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Centrálny kríž je od 31. októbra 2016 symbolom spoločného posvätenia novej 
časti mestského cintorína predstaviteľmi evanjelickej a.v. cirkvi a rímsko-katolíckej 
cirkvi v Senici za hojnej účasti obyvateľov mesta. 

Foto Marek Štítny

Slovo na úvod
Mesiac október - Mesiac úcty k starším. 

Stretnutia so seniormi, úprimné a zo srdca 
poďakovanie za všetko, čo vykonali, lebo 
plody ich práce užívame my mladší. Ctíme 
si ich hlboké vrásky a striebro vo vlasoch, 
ruky poznačené tvrdou prácou. Aj detičky 
zo škôl potešia starkých pesničkami a 
dôchodcovia si s nimi zanôtia a mnohí aj 
zatancujú. No staroba to nie sú len usmie-
vaví a spokojní ľudia, ktorí majú to šťastie, 
že im zdravie celkom dobre slúži, sú samo-
statní a mobilní, bývajú vo svojich príbyt-
koch a potešia sa, keď si na nich niekto 
spomenie. Pri téme staroby sa vynárajú aj 
iné problémy, mnohí potrebujú opateru a 
hlavne aj citlivý a citový prístup k nim. Ide-
álne by bolo, keby to mohli byť deti či blízki 
príbuzní. Realita je však iná. Tí, ktorí potre-
bujú pomoc, musia ísť do domovov soci-
álnych služieb. Odplata a za čo? Aj postoj 
spoločnosti, štátu sa zmenil. Príslovie vraví, 
že starý strom nepresadíš a my starých 
ľudí presádzame a často aj proti ich vôli.. 
Zamestnaní ľudia, tí, ktorí by aj chceli, sa 
nemôžu doma starať o svojich rodičov, štát 
dáva peniaze na ich starostlivosť do domo-
vov a na opatrovanie v rodinnom prostredí 
financií akosi niet. Ako to zvládali generá-
cie pred nami? Boli obetavejšie či citlivej-
šie, viac si vedeli vážiť a ctiť? Pamätajme 
- raz v živote doklusáme aj my do slabnú-
cich dní a tam kdesi na okraji sa tiež ocit-
neme. Čo potom? Odpoveď hľadajme v 
našich súčasných životoch. Starobu sme 
vytesnili na okraj, už niet pre ňu miesta vo 
viacgeneračných rodinách. Ak, tak vzácne. 
Úctu a vďaku by sme našim seniorom mali 
dopriať hlavne tým, že pokojne a dôstojne 
dožijú svoj život.

Viera Barošková
vedúca redaktorka

Chystá sa svetlonosenie
Jedenásty november sa v našom meste 

spája s Martinským svetlonosením, ktorého 
obľuba u nás stále rastie. Po ôsmy raz sa 
v piatok 11. novembra zídeme na Námestí 
oslobodenia, aby sme si pripomenuli svia-
tok patróna mesta sv. Martina a jeho osud. 
Svetlo, ktoré zásadne zmenilo život Mar-
tina Tourského, sa stalo ústredným motí-
vom Martinského svetlonosenia. 

Svetlo ako posolstvo radosti na námes-
tie opäť prinesú deti a mládež v lampió-
noch v sprievode od DAVu cez mestský 
park a popri Mestskom úrade. Na námestie 
príde sprievod na čele s Martinom a žobrá-
kom,   (Pokračovanie na str. 3)

Nový cintorín posvätený
V predvečer Sviatku všetkých svätých 

a Pamiatky zosnulých bola 31. októbra 
posvätená nová časť cintorína v Senici 
a požehnaný Centrálny kríž. Vysvätenie 
vykonali farár evanjelickej cirkvi augsbur-
ského vyznania Juraj Šefčík a kaplán rím-
sko-katolíckej cirkvi Marián Lukáč. Spolu 
s predstaviteľmi najvýznamnejších cirkví v 
našom meste sa účastníkom prihovoril tiež 
primátor Senice Branislav Grimm. Obrad 
vysvätenia dotváral piesňami Komorný 
zbor pri CZ ECAV Senica.

