce, ani nemajú 
šancu porozprávať sa, a preto senický 
týždeň dobrovoľníctva vyvrcholil piatko-
vou Dobrovoľníckou stmeľovačkou, ktorá 
bola v Základnej škole na Ulici V. Pau-
línyho-Tótha. „Cieľom Dobrovoľníckej 
stmeľovačky bolo poďakovať nielen dob-
rovoľníkom, ale aj všetkým organizáciám, 
ktoré v meste niečo robia, vo voľnom čase 
nezištne organizujú akcie, robia pre ľudí a 
pomáhajú mestu,“ povedala Ivona Škvor-
cová, manažérka Europe Direct Senica a 
priblížila aj ďalší účel stmeľovačky. Práve 
toto podujatie bolo živnou pôdou na 
zoznámenie sa, výmenu skúseností, spo-
ločnú zábavu a možno popri tom vznikli aj 
nové nápady, čo by sa dalo v meste ešte 
zrealizovať. Celé popoludnie sa nieslo v 
športovom duchu a nechýbala ani súťaž 
v obrom nafukovacom „stolnom“ futbale 
o putovný pohár. Tí, čo práve nesúťažili si 
mohli opekať, hrať plážový volejbal alebo 
len tak tráviť piatkové popoludnie v príjem-
nou prostredí. Akcia vyvrcholila až v nes-
korých večerných hodinách vyhlásením 
víťaza futbalového turnaja, ktorým sa stal 
domáci tím poskladaný z učiteľov Základ-
nej školy na Ulici V. Paulínyho-Tótha. 

lv
foto M. Štítny

Upozornenie pre 
prevádzkovateľov kuchýň

Povinnosti prevádzkovateľov kuchyne 
upravuje § 83 zákona č, 79/2015 Z.z. o 
odpadoch. Vo Všeobecne záväznom naria-
dení mesta č. 64 je tejto problematike veno-
vaný čl. 6 bod D.3, ktorý zahŕňa aj povin-
nosť prevádzkovateľov kuchýň nachádza-
júcich sa v meste Senica každoročne do 31. 
januára oznámiť Mestu Senica úplné infor-
mácie súvisiace s množstvom, prepravou 
a zhodnotením biologicky rozložiteľných 
kuchynských a reštauračných odpadov za 
uplynulý kalendárny rok.

Fyzickým osobám - podnikateľom alebo 
právnickým osobám, ktoré prevádzkujú 
zariadenie spoločného stravovania vzni-

kajú pri ich podnikateľskej činnosti biolo-
gicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné 
odpady, ktorých sú pôvodcom a teda zod-
povedajú za nakladanie s nimi. Pre tento 
odpad je potrebné mať zabezpečené oso-
bitné nádoby, udržiavať ich v náležitom 
stave a interval zberu musí byť v súlade s 
hygienickými predpismi zohľadňujúc tep-
lotu prostredia (leto/zima). Biologicky roz-
ložiteľné kuchynské a reštauračné odpady 
je zakázané vhadzovať do nádob na zme-
sový komunálny odpad. Prevádzkovateľ 
kuchyne je povinný zabezpečovať vyko-
návanie triedeného zberu tohto odpadu a 
jeho zber na vlastné náklady, na základe 
zmluvy s osobou, ktorá má oprávnenie na 
nakladanie s týmto druhom odpadu. 

Odd. výstavby, ŽP a dopravy
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prvenstvo
Začiatkom septembra tradične Inšti-

tút pre ekonomické a sociálne reformy 
(INEKO) informuje o výsledkoch škôl v 
predchádzajúcom školskom roku a zverej-
ňuje rebríček kvality základných a stred-
ných škôl v jednotlivých krajoch, resp. v 
celej SR.

Obchodná akadémia v Senici sa svojím 
výsledkom (7,2) opätovne stala najlepšou 
školou v regióne a znovu získala hodno-
tenie škola s výbornými výsledkami. Ako 
uvádza INEKO, hodnotenie škôl vychádza 
z výsledkov maturitných testov (40 %), 
dosiahnutých mimoriadnych výsledkov (10 
%) a regionálnej uplatniteľnosti študentov 
v okrese, kde škola sídli (50 %).

Novinkou v zisťovaní úrovne stredných 
škôl je i meranie pridanej hodnoty vzdelá-
vania (PHV), ktoré vyhodnocuje Národný 
ústav certifikovaných meraní vzdeláva-
nia (NÚCEM). O čo ide? Pridaná hodnota 
vzdelávania vypovedá o tom, ako sa počas 
stredoškolského štúdia žiak posunul v 
danom vyučovacom predmete. Odborníci 
z NÚCEM-u skrátka porovnali výsledok žia-
kov ZŠ v Monitore 9 s výsledkom maturit-
ných testov, ktoré robili o štyri roky neskôr 

už ako študenti – maturanti. Zjednodu-
šene povedané, meranie pridanej hodnoty 
zisťuje, ako škola pracuje so svojimi štu-
dentmi a či ich dokáže posunúť, zdokonaliť 
v danom predmete. 

Práve v tejto oblasti bola Obchodná 
akadémia v Senici nadštandardne 
úspešná – v konkurencii všetkých stred-
ných odborných škôl na Slovensku obsa-
dila 1. miesto a dosiahla maximum – hod-
notenie 10. To, akú informačnú hodnotu 
majú výsledky merania PHV možno lepšie 
naznačí vyjadrenie M. Tunegu, spolupra-
covníka INEKO: „Údaje o pridanej hod-
note majú potenciál byť dosiaľ najlepšími 
dátami, ktoré sú dostupné o slovenských 
školách, keďže nemerajú iba výsledky žia-
kov, ale to, ako sa dokázali žiaci v jednot-
livých školách posunúť oproti ich počia-
točnej úrovni. Pridaná hodnota dokáže 
oceniť školy, ktoré mali na štarte slab-
ších žiakov, no dokázali ich počas štúdia 
posunúť.“ 

Sme radi, že sme našich študentov doká-
zali motivovať, vnútorne presvedčiť, že 
učiť sa a snažiť sa nebyť len priemerným, 
je správna cesta. Sme radi, že sa z nich 
počas štúdia na obchodke stávajú ambici-
ózni mladí ľudia s jasným cieľom. V koneč-
nom dôsledku cítime zadosťučinenie, že 
naša snaha a spolupráca - spolupráca uči-

teľov a študentov bola ocenená aj v celoš-
tátnom kontexte.

Uvedomujeme si, že sme dosiahli celo-
slovenský úspech. Teší nás, že sme v oblasti 
vzdelávania v regióne značkou kvality. 
Úspech je však v prvom rade záväzkom do 
budúcnosti, aby sme nepoľavili a súčasne, 
aby sme si dali nové ciele. Preto veríme, 
že oslovíme rodičovskú verejnosť a pre-
dovšetkým našich budúcich študentov 
novou informáciou. Od školského roka 
2017/ 2018 Obchodná akadémia v Senici 
otvára päťročné štúdium v bilingválnom 
vzdelávacom programe obchodná akadé-
mia v anglickom jazyku. Škola tak reaguje 
na vzdelávací trend na Slovensku a záujem 
mladých ľudí o cudzie jazyky. 

Čo vás, milí študenti, bude čakať? Naprí-
klad štartovací 1. ročník s dvadsiatimi hodi-
nami angličtiny týždenne. A čo vzdelávací 
výstup? Maturitná skúška na úrovni C1 a 
vďaka bilingválnemu štúdiu, samozrejme, 
ľahšia možnosť uplatnenia sa na trhu práce 
nielen v SR, ale aj v zahraničí či vysokoškol-
ské štúdium v zahraničí. 

Sme hrdí na to, že sa nám stále darí 
napĺňať motto našej školy: Obchodná aka-
démia v Senici – škola s tradíciou, škola s 
menom, škola s výsledkami. 

PhDr. Iveta Hazuchová 

O archeológii 
veselo i vážne

V Záhorskom osvetovom stredisku je 
do 21. októbra sprístupnená výstava Arche-
ológia veselo i vážne, ktorá je sústredená 
na archeologické nálezy zo záchranných 
archeologických výskumov v ostatných pia-
tich rokoch. Za účasti 
primátora Senice Bra-
nislava Grimma ju 
otvorili 16. septembra. 

Mesto Senica i 
jeho okolie je bohaté 
na archeologické 
vykopávky a nálezy. 
Ako prvý mnoho rôz-
nych nálezov zozbie-
ral a popísal v 50. - 70. 
rokoch minulého storočia učiteľ Vladimír 
Jamárik z Kunova. Tento regionálny historik 
a neprofesionálny archeológ bol nesmierne 
činorodý a jeho početná zbierka vykopá-
vok a nálezov tvorí v Záhorskom múzeu v 
Skalici významnú časť fondov. Nálezy Vla-
dimíra Jamárika sa nachádzajú aj v iných 
múzeách a odborných pracoviskách. Jeho 
celoživotná záľuba v archeológii a histó-
rii sa premenila do mnohých rukopisov, v 
ktorých podrobne spracoval dejiny Kunova 
i Senice. Bol to práve on, ktorý prostred-
níctvom Okresného vlastivedného krúžku 
(1959), slávnymi hodovými výstavami v 
kunovskej zvonici, rôznymi prednáškami a 
spracúvaním faktov do rukopisov prebudil 
u mnohých Seničanov záujem o históriu, 
o minulosť skrytú pod nánosmi prachu a 

času. Preto pri otvorení výstavy riaditeľka 
Záhorského osvetového strediska Ľubica 
Krištofová vyzdvihla osobnosť Vladimíra 
Jamárika, ktorého nedožité 95. narode-
niny si pripomíname 21. septembra (zom-
rel 5. septembra 2011). Ďalšou osobnosťou 
v spojitosti s témou výstavy je archeológ 
a spisovateľ Štefan Janšák, rodák z Osus-
kého, ktorého 130. výročie narodenia si pri-

pomíname tento rok. 
Jednotlivé výstavné 

banery návštevníkom 
poskytujú informá-
cie o archeológii ako 
vede, metódach výs-
kumu, odkrývaní nále-
zov a vykopávok aj 
o ochrane archeolo-
gického dedičstva. 
Výstava zaznamenáva 

taktiež staršie nálezy, okrem iného hrob z 

Mičove Horizonty
V Mestskom múzeu a galérii v Holíči 

vystavuje od 23. septembra do 21. októbra 
senický výtvarník Ľubomír Miča, člen Zdru-
ženia výtvarných umelcov západného Slo-
venska, zakladateľ a predseda záujmového 
združenia výtvarníkov SenArt v Senici. 
Výstava pod názvom Horizonty je jeho 
druhým vystúpením na pôde Holíča. 

S odstupom 8 rokov tu opäť prezentuje 
svoju najnovšiu tvorbu, v ktorej klasickú 
maliarsku techniku (olej) posúva do netra-
dičných výrazových i technologických 
väzieb. „Jeho úvahy smerujú do okruhu 
abstraktnej tvorby, k osobitým vizuálnym 

kvalitám založeným na probléme výtvar-
ných foriem. Mimoriadne postavenie v 
tomto smere majú optické vzťahy farieb a 
ich akčná projekcia na plochu plátna rea-
lizovaná na princípe aditívneho vrstve-
nia. Tieto farebné stretnutia sú pritom plné 
napätia, ktoré pramení v expresii samotnej 
škvrny, jej tónových hodnotách a ich roz-
vrhu v ploche obrazu, ale rovnako je výsled-
kom aj dramatického autorského gesta na 
báze špecificky akceptovanej špachtľovej 
techniky,“ povedala o Mičovej tvorbe kurá-
torka výstavy Božena Juríčková, odborná 
pracovníčka Záhorskej galérie Jána Mudro-
cha v Senici. 

NS

roku 1942, v ktorom sa pri výstavbe domov 
na Kolónii našie zlatý diadém, upozorňuje na 
katakomby, ktoré sa nachádzajú pod senic-
kým námestím. Na výstave nájdu návštevníci 
aj fotograficky zachytené záchranné archeo-
logické výskumy, ktoré sa v ostatných rokoch 
robili v rôznych lokalitách mesta (naprí-
klad pri výstavbe Family centra, pri výstavbe 
bytovky na Robotníckej ulici...). 

Na začiatku vernisáže návštevníci spolu 
s hráčom na heligónku Pavlom Grimmom 
zaspievali staré senické piesne. Člen Klubu 
priateľov histórie Ján Hromek oboznámil 
prítomných so životom a tvorbou Štefana 
Pilárika. 

Výstava je určená aj deťom, ktoré sa hra-
vou a zábavnou formou môžu oboznámiť 
s tým, čo je to archeológia a čím sa zao-
berá.

Viera Barošková
foto T. Jurovatý 
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Príloha Našej Senice

Prvé zasadnutie Študentského parlamentu mesta Senica v školskom roku 2016/17v DAVe.

Parlament v znamení 
nových tvárí

S novým školským rokom sa začala i čin-
nosť nového Študentského parlamentu. Éra 
dlhoročných členov, stredoškolákov, ktorí 
v senickom parlamente nechali viac ako tri 
roky svoju dušu, je nenávratne preč. Ich člen-
stvo jednoducho ukončila maturita a štúdium 
na vysokej škole. Ešte raz vďaka Sabínka, 
Jaro, Viky, Lucka, Tibor, Robo a Miška.

Z minuloročného osadenstva zostalo 
sedem statočných – nezostanú však sami, 
pribudlo k nim dvakrát toľko nováčikov. 
Nie sme opäť na začiatku. Naopak. Väč-
šina nominovaných študentov, ktorí sa 
zúčastnili 1. zasadnutia parlamentu 12. 
septembra v DAVe, dobre vie, do čoho ide. 
Mnohí sa už v minulom roku predviedli 
ako zdatní dobrovoľníci Europe direct i pri 
podujatiach CVČ (Model 2016, Bublinkový 
deň a pod.) a preto nadviazať na nové akti-
vity nebude problém. Už na prvom zasad-
nutí padali návrhy na nové podujatia v 
DAVe, môžete sa tešiť napríklad na burzu 
kníh, lekcie spoločenských tancov ako 
rýchlokurz pre záujemcov pred plesovou 
sezónou, X-BOX párty, hudobné koncerty, 
návrat k stretnutiam s osobnosťami Senice 
(v najbližšom možnom termíne Janko Sle-
zák) a na jar 2017 sa odhodlávame i na 
súťaž amatérskych študentských filmov. 

Predebatovali sa tiež študentské rady 
jednotlivých stredných škôl, ich predse-
dovia a koordinátori, rozdelili sa úlohy pri 
príprave tohto čísla Študentských listov a 
ankety Cena senickej mládeže. To „parla-
menťákov“ potrápilo asi najviac. Zúčast-
není hostia z Europe Direct oslovili parla-
ment na aktívnu spoluprácu pri realizácii 
Senického týždňa dobrovoľníctva a Týž-
dňa mobility, čo sa od 19. do 23. septem-
bra aj udialo. Zapojilo sa 20 členov parla-
mentu z 22, z toho väčšina minimálne do 
troch dobrovoľníckych aktivít (Simonka 
a Linda dokonca piatich). Už dva dni po 
zasadnutí vďaka Anetke uzrela svetlo sveta 
na FB i uzatvorená skupina ŠP. A už vieme 
aj termín 7. študentského plesu, ktorý bude 
v sobotu 28. januára 2017.

Najbližším významným podujatím bude 
Deň študentstva na radnici (10. novem-
ber) a s ním ocenenie 17-tich najlepších štu-
dentov mesta. V DAVe sa uskutoční poduja-

tie Do DAVu na kus reči, staronová ponuka 
pre mládež, resp. pre dohodnuté partie mla-
dých. Môžete si tu v čase od 16.30 do 18.30 
prísť zahrať biliard, stolný tenis, stolové spolo-
čenské hry a pod., a to 7., 14. a 21. októbra. 
Znova platí, že v DAVe môžete nerušene 
vymyslieť a nacvičiť program na imatrikulá-
cie či stužkové. Na záver jedno poďakova-
nie JUDr. Martinovi Džačovskému, poslan-
covi mestského zastupiteľstva, a Markovi Štít-
nemu z Europe Direct Senica, za nezištnú 
celoročnú spoluprácu a cenné rady. 

Študentskému parlamentu i študent-
ským radám na stredných školách v Senici 
želám veľa elánu, spriaznených duší spo-
medzi učiteľov a odvážnych či netradič-
ných nápadov pre školu i mesto. A všetkým 
senickým študentom už iba odkaz – uží-
vajte si svoje stredoškolské štúdium plnými 
dúškami. Nič lepšie ako študentský život už 
nemusí nikdy byť.

Dana Kopecká, koordinátorka ŠP
foto Marek Štítny

Max Bazowski
Max Bazowski je 

indie-rocková kapela, 
ktorá za približne rok 
skúšania a koncerto-
vania urobila naozaj 
veľa. Ako sami tvrdia 
vystúpenie na Radio_
Head Awards 2015 
rozhodlo o tom, čo s 
nimi bude. Aj vďaka 
nemu, ale samo-
zrejme najmä kvôli 
ich talentu, toto leto 
hrali na dvoch najzvu-
čnejších slovenských festivaloch: Pohoda a 
Grape, ale aj na mnohých iných. 

Samozrejme aj bratislavské malé puby 
majú veľa do seba a tam začínali ich prvé 

sólo koncerty. Svojím šarmom a ofinkami 
si získali nielen výkriky zamilovaných die-

včat, ale aj špeciálne 
finančné ocenenie 
Nadácie AdvanceIn-
vestments na nahrá-
vanie ich debutového 
albumu či chvály-
hodnú recenziu od DJ 
rádia BBC Vica Gallo-
waya. Myslím si, že 
najlepšia cesta k spo-
znaniu ich tvorby je 
pustenie si nahrávky 
a vytvorenie si vlast-
ného názoru. Všetko 

sú to chlapci zo Senice a mali by sme byť 
na nich patrične hrdí.

Lucia Kollárová, 
Gymnázium L. N. Senica

Zľava František Pisarovič, Imrich Pisarovič, 
Marek Konečný, Adrián Krišák a Richard 
Grimm.
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Cena senickej mládeže 
po 11. raz

Študentský parlament mesta a Centrum 
voľného času v Senici vyhlásili ďalší roč-
ník mestskej a veríme, že milej a sympa-
tickej ankety Cena senickej mládeže. Oce-
ňujú sa osobnosti, ktoré sa dlhodobo a s 
plným nasadením venujú mládeži a deťom 
nielen v oblasti školstva, ale napríklad aj v 
kultúre, športe či v činnosti neziskových 
organizácií. Myšlienka je dielom Študent-
ského parlamentu (ŠP) z roku 2006. Tohto-
ročné nominácie sa rodili z podnetov mla-
dých ľudí na stredných školách a najmä na 
zasadnutí ŠP. 

NOMINÁCIE PRE ROK 2016 
Mgr. Peter Chlupík
učiteľ, Gymnázium L. Novomeského 
Senica, futbalový tréner 
Gymnázium je 
prvým pracovis-
kom pána uči-
teľa, pôsobí tu 
13 rokov. Vyu-
čuje geografiu a 
matematiku. Svoj 
rozhľad a skúse-
nosti uplatňuje 
aj ako výchovný 
poradca. Má rád šport a to ho priviedlo k 
práci asistenta trénera futbalistov U12 v 
FK Senica. Je príkladom človeka, ktorého 
práca naozaj baví a napĺňa. Dôkazom toho 
sú študijné úspechy súčasných aj býva-
lých študentov. Mnohým sa pri jeho mene 
vykúzli spokojný úsmev na tvári, ďalší zase 
spomínajú na hodiny s ním. Je pohodový a 
veselý, ale keď treba, vie byť prísny, vážny 
a zásadový. Vnímavosť a ústretovosť je tiež 
jeho silnou stránkou, a preto vie aj pora-
diť a motivovať. Ako on sám poznamenal, 
práca s mládežou ho robí stále mladým. To 
je dôvod, prečo je študentom taký blízky. 
Nominácia je zároveň poďakovaním za 
jeho jprácu. 

Patrícia Maxianová, GY, 3. A, členka ŠP

Ing. Veronika Sedláková
Domka Senica

Je predsedníč-
kou občianskeho 
združenia salezi-
ánskej mládeže 
Domka od januára 
2013. Predtým v 
združení pôsobila 
10 rokov ako ani-
mátorka. Domka 
pôsobí v Senici od roku 1998 a v súčasnosti 
má viac ako 140 členov. Domka žije s dob-
rovoľníkmi a pre nich - mladých ľudí, ktorí 
denne obetujú svoj voľný čas, schopnosti i 
úsilie pre dobro detí a mladých bez nároku 
na odmenu. Na Veronike obdivujem to, 
že dokáže vykonávať túto neľahkú funk-
ciu naplno, a to aj popri zamestnaní. Svoj 
voľný čas takmer nemá. Rieši domkárske 
akcie, tábory, stretnutia, oddych odsúva na 

druhé miesto. Vie podporiť každý dobrý 
nápad a vždy má pre človeka povzbudivé 
slovo. Jej odhodlanie a zanietenosť je pre 
mladých animátorov, inšpiráciou a motivá-
ciou. Vďaka nej sme v tomto roku úspešne 
pripravili až päť turnusov prímestských 
táborov a začali ako združenie spolupraco-
vať s inými i organizáciami v našom meste 
(MsKS, ŠP, CVČ, Mestský úrad...) Skrom-
nosť, pracovitosť, tvorivosť, otvorené srdce 
a citlivý prístup, toto sú slová, ktoré Vero-
niku vystihujú najviac. 