Keďže v starej časti cintorína sa 
postupne zaplnila kapacita, samospráva 
mesta Senica sa rozhodla zabezpečiť hro-
bové miesta na ďalších približne 50 rokov 
jeho rozšírením. Nová časť cintorína s cel-
kovou plochou 13 726 m2 bola dokon-
čená v roku 2010 a náklady na jeho 
výstavbu boli 127 tisíc eur. Plocha je roz-
delená do šiestich sektorov, cintorín je 
oplotený, vybudované sú chodníky, vodo-
vod, verejné osvetlenie, kamerový systém 
a príslušný mobiliár. Pochovávať v novej 
časti cintorína sa začalo v roku 2015 a je to 
možné klasickým spôsobom, pochovaním 
spopolnených zostatkov v urnách i pocho-
vaním na zelenej lúke s osadením náhrob-
ného kameňa obelisku (bez pomníka).

V strede novej časti cintorína sa 
nachádza Centrálny kríž, ktorý po dohode 
rímsko-katolíckej i evanjelickej a.v. cirkvi 
premiestnili zo starej (katolíckej) časti, 

(Pokračovanie na str. 3)

Nový supermarket 
v Sotine

COOP Jednota Senica, spotrebné druž-
stvo, pripravila pre obyvateľov Sotiny a 
nielen pre nich, pekný darček v podobe 
nového obchodu. Predseda predstaven-
stva Ivan Bzdúšek 28. októbra prestrihol 
pomyselnú pásku, čím oficiálne uviedol do 
užívania nový supermarket v Sotine, ktorý 
stojí na mieste starej montovanej predajne 
potravín. Vo svojom príhovore poďakoval 
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pri-
speli k zdarnej realizácii tohto náročného 
projektu.

Pripomenul tiež, že je to tretí supermar-
ket v našom meste a v rámci celého druž-
stva devätnásty v poradí. Novostavba má 
netradičný vonkajší vzhľad, supermarket 
je kompletne zariadený novým moderným 
obchodným zariadením a ponúka široký 
sortiment kvalitného tovaru. Na predaj-
nej ploche 288 m2 tu pracuje 10 - členný 
kolektív šikovných predavačiek na čele so 
svojou vedúcou Ľubicou Vričanovou.

Otvorenia sa zúčastnili viacerí hostia, 
medzi nimi aj primátor mesta Branislav 
Grimm,   (Pokračovanie na str. 3)

Upozorňujeme čitateľov, 
že číslo 11-12 Našej Senice 

vyjde pred vianočnými 
sviatkami.
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

5. riadne zasadnutie mestskej rady v 
Senici sa uskutoční 3. novembra a jej čle-
novia prerokujú materiály, ktoré budú 
predmetom rokovania 13. mestského 
zastupiteľstva, ktoré primátor zvolal na 
15. novembra. 

- Opatrenia mesta na zabezpečenie zim-
ného vykurovacieho obdobia – každo-
ročne vypracúva požiarny technik mesta a 
Mestský úrad v Senici v spolupráci s Dob-
rovoľným hasičským zborom mesta a pre-
ventívne protipožiarne kontroly vykonáva 
DHZ v rodinných domoch v periodicite 5 
rokov.

- Informatívna správa o výchovno - vzde-
lávacej činnosti, jej výsledkoch a pod-
mienkach škôl a školských zariadení na 
území mesta Senica za školský rok 2015-
2016 - túto správu predkladajú všetky školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta v štruktúre a s obsahom 
určeným vyhláškou Ministerstvom školstva 
SR. Riaditelia škôl zverejnia tieto správy na 
obvyklom mieste a na internetovej stránke 
najneskôr do 31.12.

- Dodatok VZN č. 20/2015 – O posky-
tovaní dotácií z rozpočtu mesta – navrh-
nutým dodatkom sa dopĺňajú náležitosti, 
ktoré musí obsahovať písomná žiadosť o 
poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta, a to 
o výpis z registra trestov právnických osôb, 
nie starší ako 3 mesiace

- Územný plán mesta – návrh zmien a 
doplnkov – posledný dodatok záväznej 
časti Územného plánu mesta Senica bol 
schválený v roku 2012. Aktuálne boli na 
Mestský úrad doručené viaceré žiadosti 
na zmenu funkčného využívania územia 
v meste, preto boli spracované tieto poži-
adavky do jedného materiálu, aby mohol 
byť začatý proces obstarania zmien a 
doplnkov Územného plánu mesta. Návrh 
sa týka 12 lokalít v k.ú. Senica a Kunov a v 
schvaľovacom procese bude zverejnený na 
úradnej tabuli a bude aj predmetom verej-
ného prerokovania, kde bude zabezpe-
čený odborný výklad spracovateľa.

- VZN č. 3a – miestny poplatok za komu-
nálny odpad a drobný stavebný odpad na 
rok 2017 – po štyroch rokoch bez zmeny 
výšky poplatku sa navrhuje navýšenie 
poplatku za komunálny odpad z 25,80 €/
osoba/rok na 26,10 €/ osoba/rok. Sadzby 
poplatkov za množstvový zber, do ktorého 
sú zaradené podnikateľské subjekty, ostá-
vajú bez zmeny.

Nový zákon o odpadoch (č. 79/2015 
Z.z.) stanovuje pre drobné stavebné 
odpady režim množstvového zberu, teda 
kto odpad produkuje, tomu je poplatok 
vyrubený. Poplatok za drobné stavebné 
odpady bez obsahu škodlivín sa určuje 
sadzba poplatku v rozpätí 0,015 – 0,078 
€ za kilogram. Pre rok 2016 Mestské 
zastupiteľstvo schválilo výšku poplatku 

v minimálnej sadzbe 0,015€. Táto suma 
nepokrýva skutočné náklady vznikaj-
úce pri nakladaní s týmto odpadom a 
tak od 1. júla 2016 Mesto dopláca roz-
diel medzi vyrubeným poplatkom a sku-
točnými nákladmi. Z tohto dôvodu navr-
hujeme, aby bol poplatok schválený vo 
výške skutočných nákladov, t.j. 0,029 € 
za kilogram drobných stavebných odpa-
dov bez obsahu škodlivín.

- VZN č. 53 o miestnych daniach na rok 
2017 - mesto Senica ako správca dane 
predkladá návrh znížiť najvyššiu sadzbu 
dane zo stavieb, ako sú priemyselné stavby, 
stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace 
stavebníctvu, stavby využívané na sklado-
vanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na 
vlastnú administratívu a stavby na ostatné 
podnikanie a na zárobkovú činnosť, sklado-
vanie a administratívu súvisiacu s ostatným 
podnikaním a so zárobkovou činnosťou z 
pôvodnej sadzby 3,29 € za m2 na 3,28 € 
za m2. 

Ďalšou zmenou je návrh na zníženie 
sadzieb dane z pozemkov pri ornej pôde, 
chmeľnici, vinici, ovocných sadoch, trva-
lých trávnatých porastoch, záhradách, les-
ných pozemkoch z 0,72 % zo základu 
dane na 0,60 % zo základu dane a pri 
zastavaných plochách a nádvoriach z 3,60 
% zo základu dane na 3,00 % zo základu 
dane.

Po schválení tohto návrhu by prišlo k zní-
ženiu dane z uvedených pozemkov o 17 %.

Toto zníženie by predstavovalo výpadok 
na dani z pozemkov v sume 102 784,21 € a 
je už dlhšie obdobie zámerom na zníženie 
daňového zaťaženia našich platcov dane 
z nehnuteľnosti. Všetky ostatné miestne 
dane, a to 

- daň za psa,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za ubytovanie,
 zostávajú bez zmeny.

- Dispozície s majetkom.
- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky 

za III. štvrťrok 2016. 
- Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 

2017.
- Informácia o zmene rozpočtu mesta na 

rok 2016 Rozpočtovým opatrením primá-
tora č.3/16.

- Návrh na zmenu rozpočtu mesta na 
rok 2016.

- Návrh Dodatku VZN č. 48/2015 – o 
poskytovaní sociálnych služieb, o spô-
sobe a výške úhrad za sociálône služby 
poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta.

Všetky návrhy VZN sú zverejnené na 
úradnej tabuli mesta a na webovej stránke 
mesta a fyzické a právnické osoby môžu 
počas zverejnenia návrhu VZN uplatniť pri-
pomienky k návrhom VZN. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ Senica

Deň sociálnych 
pracovníkov 

Mestá a obce majú v oblasti sociálnej 
politiky významné kompetencie, a preto 
ich poslaním v tejto oblasti musí byť rozši-
rovanie a neustále skvalitňovanie služieb, 
a tak sa 26. októbra uskutočnil na Mest-
skom úrade v Senici Deň sociálnych pra-
covníkov. 