Stanislav Jánoš, animátor, 
člen strediskovej rady Domka Senica

Bc. Pavol Krutý
poslanec mestského zastupiteľstva

Je tiež pred-
seda komisie pre 
mládež pri mes-
tskom zastupi-
teľstve v Senici a 
zakladateľ online 
magazínu Senica 
Plus. To je základ 
záujmu jeho verej-
ného života. Hoci 
sa nevenuje mládeži dlho, pre mnohých 
je výborným príkladom a inšpiráciou. Jeho 
práca už zanechala svoju stopu. Je orga-
nizátorom bežeckej akcie Night Run, spo-
luorganizátorom cyklo akcie Night Ride 
a v centre mesta nechal postaviť knižnú 
búdku, kde si obyvatelia mesta môžu poži-
čať knihu alebo ju vymeniť za inú. Na svo-
jom konte má dva ročníky úspešného 
eventu Sein, ktorý organizuje v spolupráci 
s Europe Direct Senica a Študentským par-
lamentom, a to najmä pre mladých a kre-
atívnych ľudí, ktorí môžu prostredníctvom 
inšpiratívnych nápadov od úspešných ľudí 
získať motiváciu na dosiahnutie vlastných 
cieľov. Jeho odhodlanie a zápal pre vec a 
na podujatiach pre mladých sa prejavili aj 
vo chvíli, keď sa ako aktívny hokejista pri-
dal k novovzniknutému tímu HK 91 Senica, 
kde je inšpiráciou nielen pre svojich spo-
luhráčov, ale aj pre divákov a fanúšikov. 
Dokazuje, ak má človek niečo naozaj rád, 
tak si vždy nájde cestu. 

Adriana Krutá, GY, 4. A, členka ŠP

Našli ste si svojho favorita? Tak za neho 
jednoducho zahlasujte. Na facebooku 
CVČ Stonožka Senica nájdite vytvorenú 
udalosť Cena senickej mládeže 2016, v 
rámci ktorej budú uverejnené fotografie 
i charakteristika jednotlivých kandidátov. 
Kliknutím na Páči sa mi to pod fotku kan-
didáta mu týmto dáte svoj hlas. Hlasovať 
môžu nielen tí, čo sú priateľmi Stonožky, 
ale všetci Seničania, ktorí sú na facebooku. 
Pošlite túto anketu ďalej, nech sa o nej doz-
vie celé mesto. Hlasovanie spúšťame 5. 
októbra a potrvá do 27. októbra 2016. 
Víťaz ankety bude slávnostne ocenený na 
Dni študentstva na radnici, ktorý sa usku-
toční 10. novembra na Mestskom úrade.

D. Kopecká

Obchodkárky v Binzi
Letné prázdniny sme strávili netradi-

čne. Ako študentky cestovného ruchu na 
Obchodnej akadémii sme sa zúčastnili na 
mesačnej praxi v nemeckom meste Binz – 
v Centralhoteli. Teóriu, ktorú sme poznali 
len zo školských lavíc, sme si vyskúšali 
na vlastnej koži. Videli sme, ako to fun-
guje v reštaurácii alebo bare, potrénovali 
nemčinu, našli nových kamarátov. Počas 
pobytu sme nielen pracovali, ale aj spo-
znávali krásy Binzu a okolia. Navštívili sme 
neďaleké mesto Sassnitz, plavili sa po Bal-
tickom mori, navštívili Vikingov na hrad-
nom festivale či ochutnali špeciality miest-
nej kuchyne. Odniesli sme si odtiaľ mnoho 
zážitkov a spomienok, ale najmä skúse-
nosti do budúcnosti. 

Za partiu zúčastnených dievčat z OA 
Klaudiu Konopovú, Timeu Vojčíkovú,      
Bibianu Rýzkovú a Simonu Šedivú 

napísala Martina Pradlovská, OA, 4.CR 

Pozn. Nie každý sa na takúto zaují-
mavú prax počas štúdia dostane, dievčatá 
vybrala škola za veľmi dobré výsledky v 
štúdiu nemeckého jazyka. S Centralhote-
lom v Binzi má Obchodná akadémia v tejto 
súvislosti dlhodobú spoluprácu.

Zloženie Študentského 
parlamentu 2016-2017
GYMNÁZIUM L. NOVOMESKÉHO: 

Adriana Krutá (zároveň predseda štu-
dentskej rady), Patrícia Maxianová, Simona 
Gašparíková, Linda Mikuličková, Michal 
Hebnár, Michaela Mindžáková, Alžbeta 
Chropúvková, Jakub Mareček, Juraj Balga, 
Gwen Krajčovičová a Lucia Kollárová 
OBCHODNÁ AKADÉMIA:

Gabriela Waldhauserová (zároveň pred-
seda študentskej rady), Eliška Enevová, 
Dominika Kollárová, Aneta Šedivá, Jana 
Bučková a Sabína Horinková
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA:

Juliana Janovíčková (zároveň predseda 
študentskej rady), Ondrej Václavík, Vero-
nika Škodová a Peter Hasák
SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA:

Martina Štítna (zároveň predseda štu-
dentského parlamentu). Ďalší členovia 
budú nominovaní na najbližšom zasadnutí 
študentskej rady SSOŠP.
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – september 2016
 autor:  názov:     vydavateľ:
1. Kol.:   Bludiská a iné hlavolamy   Arkus
2. Mlčochová, J.:   Adrianin prvý prípad (3.vydanie)  Arkus
3. Kol.   Zábavné hlavolamy 2.   Arkus
4. Hevier, D.:  Hovorníček    Buvik
5. Kol.:  Krížovky pre celú rodinu   Ottovo nakladateľstvo
6. Gohl, Ch.:   Zatúlané srdce jazdca   Arkus 
7. Walliams, D.  Hnusná teta Berta    Slovart 
8. Dugas, D.:  Naše najlepšie bylinky   Ottovo nakladateľstvo 
9. Kol.:   Figúrky z korálikov    Anagram
10. Riddle, A.G.:   Desivý mor Atlantídy    Motýľ
11. Bass, G.:  Bendži Bengál a pomsta rybích ľudí  Slovart
12. Hopkins, C.:  Kamošky, schôdzky a taj.pyžam.večierkov 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:
Gohl, Christiane: Žolík pre všetky prípady (5.diel série Lea a kone)
Preklad z nemčiny: PhDr. Danka Banská
V jazdeckej stajni je rušno. Lein priateľ Thorsten ide na trojmesačný študijný pobyt do 
USA. Ale kto sa za ten čas postará o jeho koňa Mana? Je jasné, že starostlivosť musia 
prebrať jazdci. Voľba nakoniec padne na peknú začiatočníčku v jazdení Jessie. Ibaže Jes-
sino zanietenie pre Mana rýchlo vyprchá... 
Lea má v tom čase úplne iné starosti. V Thorstenových mailoch je najnovšie stále reč o 
nejakom dievčati menom Nancy! 
Formát: 135 x 205 mm, 136 strán, pevná väzba, cena: 7,49 eur 

Hádajko 1/17 a záhadná plachetnica
Keď si rybár kúpi starú plachetnicu, teší sa, že si na nej občas vypláva chytať ryby. Raz v 
noci však príde silná búrka a plachetnica sa bez stopy stratí. Rybár sa po búrke vydá pla-
chetnicu hľadať. Keď však príde do prístavu, neverí vlastným očiam...
Formát 105 x 148 mm, mäkká väzba, 32 strán, cena 0,90 eur, členovia kniž. klubu 0,83 eur

Detské doplňovačky 5/16 lodné
Časopis plný veselých doplňovačiek a iných zábavných hlavolamov (bludiská, osemsme-
rovky, kris-kros a iné) a všetky na tému lode – lode od najstarších čias až po súčasnosť. 
Formát 148 x 210 mm, 16 strán, plnofarebné, cena: 0,75 eur, členovia knižného klubu 
0,70 eur

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

Ochrana detí 
pred šikanovaním 

Francúzsky pojem „chicane“ 
znamená malicherný spor, z 
ktorého sa postupom času stáva systema-
tické týranie. Šikanovanie je teda druh týra-
nia, ktoré posilňuje pocit moci nad obe-
ťou. Školopovinné dieťa môže byť šika-
nované zo strany svojich spolužiakov po 
dobu niekoľkých rokov. Obeť býva silnej-
ším jedincom donútená pod hrozbou nási-
lia ku konaniu, ktoré ju ponižuje a trauma-
tizuje. Tam, kde prichádza k šikanovaniu, 
je demoralizovaná celá skupina detí. Prize-
raním a nečinnosťou pri ubližovaní jedin-
com sa učia tolerovať bezprávie. Šikano-
vanie medzi deťmi nesmieme podceňovať. 
Dochádza k nemu v dobe, keď sa osob-
nosť agresora aj obete začína iba vytvárať.
Vaše dieťa je s veľkou pravdepodobnos-
ťou šikanované, keď:

- bojí sa cesty do školy a zo školy
- nechce ísť do školy

- prosí vás, aby ste ho zaviezli do školy 
autom

- zmení svoju pravidelnú cestu do školy
- začne v škole dávať horšie výkony
- stále prichádza domov so špinavými 

alebo zničenými šatami a knižkami
- prichádza domov neprimerane hladné
- stáva sa skľúčené, prestáva jesť
- zaspáva s plačom
- má nevysvetliteľné modriny alebo iné veci
- odmieta povedať, čo sa mu stalo
- používa na vysvetlenie hore uvedených 

skutočností nepravdepodobné výmysly
- v najhoršom prípade sa pokúša aj o 

samovraždu
Ak zistíte, že je vaše dieťa šikanované, 

začnite okamžite konať. Skontaktujte sa s 
učiteľom vášho dieťaťa a pomoc hľadajte 
aj v psychologickej poradni
Vysvetlite svojmu dieťaťu nasledujúce:

- Poznámkam a provokáciám sa zasmej, 
alebo ich ignoruj. Pamätaj si, že ich autori 
sú obmedzení. Chcú ťa zastrašiť, ale tvoj 
humor alebo ticho ich môže odradiť. Keď 
to nejaký čas vydržíš, prestane ich to baviť.

- Môžeš im povedať, aby ťa prestali otra-
vovať alebo niečo podobné. Musíš to ale 
povedať zlostne a potom hneď odísť. 

- Ak ťa obťažuje celá skupina, vyber si 
najslabšieho člena, pozri mu rovno do očí 
a povedz „Toto nebolo vôbec smiešne“. 
Potom ihneď odíď.

- Môžeš sa prihlásiť do kurzu sebaobrany, 
ktorý ti dodá väčšiu sebadôveru. Nezna-
mená to, že budeš oplácať, ale môže ti to 
pomôcť posilniť tvoju sebadôveru.

- Drž sa v skupine – útočníci sa obyčajne 
zameriavajú na osamotené deti.

- Spýtaj sa člena útočiacej „partie“ osa-
mote, prečo ich musí útočiť toľko na jed-
ného.

- Keď ťa útočníci obklopia, nezastavuj sa a 
choď ďalej. Snaž sa získať nejakého svedka 
ich počínania, aby učiteľ mohol zasiahnuť 
bez tvojho žalovania.

- Prestaň uvažovať ako obeť. Choď so 
zdvihnutou hlavou, predstieraj sebadôveru, 
aj keď žiadnu nemáš. Hoci ťa útočníci 
desia, pozeraj sa na nich s úsmevom. Keď 
už nedokážeš robiť nič iné, aspoň ich igno-
ruj, nezastavuj sa a choď od nich preč. 
Nakoniec ich to prestane baviť.