Jeho cieľom bolo oboznámiť zástupcov 
sociálnych zariadení s aktuálnymi legisla-
tívnymi zmenami v sociálnych zákonoch 
a výmena skúseností medzi jednotlivými 
zariadeniami. Deň sociálnych pracovníkov 
bol prioritne určený pre zástupcov zaria-
dení sociálnych služieb z okresu Senica 
a Skalica, odborných pracovníkov mest-
ských a obecných úradov, starostov okresu 
Senica, pre zamestnancov odboru sociál-
nych vecí a rodiny Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny (ÚPSVaR) v Senici, predstavi-
teľov organizácií tretieho sektora pôsobia-
cich v Senici, sociálnu komisiu pri MsZ v 
Senici a zamestnancov oddelenia kultúry, 
sociálnych vecí, zdravotníctva a bytov MsÚ 
v Senici.

Podujatie otvoril primátor mesta Bra-
nislav Grimm, ktorý vo svojom príhovore 
vyjadril všetkým sociálnym pracovníkom 
úctu a poďakovanie: „Vážim si všetky čin-
nosti, ktorými aktívne formujete náš lokálny 
sociálny model. Viem, že niekedy potreby 
občanov, možnosti samosprávy a ústreto-
vosť ďalších partnerov v sociálnej oblasti sa 
nedajú zosúladiť do najmenších detailov, 
ale napriek tomu vám chcem poďakovať, 
že popri zákonných povinnostiach neza-
búdate na najdôležitejšiu zložku poskyto-
vanie sociálnych služieb, a to prirodzenú 
medziľudskú solidaritu, humanizáciu.“

Pozvanie na Deň sociálnych pracovní-
kov prijali aj bývalý minister práce, sociál-
nych vecí a rodiny, prof. Vojtech Tkáč, vyso-
koškolský učiteľ, doc. Andrej Mátel, tajom-
ník Výboru NR SR pre sociálne veci, Mgr. 
Juraj Moravčík a za ÚPSVaR Senica prišla 
Mgr. Viera Petrášová. Po prednáškach hostí 
na aktuálne témy dostali priestor na pre-
zentáciu všetci verejní a neverejní posky-
tovatelia sociálnych služieb v Senici. Pred-
stavil sa Dom humanity Územného spolku 
Slovenského Červeného kríža Senica, PRO 
Region, n.o. (Denný stacionár Svetluška), 
Zariadenie sociálnych služieb Senica, n.o., 
Domov sociálnych služieb a zariadenie 
pre seniorov Senica, Sanatórium Dr. Elena 
Dérer, Oáza života n.o. a Mestský úrad 
Senica. Po vášnivej diskusii a výmene skú-
seností si prítomní prezreli priestory jed-
ného z poskytovateľov sociálnych služieb, 
a to Sanatórium Dr. Elena Dérer.

Všetci zúčastnení sa zhodli, že takéto 
stretnutia sociálnych pracovníkov a odbor-
níkov zo sociálenej oblasti sú veľmi dôle-
žité, aby sa služby pre klientov neustále 
zlepšovali, rozširovali a skvalitňovala sa tiež 
práca a podmienky pre sociálnych pracov-
níkov.

lv
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(Dokončenie zo str. 1) 

ktorí budú chodiť na chodúľoch. Na 
pódiu sa potom začne program, ktorým si 
spomenieme okolnosti premeny Martina 
vojaka na Martina dobrodinca a svätca a 
kde svetlo zohralo úlohu v tom, že viac ako 
bojovať túžil pomáhať chudobným a bied-
nym. Sviatok sv. Martina je teda sviatkom 
svetiel, ktoré symbolizujú vnútorné svetlo, 
ktoré by každý z nás mal nosiť v sebe. 
Tak ako svätý Martin aj my by sme sa mali 
pomocou tohto svetla stávať lepšími. 

V ďalšej časti programu si pripome-
nieme dejiny mesta na konci 19. storočia, 
mnohé osobnosti, ktoré sa významne zapí-
sali do dejín Senice i celého slovenského 
národa. Potom bude symbolika svetla bude 
pokračovať vypustením balónikov s roz-
svieteným martinským svetielkom k nočnej 
oblohe. Záver Martinského svetlonosenia 
bude patriť svetelnej šou.

PROGRAM
DAV
16.00 zraz účastníkov
16.45 začiatok lampiónového sprievodu
Námestie oslobodenia
17.15 sv. Martin, žobrák a anjeli na 

chodúľoch – Creative Shows Bratislava
skupina fanfár ZUŠ Senica
svetelná šou – Inspinia Bratislava

Organizátori Mesto Senica, Centrum 
voľného času, Mestské kultúrne stredisko 
a Rekreačné služby mesta Senica srdečne 
pozývajú občanov na toto podujatie. 

bar

Nový cintorín posvätený
(Dokončenie zo str. 1) 
kde stál v blízkosti pamätníka rumun-

ským vojakom. 
Bol posvätený v roku 1923 a nápis na 

ňom znie: Otče do rúk Tvojich porúčam 
ducha svojho. Lukáš 23,46. Keďže Cent-
rálny kríž bude v budúcnosti reštaurovaný, 
pri tej príležitosti sa naň doplní rok 2016 s 
dodatkom o premiestnení. 

„Každoročne v tomto čase prichádzame 
na cintorín, ozdobujeme hroby a v tichosti 
pri horiacich sviečkach spomíname na 
všetko, čo nás spájalo s našimi zosnulými. 
Čas spomienok, čas na zamyslenie... Tieto 
sviatky na cintoríny prinášajú nádherný 
pokoj a akúsi nadpozemskú atmosféru. 
Zaželajme si, aby nová posvätená časť cin-
torína sa stala dôstoj-
ným miestom posled-
ného odpočinku všet-
kých občanov mesta bez 
rozdielu vierovyznania, 
spoločenského názoru i 
sociálneho postavenia,“ 
povedal pri vysvätení pri-
mátor mesta. 

Primátor mesta sa v 
príhovore zameral i na 
históriu. Miesto posled-
ného odpočinku citlivo 
vnímali už naši pred-
kovia. Cintorín vždy 
považovali za dôstojné 
miesto, pre ktoré hľadali 
najvhodnejší priestor. 
V 15. storočí sa začalo 
pochovávať len tam, kde 
stál kostol. V Senici zrejme zásluhou zeme-
pána Ctibora I. alebo jeho syna Ctibora II. 
bol postavený kostolík, dnes kaplnka svä-
tej Anny, ktorý bol obkolesený cintorínom. 
Najstarší záznam o doterajšom cintoríne je 
okolo roku 1655, kedy prišlo i k rozšíreniu 
kostola na námestí a k pozastaveniu pocho-
vávania okolo kaplnky. V roku 1788 panov-
ník Jozef II. nariadil vymerať v každej obci 
tri cintoríny: katolícky, evanjelický a židov-
ský. Tak prišlo k rozdeleniu cintorína na 
katolícku a evanjelickú časť. Židia si svoje 
miesta posledného odpočinku vyhradili v 

iných častiach mesta. V roku 1831 sa po 
celom Slovensku rozšírila cholera. V Senici 
trvala od 9. augusta do 20. septembra a 
musel sa narýchlo zriadiť nový cholerový 
cintorín v miestach, kde je dnes Záhorská 
knižnica. Senica sa postupne rozrastala 
a rozširoval sa aj cintorín. V 19. storočí sa 
uskutočnili posviacky cintorínov, a to 5. 
júna 1842 evanjelickej časti, 14. októbra 
1855 v Čáčove, spoločne evanjelici i kato-
líci a 15. novembra 1863 v Sotine – kato-
lícka cirkev a 17. apríla 1898 v Kunove. 7. 
októbra 1906 sa uskutočnila posviacka 
novej časti evanjelického cintorína. Bol 
založený na pozemkoch kúpených od rím-
sko-katolíckej fary. Bola to posledná dôle-
žitá udalosť v histórii nášho mestského cin-
torína. Od tohto obdobia cintorín prešiel 
rôznymi zmenami, predovšetkým čo sa 

týka starostlivosti a spra-
vovania cintorína. Malú 
dejinnú prechádzku 
môžeme ukončiť výro-
kom Martina Braxatorisa, 
že cintoríny senických 
cirkví boli vždy vzorne 
opatrované a môžu naši-
roko - naďaleko za vzor 
slúžiť.