- Veď si záznamy o všetkom, čo sa stalo – 
miesto, čas, čo kto povedal. Povedz to tvo-
jim rodičom, aby informovali školu. Šikano-
vaniu sa musí zabrániť a ich správanie musí 
byť potrestané.

Priateľstvo spečatené
Siedmaci zo Základnej školy s mater-

skou školou na Ulici J. Mudrocha sa 14. 
septembra stretli so svojimi rovesníkmi zo 
spriatelených škôl ZŠ s MŠ Ratíškovice a 
ZŠ Očovská ulica, Hodonín na pôde dru-
žobnej školy Štvorlístok v Skalici na Gor-
kého ulici. Spolu s pani učiteľkou Mgr. Ele-
nou Ličkovou prežili vydarené príjemné 
dopoludnie. Skalickí kamaráti pripravili pre 
všetkých pestrý program,v ktorom spojili 
zábavu i poznanie - návštevou Záhorského 
múzea si priblížili históriu regiónu, posede-
ním v priestoroch školy si navzájom vyroz-
právali čerstvé dojmy z prázdnin a zači-
atku školského roka, plavbou po Baťovom 
kanáli a spoločnou opekačkou svoj výlet 
zavŕšili. Všetky spriatelené školy opäť spe-
čatili rokmi pestované partnerstvo. 

Ďakujeme, kamaráti!

PaedDr. Beáta Kádeková
zástupkyňa riaditeľky pre ZŠ

ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrocha 



Naša Senica 9/2016

10

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta

Tvorili sme na Bratkovici
Študenti projektu Štúdium pre dospe-

lých v Základnej umeleckej škole sa aj 
tento rok zúčastnili pobytu v plenéri. 

Celý projekt mal názov Poznaj Sloven-
sko - tvorivé stretnutie a uskutočnil sa v 
prekrásnom prostredí Detvianskej Huty v 
lokalite Bratkovica v dňoch 23. až 26. júna 
2016. Zúčastnili sa ho študenti i dospelí zo 
ZUŠ Senica a študenti z Gymnázia Velké 
Pavlovice pod vedením pani profesorky 
Marie Šmidovej.

Názov projektu presne vystihol celý 
štvordňový pobyt v prekrásnom prostredí 
stredného Slovenska. Účastníci spoznali 
ďalšie malebné miesto našej krajiny i veľa 
nových ľudí, ktorí sa stretli kvôli spoločnej 
veci - prišli tvoriť, vyjadriť a zachytiť svo-

Prehliadka seniorských 
súborov

V Dome kultúry Senica sa v sobotu 17. 
septembra konal 1. ročník prehliadky spe-
váckych súborov seniorov okresu Senica. 
Popoludnie bolo plné spevu aj prezentá-
ciou nadania a schopností seniorov. 

Divákom sa svojím repertoárom pred-
stavilo 9 súborov, a to Sobotišťan zo Sobo-
tišťa, manželia Lukáčovci z Osuského, 
Senior zo Šaštína-Stráží, Spievanky z Bor-
ského Mikuláša, Smrdáčané zo Smrdák, 
Jabloničanka z Jablonice, Vlasta Križanová 
s vnukom Viktorom z Prietrže a domáci 
spevácky súbor Seniorka. Ako hosť sa pred-
stavil súbor Senior z Unín zo Skalického 
okresu. 

Po príhovore primátora Senice Brani-
slava Grimma ako prvá zaspievala Seni-
orka pod vedením umeleckej vedúcej Ľud-
mily Vlčejovej, ktorá celú akciu aj modero-
vala. Niektoré skupiny Sobotište, Smrdáky, 
Jablonica a Osuské sa ukázali v krásnych 
ľudových krojoch. Plnou sálou sa rozliehali 
známe i menej známe ľudové piesne, ktoré 
si zanôtilo aj obecenstvo. Bolo to príjemne 
strávené sobotné popoludnie pre zúčast-
nené súbory i publikum. 

Za organizátora prehliadky na záver 
predsedníčka Okresnej organizácie Jed-
noty dôchodcov Senica Anna Šefčíková 
poďakovala všetkým účastníkom za ich 
vystúpenie a vedúci skupín dostali od pri-
mátora mesta Branislava Grimma a riaditeľa 
Mestského kultúrneho strediska Františka 
Harnúška kvietok, knihu o Senici a odliaty 
husľový kľúč. Ľudmila Vlčejová na záver 
konštatovala, že prvý ročník bol veľmi 
vydarený: „V živote je veľmi potrebná láska 
a účinkujúci spievali s láskou, do svojho 
vystúpenia dali takmer všetko, oduševne-
nie, radosť zo spevu a hudby. Už sa tešíme 
na druhý ročník.“ 

text a foto Pavol Macek 

jim pohľadom krásne scenérie, ktoré sa 
ponúkali vždy v inej atmosfére ranného, 
denného či večerného svetla. Pracovné 
nasadenie sa prelínalo s oddychom pri spo-
ločných hrách, rozhovoroch alebo prechád-
zkach po okolí. Pri práci čas bežal rýchlejšie 
ako by som chcela, pretože okolie ponúkalo 
nespočetné množstvo inšpirácií na tvorbu. 
Zrazu tu bola sobota a s ňou príprava na 
vernisáž, ktorá sa uskutočnila vo večerných 
hodinách pred ubytovňou. Odmenou za 
úsilie bol záujem ľudí z okolia. Prišli miestni, 
chalupári, dokonca i pani starostka. Pre 
hostí bolo pripravené malé občerstvenie, a 
tak bola vernisáž ukončená posedením pod 
prístreškom pri zapadajúcom slnku.

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

Iveta Gallová
dospelá účastníčka plenéru

Scream na Sardínii
Tanečná skupina Scream vycestovala 

13. septembra na Majstrovstvá sveta v 
street dance show a Svetový pohár v disco 
dance, ktorý sa konal na Sardínii v meste 
Olbia. Po dlhej ceste prišli dni oddychu na 
pláži a kúpaním sa v mori tanečníci načer-
pali nové sily. 

V sobotu 17. septembra si juniorská for-
mácia vytancovala 3. miesto. Veľkú radosť 
a emócie sme prežívali tiež v nedeľu, keď 
sme si s hrdosťou zaspievali slovenskú 
hymnu a náš tanečník Miško Dudáš si pre-
vzal víťazný pohár a titul majster sveta v 
street dance show. Radosť a očakávanie 
trvalo až do večerných hodín. Pri vyhla-
sovaní výsledkov sme všetci dúfali a verili, 
že medaily ešte pribudnú. A stalo sa. Naše 
deti si hrdo prevzali bronzové medaily v 
disciplíne disco dance skupina v detskej 
vekovej kategórii. Veľkú radosť vystriedala 
ešte väčšia, lebo juniorskej disco dance 
skupine uniklo zlato o vlások a odniesli si 
striebornú medailu.

Táňa Polakovičová a Dominika Závišová 
si vytancovali 4. miesto v disciplíne disco 
dance duo v dospelej vekovej kategórii a 
na 6. mieste skončila dospelá disco dance 
skupina. Janka Klečková skončila v disco 
dance sólo na 10.mieste a v street dance 
show sa umiestnila na 7. mieste.

Všetci prežili nádherný týždeň a uro-
bili tak krásnu bodku za tanečnou sezó-
nou 2015/2016. Už sa všetci tešia na ďal-
šiu sezónu. 

Silvia Maláriková

Festival zborového 
spevu

Spevácky zbor mesta Senica Cantilena 
je úspešne na našej scéne už 45 rokov, 
počas ktorých na stovkách koncertov, fes-
tivalov či slávnostných podujatiach doma i 
po celej Európe prinášal tisíckam posluchá-
čov radosť zo spevu. V sobotu 8. októbra 
o 15. hod. majú ich priaznivci príležitosť 
okrem Cantileny, ktorú diriguje Jozef Chab-
roň, vidieť v Senici ďalšie štyri vynikajúce 
vokálne telesá z troch krajín na XI. Med-
zinárodnom festivale zborového spevu 
Senica 2016.

V Dome kultúry sa predstavia telesá 
Hosanna Nysa z Poľska s dirigentom Mari-
uszom Droźdźalom, Pěvecký sbor Bernar-
dini Břidličná z Českej republiky, ktorý diri-
guje Bernardina Mereďová, Semmelweis 
Vegyeskar z Maďarska pod taktovkou Oláh 
Márta, Fojtův Komorní sbor Roudnice Nad 
Labem z Českej republiky pod dirigentskou 
taktovkou Zuzany a Jiřího Zrzavých. Festi-
val v Senici sa uskutočňuje ako Memoriál 
Jozefa Potočára a ťažiskom repertoáru sú 
skladby svetského charakteru.

V nedeľu 9. októbra o 15. hod. bude 
pokračovať medzinárodný festival v Ska-
lici v Jezuitskom kostole a repertoár je zlo-
žený výlučne zo skladieb sakrálneho cha-
rakteru.

Vstup na medzinárodný festival je bez-
platný, pozývajú vás naň organizátori fes-
tivalu Mestské kultúrne stredisko Senica a 
občianske združenie Cantilena.

bar 
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tFK Senica vo Fortuna lige
Ďalšími zápasmi pokračo-

vala najvyššia slovenská futbalová 
súťaž. Po reprezentačnej prestávke 
sa Seničania predstavili pred svo-
jimi fanúšikmi, keď v zápase 8. 
kola privítali vo forme hrajúci 
Ružomberok. V drese domácich 
nastúpili dvaja noví hráči - zo Slovana Bra-
tislava prišiel na prestup Adrián Kopičár a 
ďalším nováčikom je Brazílčan Luiz Weri-
ton. Obaja nastúpili do zápasu v základ-
nej zostave trénera Mentela. Úvod sa nie-
sol v znamení senickej aktivity, ktorú bohu-
žiaľ nepretavili do vedúceho gólu. Hos-
tia taktiež podkurovali rýchlymi protiúto-
kmi, a tak diváci sa mali na čo pozerať. Po 
polhodine hry tempo trocha upadlo, pol-
čas skončil bez gólov. Hneď na začiatku 
2. polčasu vyšla hosťom štandardná situá-
cia a po Saparovom centri sa hlavou presa-
dil nekrytý J. Maslo - 0:1. Onedlho mohol 
zvýšiť na rozdiel dvoch gólov Ďubek, ale 
hlavou mieril vedľa a Danielovu strelu vyra-
zil Šulla. Seničanom pomohla 66. min., 
keď bol v pokutovom území stiahnutý 
Pirulo a hlavný rozhodca za tento zákrok 
poslal predčasne pod sprchy Nagya a nari-
adil pokutový kop. Ten úspešne premenil 
Pirulo a vyrovnal na 1:1. Seničanom sa však 
v početnej výhode hra vôbec nedarila, ani 

jedinú vážnejšiu možnosť nevyužil Turyna, 
keď hlavou mieril tesne vedľa. Body sa tak 

spravodlivo delili.
V 9. kole cestovali Seničania 

do Žiliny, ktorá v aktuálnej sezóne 
potvrdzuje svoju vysokú kvalitu a 
svojou ofenzívou valcuje svojich 
súperov. Od začiatku bola pre-
vaha na strane domácich, ktorí 

držali loptu a vytvárali si aj strelecké mož-
nosti. Už v 11. min. padol úvodný gól, keď 
Hlohovského prihrávku zužitkoval Škvarka 
- 1:0. Potom viackrát podržal hostí bran-
kár Šulla pri šanciach Žilinčanov. V 41. min. 
sa podarilo Seničanom vyrovnať. Weriton 
ešte obrovskú možnosť nevyužil, ale po pri-
hrávke Ebwelleho sa presadil nekrytý Mráz 
- 1:1. Tesne pred odchodom do kabín sa 
však nechal zbytočne po dvoch žltých kar-
tách vylúčiť Kopičár. Prevaha domácich 
bola po prestávke ešte väčšia. V 60. min. 
Škvarka využil center Mazáňa a bolo 2:1. 
Aj na tento zásah dokázali Seničania odpo-
vedať vyrovnávajúcim gólom. V 71. min. 
unikal obrane Weriton, v 16-ke ho nedo-
volene zastavil Králik. Nasledovala červená 
karta pre domáceho hráča a pokutový kop. 
Pirulo opäť penaltu s prehľadom preme-
nil - 2:2. O dve minúty však zahral výborne 
štandardnú situáciu bývalý senický hráč 
Hlohovský a Žilina opäť viedla - 3:2. Na 
konečných 4:2 upravil opäť vo výbornej 
forme hrajúci Hlohovský peknou individu-