Názor vtedajšieho 
senického evanjelic-
kého farára možno zná-
sobiť i pohľadom pána 
Dušana Pagáča, ktorý 
sa zaoberá históriou cin-
torínov na Slovensku i v 
zahraničí. Vo svojej pub-
likácii zostavenej v roku 
2016 píše, že z hľadiska 

organizácie sektorov, dostupnosti hrobov, 
čistoty, priestoru, poriadku na cintoríne a 
údržby drevín považuje senický cintorín za 
jeden z najkrajších na Slovensku. Kvituje, 
že v roku 2013 bol nainštalovaný plán cin-
torína s prehľadným systémom číslovania 
hrobov a abecedným zoznamom zomre-
lých. Podľa Dušana Pagáča takto kvalitne 
spracované to nájdeme na máloktorom 
cintoríne. 

Viera Barošková
foto Marek Štítny

Nový supermarket...
(Dokončenie zo str. 1) 
ktorý v príhovore vyzdvihol, že sa stavbu 

podarilo zrealizovať na dnešné pomery v 
mimoriadne rekordnom čase. COOP Jed-
note Senica zaželal do budúcna veľa fle-
xibility, spokojných zákazníkov, veľa pra-
covných úspechov, radosti z práce, udrža-
nie sa na trhu ako najväčšej, najstabilnejšej 
a dôveryhodnej, obchodnej spoločnosti, 
reťazca s najvyšším predajom slovenských 
výrobkov za prijateľnými cenami.

V deň otvorenia boli prichystané pre 
zákazníkov rôzne akcie, ochutnávky, dar-
čeky, zlosovateľné nákupy a aj jedna zau-
jímavá návšteva. Prišiel bača aj s honelní-
kom, ktorých poznáme z reklamy. Tí rozdá-

vali úsmevy, podpisy na svoje fotografie a k 
tomu pridali aj kus dobrej nálady.

Vedúca predajne menom celého kolek-
tívu prisľúbila, že budú pracovať zodpo-
vedne, svedomite, aby zákazníci v pre-
dajni našli vždy všetko, čo potrebujú, aby 
odchádzali spokojní a radi sa sem vracali.

K obchodu bolo vybudovaných aj 24 
parkovacích miest. Z toho 13 prislúcha k 
prevádzke a tieto miesta označené krížom 
budú pre návštevníkov supermarketu slú-
žiť bezplatne. Ďalších 11 miest vybudo-
valo Mesto Senica na bežné parkovanie 
pre obyvateľov Sotiny, kde sa bude parko-
vať na SMS alebo na nálepku na dočasné 
parkovanie.

text a foto 
Oľga Zlochová

Primátor Senice Branislav Grimm si novú 
predajňu pozrel s predsedom predstaven-
stva COOP Jednota Senica Ivanom Bzdú-
škom. 
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Vo štvrtok 13. októbra bolo na Mest-

skom úrade v Senici počuť nemčinu. Vede-
nie združenia obcí Rakúska si Senicu 
vybralo ako miesto svojho výjazdového 
zasadnutia, ktoré každoročne organizujú 
v krajine, ktorá je predsedníckou v Rade 
Európskej únie. Cieľom týchto zasadnutí 
mimo Rakúska je výmena informácií a skú-
seností so zástupcami samospráv z oblasti, 
ktorú navštívia. 

Zasadnutia sa okrem predstaviteľov 
združenia obcí Rakúska zúčastnili aj part-
neri za slovenskú stranu, a to výkonný pod-
predseda Združenia miest a obcí Sloven-
ska (ZMOS) Jozef Turčány, ústredná riadi-
teľka ZMOS Anna Labátová a primátori a 
starostovia, ktorí sú členmi Združenia miest 
a obcí záhorskej oblasti. Na spoločnom 
pracovnom rokovaní si slovenskí a rakúski 
zástupcovia samospráv vymieňali informá-
cie a skúsenosti zo svojich krajín a miest.

Prezidenta rakúskeho združenia Hel-
muta Mödlhammera aj všetkých hostí pri-
vítal v našom meste primátor Senice Brani-
slav Grimm, ktorý vyjadril potešenie, že si 
zástupcovia z Rakúska vybrali práve naše 
mesto a náš región za miesto stretnutia. Vo 
svojom príhovore predstavil Senicu a hos-
tia si mohli pozrieť naše mesto aj naživo. 
Spoločne navštívili novo zrekonštruovanú 
senickú plaváreň, futbalový a zimný šta-
dión, golfový areál a Základnú umeleckú 
školu Senica. Tu pre nich pripravili malý 
koncert žiakov hudobného odboru, v diva-
delnej sále ich čakalo vystúpenie taneč-
ného odboru, v Galérii v podkroví si pozreli 
výstavu žiakov Štúdia pre dospelých Roz-
lety. Rakúskych hostí zaujalo, že sa škola 
venuje zverencom od detí až po seniorov. 

lv

Dôchodcovia dôchodcom
Výbor Mestskej organizácie Jednoty 

dôchodcov v Senici ani tento rok neporu-
šil tradíciu a pozval na stretnutie dôchod-
cov jubilantov. Uskutočnilo sa v zasadačke 
COOP Jednota 11. októbra. 