álnom akciou.
V ďalšom kole bolo na programe krajské 

derby proti Spartaku Trnava. V obidvoch 
tímoch chýbalo z viacerých dôvodov veľa 
hráčov, a tak príležitosť dostali mladíci. V 
drese Senice si premiéru odkrútil doraste-
nec Viktor Jedinák. Na hre obidvoch druž-
stiev to bolo vidieť, bola nepresná a absen-
tovali strelecké možnosti. Jediný gólový 
moment prišiel v 36. min. Bello dostal pred 
pokutovým územím príliš veľa priestoru, 
jeho prvá strela opečiatkovala žrď Šullovej 
brány, no Beninčan dostal dostatok času na 
dorážku a tú bezpečne premenil - 0:1. Za 
domácich sa dostal do viacerých pološancí 
Turyna, ale na gól ich nedokázal premeniť. 
Spartak vstúpil do 2. polčasu aktívnejšie, 
ale Šulla si dal pozor na trnavských strel-
cov. Postupne sa do hry vniesla nervozita 
aj vďaka viacerým nepresným verdiktom 
hlavného rozhodcu Očenáša. V 68. min. 
bol predčasne pod sprchy poslaný hosťuj-
úci Godál, keď videl červenú kartu po pred-
chádzajúcich dvoch žltých napomínaniach. 
Seničanom svitla nádej aspoň na remízu. 
Presilovka sa im však ani tentoraz (rov-
nako ako s Ružomberkom) vôbec nevyda-
rila. Nedokázali si vypracovať gólovú šancu 
a nakopávanými loptami veľa problémov 
trnavskej obrane nenarobili. Všetky body 
tak putovali za Bielu horu.

Ivan Tobiáš

Boj o svetový 
šampionát v karate

Blížia sa Majstrovstvá sveta v karate 25. - 
30. októbra v Rakúsku, a preto sa celý kara-
tistický svet pripravuje na najprestížnejšiu 
udalosť v tomto roku. Svetový šampionát 
Svetovej federácie karate (WKF) je najväč-
ším a najvyšším turnajom v tomto novom 
olympijskom športe. Stretáva sa na ňom 
absolútna svetová špička doslova z celej 
planéty. 

Na Majstrovst-
vách sveta v Japon-
sku sa zišla obrovská 
konkurencia z viac 
ako 100 krajín a v 
Rakúsku sa očakáva 
podobná bohatá 
účasť. Aj vzhľadom 
na prvé vystúpenie 
karatistov na najbliž-
šej olympiáde 2020 
v Tokiu, kde budú 
štartovať iba naj-
lepší z kontinentál-
nych majstrovstiev a 
svetového rebríčka, 
bude záujem a boj 
o medaily zo svetového šampionátu veľmi 
veľký. Každú krajinu zastupuje na šampio-
náte v každej kategórii iba 1 pretekár, ten 
najlepší. Dostať sa na seniorský svetový 
šampionát má teraz veľkú šancu i junior-
ská reprezentantka z Hanko kai Senica 

Alžbeta Ovečková (2. Dan). 11-násobná 
republiková šampiónka je momentálne i 
najlepšou seniorskou karatistkou Sloven-
ska. Na nedávnych ME vo Francúzsku 
skončila pri svojej seniorskej premiére na 4. 
mieste medzi ženami ako najlepšia sloven-
ská reprezentantka. Boj o reprezentačné 
kimono bude veľký a rozhodovať bude naj-
lepšie umiestnenie na nominačných tur-
najoch. Po nich nominuje Slovenský zväz 
karate najlepších pretekárov v kategóriách 
kata a kumite na majstrovstvá sveta. 

Medzi najväč-
šie nominačné tur-
naje patrí Svetový 
pohár K1 v nemec-
kom Hamburgu 24. 
- 25. septembra, kde 
si Ovečková pokúsi 
zaistiť potrebné 
body pre nominá-
ciu. Svetové poháre 
K1 sú po majstrovst-
vách sveta najvyšším 
podujatím karate, 
kde štartuje celá sve-
tová špička a konajú 
sa po celom svete. 
Po Turecku a Brazí-
lii sa stretnú karatisti 

v Nemecku a potom na Okinawe v Japon-
sku. Budeme držať mladej šampiónke z 
Hanko kai Senica palce, aby sa jej na tur-
najoch darilo a mohla reprezentovať Slo-
vensko medzi najlepšími karatistami sveta.

Vynikajúco si vedie i ďalšia úspešná 

žiačka senického trénera MUDr. Mar-
tina Čulena. Rodáčka z Hodonína Vero-
nika Mišková (na foto) sa stala na Novom 
Zélande majsterkou sveta 2016 v štýle 
goju. Štýl goju (polotvrdý) patrí medzi 4 
najrozšírenejšie štýly v karate. Veronika, 
ktorá má doma už i bronz zo všeštýlových 
majstrovstiev Európy, reprezentuje Českú 
republiku a je momentálne najlepšou čes-
kou karatistkou. Pri jej triumfe na sveto-
vom šampionáte na Novom Zélande bol 
prítomný i jej tréner MUDr. M. Čulen v 
pozícii reprezentačného trénera ČR. Mno-
honásobná majsterka ČR a aktuálna sve-
tová šampiónka je po augustovom sústre-
dení na Záhorí vo výbornej forme, ktorá by 
mala gradovať na Majstrovstvách Európy v 
štýle goju v neďalekom Rakúsku. Cieľom 
ambicióznej, vyštudovanej trénerky športu 
je samozrejme zlato v kata ženy. Všetko 
ostatné je považované za neúspech.

Priblížiť sa k najlepším, k svojim vzo-
rom sa snažia i najmladší začiatočníci z 
každoročného náboru Hanko kai Senica. 
Od polovice septembra si na tréningoch 
zlepšujú kondíciu, rýchlosť a obratnosť. 
Učia sa disciplíne, histórii, úcte navzájom a 
postupne si budú osvojovať i prvé údery, 
kryty, kopy a iné techniky karate. Nábor 
pre začiatočníkov končí 31. októbra. V prie-
behu roka sa ukáže, či niektorému chlap-
covi alebo dievčaťu ide dávne bojové ume-
nie natoľko dobre, že tiež bude časom 
súperiť s najlepšími karatistami Európy i 
sveta.

E. J.
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Mladí hasiči 
boli úspešní

Víkendové dni 10.-11. septembra boli 
pre dobrovoľných hasičov zo Senice plné 
úspechov. 

Najprv sa zúčastnili súťaže Toughest 
Firefighter Alive mladých hasičov v Hodo-
níne, čo v preklade znamená - najtvrdší 
hasič prežije. Jednotlivci museli splniť via-
cero úloh – beh s požiarnymi hadicami, 
zbalenie hadíc, hammer box (udieranie kla-
divom), prekonávanie tunela so závažím, 
ťahanie figuríny, prekonanie 1,5 m bariéry, 
prenesenie a postavenie rebríka, správne 
zapojenie prúdnice na hydrantový nadsta-
vec, výstup do poschodia. Aby to nemali 
také jednoduché, počas vykonávania všet-
kých disciplín mali na sebe záťaž - batoh s 2 
litrovou fľašou naplnenou vodou.

Senicu reprezentovali v kategórii mladší 

žiaci Andrej Junek, Martin Chodúr, staršie 
žiačky Bibiána Junková, starší žiaci Patrik 
Laho, Boris Jozéfek, Daniel Hlavička, Matej 
Sedláček. Najväčší úspech dosiahol Daniel 
Hlavička, ktorý zabehol druhý najrýchlejší 
čas a obsadil striebornú priečku, predbehol 
ho iba 3-násobný víťaz tejto súťaže. Druž-
stvo starších hasičov si zaslúžene vybojo-
valo 2. miesto.

V nedeľu si hasiči porovnali sily v Hru-
bej Vrbke na Morave, kde sa konalo 4. kolo 
ligy mladých hasičov Trnavského samo-
správneho kraja a Jihomoravského kraja. 
Súťažilo sa v disciplínach pretek dvojíc, šta-
fetový beh na 400 m s prekážkami a kráľov-
ská disciplína požiarny útok. Starší chlapci 
obsadili 2. miesto. Súťaže sa zúčastnili pre-
miérovo aj mladší chlapci, ktorí skončili na 
4. mieste.

Andrej Laho
veliteľ DHZ v Senici

Športové hry
Okresné centrum Slovenského zväzu 

telesne postihnutých (SZTP) v Senici v 
dňoch 22. -23. septembra organizovalo v 
rekreačnej oblasti Kunovská priehrada kraj-
ské a okresné športové hry telesne postih-
nutých Trnavského samosprávneho kraja. 

Hier sa zúčastnilo 48 súťažiacich zo 7 
organizácií. Súťažili v 6 disciplínach hod 
granátom na cieľ, hod krúžkami na tyč, 
šípky, hod do basketbalového koša, strela 
do bránky, ruské kolky. 

V každej disciplíne boli ohodnotení 
traja športovci s najlepšími výsledkami 
a boli odmenení športovými pohármi a 
diplomami. Súťažiaci zo senickej organi-
zácie Jarmila Mílová a Mária Sprušanská 
zvíťazili v v hode krúžkami na tyč a strele 
do bránky. Družstvo Základnej organizá-
cie SZTP Senica Senica získalo pohár pred-
sedu Okresného centra SZTP za prven-
stvo v súťaži družstiev. Účastníci športo-
vých hier vyjadrujú poďakovanie za poskyt-
nuté služby kolektívu Chaty nad plážou na 
Kunovskej priehrade. 

Otília Vizváryová
štatutár OC SZTP Senica

Pribudli 2 koše
Na discgolfovom ihrisku pribudli 2 koše
Discgolfové ihrisko v senickom parku sa 

rozrástlo o 2 nové koše. Na 5 košov si teraz 
môžete zahádzať z 12 pozícií. Hráči disc-
golfu si tak môžu túto hru zahrať na 680 m 
dlhom ihrisku.