V programe vystúpili členky speváckeho 
súboru Seniorka so svojím harmonikárom 
a potešili jubilantov venčekom piesní zo 
svojho repertoáru. Osobne som rada, že 
som ich videla naživo.

Prítomných pozdravila predsedníčka 
mestskej organizácie JDS Mária Slezáková. 
Zároveň im predstavila nového vedúceho 
oddelenia sociálnych vecí pri MsÚ, ktorý 
po krátkom príhovore pozval všetkých na 
tradičné stretnutie senických dôchodcov, 

ktoré každoročne v rámci Mesiaca úcty k 
starším organizuje Mesto Senica.

Dôkazom toho, že ani starých ľudí neo-
púšťa humor, bolo rozprávanie vtipov. Ako 
z rukáva ich sypala Anička Šullová, jedna z 
najstarších prítomných, bývalá zástupkyňa 
v predajni potravín na tzv. starom sídlisku.

Po výdatnom občerstvení som ja, ako 
zakladajúca členka mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska v Senici, 
zaspomínala na skromné začiatky v polo-
vici 90-tych rokov minulého storočia. Poďa-
kovala som v mene všetkých pozvaných za 
pekné popoludnie.

Želanie pre všetkých: Ešte veľa slneč-
ných dní!

Mária Slivková

Za výstavou na Myjavu
Múzeum Slovenských národných rád 

Myjava a Záhorská galéria Jána Mudro-
cha v Senici v projekte (1) MY... pripravili 
výstavu, ktorá je od 3. novembra sprístup-
nená v Múzeu SNR Myjave a potrvá do 31. 
januára 2017. 

„Jadrom projektu (1) MY ... je spoločná 
výstava kolektívu umelcov rôznymi väzbami 
spätých s brezovsko-myjavským regiónom 
(rodisko, trvalé alebo prechodné pôsobisko, 
inšpiračný zdroj a pod.). Výstavy sa zúčast-
ňujú autori z oblasti profesionálneho výtvar-
ného umenia, ktorí sa radia k rozdielnym 
generačným i žánrovým vrstvám aj k odliš-
ným estetickým koncepciám,“ objasnila 
koncepciu kurátorka výstavy Božena Juríč-
ková, odborná pracovníčka Záhorskej galé-
rie. Zastúpené sú viaceré vizuálne médiá v 
nadväznosti na individuálne programy jed-
notlivých autorov, predovšetkým voľná a 
užitá grafika, kresba, ilustrácia, fotografia, 
maľba, kresba, textil a iné. 

Výstava v priamej línii nadväzuje na 
úvodný nultý ročník podujatia (2012), 
ktorý vznikol z potreby zmapovať i aktua-
lizovať databázu autorov a následne pre-

zentovať danú kultúrno-spoločenskú sféru 
v lokálnom prostredí i v širšom kontexte 
výtvarného diania na Slovensku. Kurátorka 
výstavy zdôrazňuje, že v tomto smere pro-
jekt pripravil potrebné informačné i tech-
nické zázemie ako predpoklad budúcej 
systematickej práce. Jeho perspektívou je 
rozvinúť ho do periodickej podoby a rea-
lizovať v pravidelných niekoľkoročných 
intervaloch a v konečnom dôsledku tak 
obohatiť región so živými folklórnymi väz-
bami o novú aktuálnu tradíciu. 

Výstavy sa výberom z diela zúčastňujú 
autori Andrej Augustín, Martin Augustín, 
Elena Bielčiková, Peter Gála, Adela Gal-
bavá, Jana Hojstričová, Jana Hrčková-Stan-
kovianska, Lýdia Jergušová-Vydarená, Ján 
Mikulčík, Ľubica Prudilová-Dohnányová, 
Karol