Disc golf je hra podobná golfu, lenže 
loptičku nahrádza lietajúci disk a jamku 
stojanový kôš. Tomu zodpovedá aj pre-
vzaté názvoslovie: cieľový kôš je jamka a 
norma jamky je par. Disk sa odhadzuje cca 
1-2 metre naľavo od vyznačených štartova-
cích pozícií. Ak hráč nezasiahne kôš prvým 
pokusom, pokračuje z miesta, kde disk 
zastal, až pokým neumiestni disk do koša. 
Víťazí ten, komu sa podarí odohrať celé 
ihrisko na čo najmenej hodov. Par senic-
kého ihriska, čo sa dá preložiť ako odhado-
vaný počet hodov na skórovanie, sa po pri-
daní košov zmenil z 36 na 37. „Ide o nená-
ročný šport pre všetky vekové kategórie, 
preto sme sa rozhodli ihrisko rozšíriť aj do 
ďalších častí parku,“ informoval zástupca 
primátora mesta Ján Hurban.

Záujemcovia o hru si môžu disky poži-
čať v TIK Infosen a počas letnej sezóny na 
kúpalisku. Pravidlá hry nájdete aj na strán-
kach Slovenskej asociácie Frisbee: www.
szf.sk alebo na www.discgolf.sk. 

lv

Plavecká štafeta
Otvorenie novej Mestskej plavárne 

sprevádzala 24-hodinová plavecká štafeta. 
Jej organizátor Jaroslav Fodor ako prvých 
privítal 30. septembra o 9. hod. na štarte 
predstaviteľov mesta Senica primátora Bra-
nislava Grimma a jeho zástupcov Martina 
Lidaja a Jána Hurbana. Plavecká dráha na 
záver štafety 1. októbra pred 9. hod. patrila 
študentovi Gymnázia L. Novomeského v 
Senici Milankovi Valáškovi, ktorý dostal 
diplom s číslom 405.

Otváracia štafeta nadviazala na úspešnú 
rozlúčkovú štafetu z 30. apríla na 1. mája 
2015. Vtedy sa jej zúčastnilo 381 plavcov, 
ktorí zaplávali 111,25 km. Druhý ročník bol 
úspešnejší, pretože 405 plavcov zaplávalo 
133,5 km. 

„Bolo to náročné, ale zvládli sme to a 
chcem veľmi poďakovať všetkým za účasť 
a bezproblémový priebeh štafety,“ skonšta-
toval spokojný Jaroslav Fodor, ktorý za 24 
hodín urobil 38 993 krokov. Pri prepočte 
vychádza, že za 24 hodín nachodil po pla-
várni približne 19 km. Tiež úctyhodný výkon. 
Rovnako ako všetci, ktorí sa zapojili do štafety 
a týmto spôsobom privítali moderné pries-
tory na aktívny oddych. Najstaršou účast-
níčkou bola 75-ročná Oľga Pospíšilová a naj-
mladší plavci boli tento rok dvaja – iba roční 
David Otrísal a Miroslav Prokeš. 

V krásnom plaveckom bazéne sa vystrie-
dali najprv žiaci všetkých základných a stred-
ných škôl, prišli aj zo Spojenej školy. Všet-
kým sa veľmi páčilo a deti najviac zaujímali 
tobogány. „V bazéne sa vystriedali aj viacerí 

poslanci mestského zastupiteľstva, prišli aj 
členovia Záhoráckeho Friškého Tímu, ktorí 
na druhý deň boli v štartovom poli na Med-
zinárodnom maratóne mieru v Košiciach, 
a bola aj zábava, bola keď prišli divadelníci 
zo Záhoráckeho divadla, aj nadšenci Klubu 
ochrancom zelene a pozornosť pútala prí-
tomnosť muzikálového herca. Seničana 
Jána Slezáka,“ vymenúval pán Fodor zau-
jímavosti 24-hodín v plavárni. Páčilo sa aj 
ľuďom, ktorí plávali pri sviečkach a vychut-
návali si nočnú atmosféru. Pán Fodor spo-
menul aj pánov Ondreja Hučka a Mar-
tina Baumanna, ktorí vykryli plávaním kri-
tický čas nadránom od 3.30 do 6.00 alebo 
pani Alena Kubovičová, ktorá prišla plávať 
až 3-krát. Raz za firmu, potom za mestský 
obvod a ešte aj v noci s manželom. 

Plavecká štafeta bola aj tentoraz zážit-
kom, tentoraz už v krásnych priestoroch, 
aké sme doteraz závídeli iným mestám. 

Viera Barošková
foto M. Štítny, Jaroslav Fodor 
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Rozbiehajú sa kurzy 
Kurz jogy
kino - divadelná sála Domu kultúry 
začiatok 28. september o 17.00

Kurz anglického jazyka 
- pre pokročilých III.
v kurzovej miestnosti Domu kultúry (zadný 
vchod) 
dátum 3. október o 16.00

Kurz nemeckého Jazyka 
- pre začiatočníkov 
v kurzovej miestnosti Domu kultúry (zadný 
vchod) 
3. október o 17.00 

Kurz anglického jazyka 
- pre pokročilých I.
v kurzovej miestnosti Domu kultúry (zadný 
vchod) 
4. október o 16.30 

Kurz nemeckého jazyka 
- pre pokročilých I.
v kurzovej miestnosti DK (zadný vchod) 
6. október o 16.00 

Kurz spoločenského tanca 
v tanečnej sále DK Senica
3. október o 15.30 – študenti,
 o 18.00 – dospelí

Rehabilitačné cvičenie
v kurzovej miestnosti DK (zadný vchod) 
13. október o 10.00 a 17.00 hod
Bližšie informácie o kurzoch v MsKS 
Senica, kontakt: 034/651 2301-2, 0905 
809 766.

Záujemcovia sa ešte môžu do jednotli-
vých kurzov prihlásiť.

MsKS

TURISTIKA
15. október, 8.00
Pochod Šaštínskymi bormi
miesto: Šaštín-Stráže

FUTBAL
22. október, 20.30 
FK Senica - AS Trenčín
miesto štadión FK Senica

NIGHT RUN
Nedeľa 30. október, 19.00, 
štart DAV

HOKEJ
8. október, 18.00
HK 91 Senica - HC Prievidza
zimný štadión

29. október, 18.00
HK 91 Senica - MŠK Dolný Kubín
zimný štadión

Prehľad športových 
podujatí

Heligónkari v Leopoldove
Senická hráčka na heligónku Anna Celle-

ryová sa 3. septembra v Leopoldove zúčast-
nila na 9. ročníku podujatia Vráťme Sloven-
sku harmoniku. Reprezentovala senický 
Klub priateľov heligónky a vrátila sa s krás-
nymi dojmami. Na podujatí účinkovalo 25 
heligónkarov, ktorí divákom predviedli svoje 
hudobné i spevácke majstrovstvo. 

bar 

Galéria Stena 
Betónový múr senického kúpaliska, 

ktorý vlani začali z iniciatívy Tomáša Pokor-
ného a jeho združenia Nedbám pretvárať 
na galériu Stena, sa dostal v auguste do 
záverečnej etapy. Za desať mesiacov 29 
umelcov pridalo svoje výtvarné diela na 
35 panelov. Prispeli amatérski umelci zo 
SenArtu, ďalší výtvarníci kamaráti a vzniklo 
dielo, ktoré púta pozornosť okolidúcich. 

Nielen svojím stvárenením, ale i nápadom 
ako urobiť z betónového plota plného 
rôznych grafitov vkusnú vonkajšiu galé-
riu. Inšpiratívny nápad sa dočkal výslednej 
podoby, z ktorej máme všetci radosť. Na 
fotografii zachytená pohodová atmosféra 
pri tvorbe jedného z posledných obrazov. 

bar
foto Elena Šeligová

Melancholická novinka
Medzinárodný projekt Poetry In Tele-

grams vydalo v týchto dňoch tretie CD s 
názvom Melancholy. Zostavu Johny Štefe-
ček (spev, gitara) a Paul Ortiz (bicie) dopl-
nil exkluzívny hosť z Nórska – hlava kapely 
Shining a ex-člen Jaga Jazzist, Jørgen Mun-
keby. Prvý singel sa volá Breathing. 

Okrem nových piesní tu nájdete aj 
video/singel Stargazing, ktorý mal premi-
éru v lete. Viac informácií získate na ofici-
álnej webovej stránke www.poetryintele-
grams.com a na www.facebook.com/poe-
tryintelegrams.

Johny Štefeček
Za konceptom Poetry In Telegrams 

stojí slovenský hudobník a textár Johny 
Štefeček. Základnou črtou všetkých dote-
rajších nahrávok je minimalizmus - ide 
o akési krátke hudobné telegramy nah-
raté so sedemstrunovou gitarou a bicími. 
Debut Songs for Desperate Lovers, na kto-
rom hosťoval slávny bubeník Thomas Lang 
(AUT/USA), ale aj druhé EP The Phases s 
Paulom Ortizom (UK), zožali pozitívne 
recenzie v rôznych rockových časopisoch 
i na internetových portáloch. 

Mixáž a mastering všetkých nahrávok 
je v réžii Rolanda Grapowa (GER), býva-
lého člena Helloween. Obálka a webová 
stránka je dielom Pavla Trubena (Truben 
Studio).

TS

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty 

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

Strede sa uskutoční 17. októbra, poplatok 
12 eur je treba zaplatiť najneskôr do 12. 
októbra v Klube dôchodcov na Továren-
skej ul. Odchod o 8. hod. od plavárne.

27. októbra o 15. hod. v budove COOP 
Jednota.

dôchodcov v Senici aj tento rok pripra-
vuje Mikulášske posedenie, ktoré sa 
uskutoční 8. decembra v Dome kultúry 
v Senici. Vstupné 12 eur.

kúpeľoch Sklené Teplice v dvoch turnu-
sov. Prvý turnus od 24. do 30. apríla, druhý 
turnus od 30. apríla do 6. mája. Poplatok 
za pobyt vrátane dopravy 200 eur.

sa konala Župná olympiáda seniorov 
pod záštitou Trnavského samospráv-
neho kraja. Našu organizáciu reprezen-
tovala Janka Vágnerová, ktorá získala 
zlatú a striebornú medailu. Za úspešnú 
reprezentáciu ďakujeme. 

Blahoželáme členom organizácie, 
ktorí budú mať v mesiaci október jubi-
leum: Milina Lenghardová, Ľudmila 
Nálepová, Margita Svatá, Alena Žab-
ková.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

y

Korčuľovanie 
pre verejnosť 

Streda  5. október  14.30 - 16.00
Sobota  8. október  14.30 - 16.00
Nedeľa  9. október  15.30 - 17.00
Streda  12. október 14.30 - 16.00
Sobota  15. október  17.00 - 18.30
Nedeľa  16. október  14.00 - 15.30
Streda  19. október 14.30 - 16.00
Sobota  22. október 16.30 - 18.00
Nedeľa  23. október 15.30 - 17.00
Streda  26. október 14.30 - 16.00
Sobota  29. október  11.00 - 12.30
Nedeľa  30. október 14.00 - 15.30

Zmeny budú včas oznámené 
na www.rsms.sk.
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do 28. októbra 
Plenér 2016 Bratkovica – výstava z tvorivej 
dielne výtvarníkov ZUŠ Senica a Gymnázia 
Velké Pavlovice
miesto: Galéria ZUŠ na prízemí

do 21. októbra 
Archeológia veselo i vážne – výstava, tvo-
rivé dielne pre deti, prednášky, prezentá-
cie z archeologických výskumov v Senici, 
ochrana kultúrneho dedičstva 
miesto: Záhorské osvetové stredisko

3. – 7. október 
Dni kultúrneho dedičstva – svetový deň 
cestovného ruchu, prehliadky kultúrnych a 
umeleckých pamiatok mesta
organizátor: Záhorská galéria J. Mudrocha

4. október 
Sme tu pre vás – sme tu s vami
Župný deň Trnavského samosprávneho 
kraja 2016 - podujatie venované propagá-
cii Trnavského samosprávneho kraja a jeho 
organizácií v Senici (Záhorská galéria Jána 
Mudrocha, Záhorská knižnica, Záhorské 
osvetové stredisko) - prezentácia činnosti 
jeho organizácií, propagačná výstava z 
aktivít organizácii v uplynulom roku a dis-
kusia o možnostiach vzájomnej spolupráce 
v rámci mesta Senica
miesto: Záhorská knižnica

6. október, 8.00 – 17.00 
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

6. október, 19.00 
Ach Júlia! Joj, Rómeo! – divadlo Wűs-
tenrot Bratislava uvedie komédiu z manžel-
ského života plnú zvratov a vtipných situ-
ácií. Hrajú: Peter Marcin, Csongor Kassai, 
Zuzana Mauréry, Anikó Vargová, Pavol 
Plevčík, Juraj Hrčka. Predpredaj Infosen, 
vstupné 12 €
miesto: Dom kultúry 

7., 14. a 21. október, 16.30 – 18.30 
Do DAVu na kus reči... v októbrové piatky 
otvoríme DAV verejnosti či dohodnutým 
partiám študentov, dospelých, ktorí si chcú 
zahrať biliard, stolný tenis, stolný 
okej alebo spoločenské stolové hry
miesto: DAV

7. október – 11. november
Rozlety – prezentácia projektov Štúdia pre 
dospelých
miesto: ZUŠ

7. október, 17.00 
Ľubomír Hnátovič - Obrazy /1986 – 2016/ 
- vernisáž výstavy, potrvá do 20. novembra 
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

8. október, 18.00
XI. Medzinárodný festival zborového 
spevu – predstavia sa spevácke zbory z 
Poľska, Českej republiky, Maďarska a Spe-
vácky zbor mesta Senica Cantilena
miesto: Dom kultúry 

8. október, 20.00
Oldies party – diskotéka, vstupné 3 €. Od 
10.00 súťaž vo varení gulášu o guláš majs-
tra Kunova. 
miesto: Spoločenský dom Kunov

10. - 13. októbra 
Plody Záhoria - okresná výstava Sloven-
ského zväzu záhradkárov Senica. Otvorenie 
miesto: Dom kultúry

10. 10. o 9.00 Okresné kolo detskej súťaže 
v aranžovaní 
Dom kultúry Senica

13. október, 16.00
Benefičný koncert klientov zariadení soc. 
služieb Senického a Skalického okresu 
miesto: Dom kultúry

14. október, 14.00 
Poď sa zahrať do DAVu - pokračovanie 
cyklu popoludní pre deti, tentoraz výtvarné 
zameranie – výroba kvetinových čeleniek
miesto: DAV

15. október, 16.00
Čertova čižma - detské predstavenie diva-
dla Šáchor zo Zohora v rámci Senickej 
divadelnej horúčky, vstupné 2 € 
miesto: Dom kultúry 

15. október, 19.00 
Fotbalamuta - divadlo KĽUD z Kladzian v 
rámci Senickej divadelnej horúčky, vstupné 3 €
miesto: Dom kultúry

16. október, 16.00
PAT a MAT - detské predstavenie
miesto: Dom kultúry

17. 10. o 19.00
Peter Lipa & Band - koncert velikána slo-
venského jazzu a jeho kapely, vstupné 6 €
miesto: Dom kultúry 

19. a 26. október, 17.00
Stretnutie s históriou - prednášky o histórii
miesto: Záhorské osvetové stredisko

20. október, 8.00 . 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

21. október, 9.00 a 11.00
Všade dobre, doma najlepšie - koncert 
skupiny Sonny (školské predstavenia), 
vstupné 2 €
miesto: Dom kultúry

22. október, 16.00 a 18.30 
Všade dobre, doma najlepšie - koncert 
skupiny Sonny pre verejnosť, vstupné 4 €, 
predpredaj vstupeniek u trénerov a od 10. 
októbra v Infosene
miesto: Dom kultúry

24. október, 15.00
Deň úcty k starším
miesto: Dom kultúry 

25. október, 8.30
Timravina studnička - regionálna súťaž v 
umeleckom prednese pôvodnej slovenskej 
prózy pre deti, mládež a dospelých recitá-

torov z okresov Senica a Skalica 
miesto: Základná umelecká škola 

27. október, 19.00 
La Gioia + Dobrá muzika – koncert, 
vstupné 12 €
miesto: Dom kultúry 

28. október, 15.00
Detská strašidelná párty – spoločensko-
zábavné podujatie pre deti od 9 rokov 
s prenocovaním, bližšie informácie v 
CVČ, podujatie končí 29. októbra o 9.00 
(potrebný spací vak, prihlásiť sa treba v 
CVČ do 24. októbra, poplatok 3 €
miesto: DAV

28. október, 17.00 
Kniha Záhoria 2015 - slávnostné vyhodno-
tenie 8. ročníka čitateľskej ankety
miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha 

28. október, 20.00 
Dziňa párty - Kabát Retrívr, Reqiuem, 
vstupné 5 €
miesto: Spoločenský dom Kunov

PRIPRAVUJEME:
11. november Martinské svetlonosenie

Posvätenie cintorína
Mesto Senica, Rímsko-katolícka cirkev 

v Senici, Evanjelický cirkevný zbor a.v. v 
Senici a Zbor pre občianske záležitosti pri 
Mestskom úrade pozývajú na vysvätenie a 
požehnanie Centrálneho kríža na novom 
cintoríne na Brezovej ulici, ktoré sa usku-
toční 31. októbra o 15. hod. Potom o 16. 
hod. sa v Dome smútku uskutoční pietny 
akt spomienky na zosnulých. 

V roku 2010 bola v investorstve Mesta 
Senica v hodnote 127 tisíc eur dokončená 
nová časť cintorína s celkovou plochou 13 
726 m2. Plocha je rozdelená do šiestich 
sektorov, vybudované sú chodníky, vodo-
vod a verejné osvetlenie. 

bar

Martinské posedenie 
pri heligónke

V Dome kultúry bude 5. novembra 
o 14. hod. Martinské posedenie pri heli-
gónke. Na tradičnom podujatí bude hrať 
Senická heligónka. Vstupné 3 €.

Poďakovanie
Mestská organizácia Jednoty dôchod-

cov Slovenska v Senici pripravila pre svo-
jich členov  zájazd do Marianky, ktorý sa 
uskutočnil 20. septembra. Všetkým účast-
níkom sa výlet do Marianky, ktorého súčas-
ťou bola prehliadka a omša v Bazilike minor 
veľmi páčila  a odchádzali domov spokojní. 
Účastníci zájazdu aj týmto spôsobom vyja-
drujú poďakovanie za prípravu zájazdu a 
celú organizáciu predsedníčke MsO JDS 
Senica Márii Slezákovej. 

bar
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Spomienka
To, že sa rana zahojí, je len klamné 
zdanie. V srdci nám bolesť zostáva 
a tiché spomínanie... 
Dňa 23. septembra uplynul rok, čo nás 
navždy opustil milovaný brat Miroslav 
Vrablic. 

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú sestry Oľga, 
Blažena a Anka, bratia Ján a Jaroslav s rodinami.

s 

Spomienka
Dňa 7. septembra sme si pripomenuli 1. výročie, 
čo nás navždy opustil milovaný otec, starý otec, 
svokor, brat a priateľ MVDr. Ján Rehák. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a vďakou spomínajúca rodina Reháková.

Spomienka
Odišiel na cestu, kde ide každý sám. Len 
dvere spomienok ostali otvorené dokorán...
Dňa 10. októbra si pripomenieme 
smutné 1. výročie náhleho odchodu 
do večnosti drahého manžela, otca 
a dedka Alojza Vajčiho.

Odpočinutie večné daj mu Pane.
S úctou a láskou v modlitbách na neho spomínajú 
manželka Mária a syn Jaroslav s celou ostatnou rodinou. ou.

Spomienka
Len ten kto stratil toho, koho mal rád, 
pochopí, čo je bolesť a žiaľ...
Dňa 30. októbra si pripomenieme 
smutné a veľmi bolestné 10. výročie 
úmrtia milovaného manžela, otca, 
dedka a svokra Pavla Rehuša.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína celá rodina.

In
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Marek Bakiš a     Erika Blanarovičová
Peter Krištof a     Mgr. Lucia Špinerová
Tomáš Pavlík a     MUDr. Ria Trylčová
Tomáš Lukáč a     Eliška Ryšavá

Vítame nových Seničanov
Patrik Klepanec narodený v Basildone (GB)
Laura Klepancová narodená v Grayse (GB)
Silvia Juricová narodená v Břeclavi (ČR)
Tomáš Polák narodený v Myjave
Adam Hruška narodený v Myjave
Janka Janíková narodená v Myjave
Viola Svatá narodená v Skalici
Patrik Vašek narodený v Skalici
Filip Živica narodený v Myjave
Marcel Bartal narodený v Myjave
Viktor Bartal narodený v Myjave
Roman Flamík narodený v Bratislave
Olívia Molnárová narodená v Skalici
Laura Ryšavá narodená v Myjave
Viktor Mintál narodený v Myjave
Nela Bednáriková narodená v Skalici
Oliver Černek narodený v Skalici
Viktória Tóthová narodená v Skalici
Matias Žiga narodený v Myjave
Liam Vepy narodený v Skalici
Arthur Kozaidek narodený v Skalici
Liliana Svetlana Cornelia ten Kate narodená v Myjave
Júlia Poláčková narodená v Skalici
Veronika Kováčová narodená v Skalici
Tomáš Šimek narodený v Myjave

Opustili nás
Ján Hanzlíček, Štefánikova 1377 01.08.2016
vo veku 91 rokov
Peter Žák, Jána Bežu 2678 02.08.2016
vo veku 42 rokov
Milan Valent, Kolónia 564 07.08.2016
vo veku 60 rokov
Vladimír Škandera, Štefánikova 704 10.08.2016
vo veku 47 rokov
Mgr. Martina Bohunová, Jána Bežu 2678 12.08.2016
vo veku 44 rokov
Imrich Gembeš, Horné Suroviny 1017 13.08.2016
vo veku 95 rokov
Miloslav Žák, Senica 13.08.2016
vo veku 58 rokov
Oľga Jurkovičová, Palárikova 291 16.08.2016
vo veku 75 rokov
Magdaléna Sopúchová, Bottova 1167 16.08.2016
vo veku 71 rokov
Anna Juricová, Palárikova 291 18.08.2016
vo veku 85 rokov
Rudolf Hrúz, V uličke 5372 21.08.2016
vo veku 66 rokov
Anna Hutárová, Štefánikova1377 21.08.2016
vo veku 72 rokov
Ing. Peter Masaryk, Sotinská 1474 21.08.2016
vo veku 46 rokov
Miroslav Janoušek, Hurbanova 1379 25.08.2016
vo veku 55 rokov
Mgr. Anna Sadloňová, Hurbanova 524 25.08.2016
vo veku 70 rokov
Martin Pláňavský, L. Novomeského 1349 26.08.2016
vo veku 94 rokov
Michal Mrázek, Štefánikova 1377 27.08.2016
vo veku 99 rokov

Blahoželáme jubilantom
V októbri 2016 oslávia: 

80 rokov: Samuel Brňa, Ing. Dušan Nosko, Mária Podmajerská, Anna 
Rybárová, Mária Španková, Marta Vulganová, Mária Wintrová
85 rokov: Anna Bašnárová, Brigita Harnúšková, Helena Kormánová, 
Marta Macová, JUDr. Ján Malík
90 rokov: MUDr. Emil Lachký, Vlasta Martináková, Paulína Šedivá
91 rokov: Jozef Fiala, Ružena Klčovanská
93 rokov: Pavel Adámek, Ján Hiža
96 rokov: Oľga Brečková 
Šťastné dni prežité v zdraví a pokoji želá Naša Senica.

1. - 2. 10.  Dr. Max, Obchodná 3
8. - 9. 10.  Centrum, Štefánikova 726
15. – 16. 10.  EKO lekáreň, Sotinská 1586
22. – 23. 10.  Eurodom, Hviezdoslavova 309
29. – 30. 10.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599

Pohotovostné služby sú vykonávané od 8.00 do 12.00. 

Služby lekární
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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 30.september, sobota 1. a nedeľa 
2. október o 17. h
BOCIANY
Bociany nosia deti.. alebo aspoň nosie-
vali. Teraz doručujú balíčky celosveto-
vého obchodného internetového giganta. 
Najlepší doručovateľ spoločnosti, bocian 
Junior, má byť čoskoro povýšený. 
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 95 min.
 

 Piatok 30. a sobota 1. október o 19. h
HRA O ŽIVOT
Vee je obyčajná stredoškoláčka, ktorá je 
s priateľmi nalákaná do online hry zvanej 
Nerve. Každý sa môže rozhodnúť či bude 
hráč, alebo pozorovateľ. Vee sa rozhodne 
pre prvú rolu, ktorá ju zatiahne do neko-
nečného virtuálneho kolotoča. Problém 
však nastáva, keď im hra ukradne identitu 
a oni ju nemôžu ukončiť...
Žáner: akčný triler
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 96 min.
 

 Nedeľa 2. október o 19. h
V LÚČOCH SLNKA
Uznávaný ruský dokumentarista Vitalij 
Mansky dostáva povolenie sledovať celú 
jej rodinu Avšak je mu umožnené filmo-
vať iba podľa starostlivo pripraveného sce-
nára, aby nič nenarušovalo obrázok života 
spokojného ľudu. Aj napriek tomu je doku-
ment úplným opakom propagandy. Doku-
mentaristi totiž nechali bežať kameru aj vo 
chvíľach, kedy sa scény popredu aranžovali 
severo kórejskými „režisérmi". 
Žáner: dokument
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 106 min.
 

 Utorok 4. a streda 5. október o 19. h
SEDEM STATOČNÝCH
Režisér Antoine Fuqua prináša na plátna kín 
vlastnú modernú víziu klasického príbehu 
siedmich statočných. Mestečko Rose Creek 
neustále ohrozuje banda lotrov bezohľad-
ného priemyselníka Bartholomewa Bogua. 
Zúfalí obyvatelia sa rozhodnú požiadať o 
pomoc siedmich mužov, pre ktorých rov-
nako ako pre Bogua nijaké zákony neplatia.
Žáner: akčný western
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 132 min.
 

 Piatok 7. a nedeľa 9. október o 17. h
KUBO A KÚZELNÝ MEČ
Kubo žije pokojný život v malej dedinke, 
ale len do tej doby, než sa vydá na odvážnu 
výpravu nájsť magické brnenie svojho otca, 
bájneho samuraja. Iba to jediné môže 
zachrániť svet pred inváziou zlých duchov 
a síl.
Žáner: animovaný
Vstupné: 4 €, MP, 92 min.

 Piatok 7. a nedeľa 9. október o 19. h
PIRKO
Martina alias Shakira vyrástla v detskom 
domove. Svojich biologických rodičov 
nikdy nepoznala, predstavy o svete tam 
„vonku“ nasávala z televíznych seriálov. 
A potom konečne nadišiel deň jej osem-
nástych narodenín. Vyslobodenie a vstu-
penka do vysnívaného života, pár peňazí v 
obálke a amulet od kamarátky na krku. S 
hlavou plnou naivných predstáv vyrazila do 
veľkého sveta, v prvom rade však za Roma-
nom, láskou z decáku. Život nabral rýchly 
spád... a prišiel pád.
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €,  MP 15 r., 92 min.
 

 Utorok 11. október o 19. h
MUSTANG (projekt 100-2016)
Lale a jej štyri dospievajúce sestry sa po 
ceste do školy hrajú s miestnymi chlap-
cami. Po dedine začnú kolovať správy o 
domnelých nemravnostiach a nevinná hra 
rýchlo prerastie do škandálu s nečakanými 
následkami. Tradične zmýšľajúca babička a 
strýko premenia ich dom na väzenie, školu 
nahradia lekcie domácich prác a varenia, 
rodina začína dohovárať sobáše. Päť ses-
tier spojených túžbou po slobode sa roz-
hodne vzoprieť útlaku a rozbiť okovy kon-
zervatívnej spoločnosti, ktorá ich zväzuje.
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 94 min.
 

 Streda 12. a piatok 14. október o 19. h
CAFÉ SOCIETY
Príbeh sa odohráva v tridsiatych rokoch 
dvadsiateho storočia, kedy prichádza do 
Hollywoodu Bobby a dúfa, že ako mnohí 
pred ním a po ňom prerazí vo filme. Zami-
luje sa do strýkovej krásnej asistentky Von-
nie a zblízka spozná prostredie bohémskej 
Café Society. Vďaka strýkovi, ktorý je agen-
tom filmových hviezd, sa dostáva medzi 
najvyššiu a najjagavejšiu hollywoodsku a 
newyorskú smotánku.
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 96 min.
 

 Piatok 14. a nedeľa 16. október o 17. h
DEVÄŤ ŽIVOTOV PÁNA FÚZIKA
Tomov pracovný život ho odcudzil od jeho 
rodiny. Neváži si oddanú manželku Laru, 
zanedbáva dospelého syna Davida a igno-
ruje prosby dcéry Rebeccy o jeho pozor-
nosť. Tá má k 11. narodeninám jediné pria-
nie - chce mačku. Tom sa náhodne ocitne 
v obchode so zvieratami podivného Felixa 
Perkinsa. Svojrázny majiteľ presne vie, 
čo Tom potrebuje, a to veľkého kocúra 
menom pán Fúzik.
Žáner: rodinná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 95 min.
 

 Nedeľa 16., utorok 18. a streda 19. októ-
ber o 19. h
INŠTALATÉR
Štyridsaťročný Luboš Cafourek je svojrázny 
inštalatér. Je zručný a poctivý, so všetkým 
si poradí, žiadnej práce sa nikdy nezľakne. 
Nemá auto, za zákazníkmi jazdí na bicykli 
alebo autobusom, prípadne sa nechá 
odviezť. Mobil nepoužíva, telefonáty za 
neho vykonáva jeho matka, ktorá mu tiež 
varí a nakupuje, perie, robí účtovníctvo a 

riadi chod celej domácnosti. Luboš má 
vždy na všetko nečakanú a vtipnú odpo-
veď, ale praktický a spoločenský život mu 
uniká medzi prstami.
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €,  MP 12 r., 90 min.
 

 Piatok 21. a nedeľa 23. október o 17. h
LOVECKÁ SEZÓNA
Boog nikdy nepatril medzi najodvážnejších 
medveďov, napriek tomu sa spolu so svo-
jím najlepším kamošom Elliotom vydal rie-
šiť monštruóznu záhadu, ktorá ohrozuje 
bezpečnosť všetkých obyvateľov Timber-
line...
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 87 min.
 

 Piatok 21. a nedeľa 23. október o 19. h
BEZVA ŽENSKÁ
Je to príbeh o hrdosti, odhodlaní a problé-
moch, s ktorými sa aj tá najperfektnejšia 
žena môže stretnúť na ceste za samostat-
nosťou a láskou. Film od Jiřího Vejdělka a 
Tomáša Hoffmana, tvorcov komédií Ženy v 
pokušení a Muži v nádeji.
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 97 min.
 

 Utorok 25. október o 19. h
TOTO JE NÁŠ SVET (projekt 100-2016)
Na severozápade USA žije Ben, ktorý 
oddane vychováva tu v srdci divokej prí-
rody svojich šesť detí. Následkom nečaka-
ných tragických udalostí je nútený spolu s 
nimi opustiť ich alternatívny svet a vydať 
sa do toho skutočného. Dochádza ku kon-
frontácii s realitou a otázkou, čo znamená 
byť rodičom.
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 118 min.
 

 Utorok 26. a piatok 28. október o 19. h
INFERNO
Slávneho symbolistu Roberta Langdona 
tentokrát indície vedú k samotnému 
Dante Alighierimu. Po tom, ako sa Lang-
don zobudí s amnéziou v nemocnici, sa za 
pomoci doktorky Sienny Brooksovej snaží 
navrátiť si späť svoje spomienky. Spolu sa 
vydávajú na neľútostné preteky o čas nap-
rieč Európou za odhalením celosvetového 
vražedného spiknutia.
Žáner: triler
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 121 min.
 

 Sobota 29. a nedeľa 30. október o 19. h
ÚČTOVNÍK
Christian je matematický génius, ktorý 
má lepší vzťah k číslam ako k ľuďom. Pod 
zásterkou malomestskej účtovníckej kan-
celárie pracuje ako nezávislý účtovník pre 
niekoľko najnebezpečnejších zločinec-
kých organizácií na svete. S postupným 
sťahovaním slučky zo strany oddelenia 
pre boj s organizovaným zločinom minis-
terstva financií prijme legálneho klieta, a 
to prosperujúcu spoločnosť zaoberajúcou 
sa robotikou, v ktorej účtovníčka zistila 
nezrovnalosti. Čím viac Christian odkrýva 
účtovné záznamy a približuje sa k odha-
leniu pravdy, tým viac začína v jeho okolí 
stúpať počet mŕtvych...
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 128 min.


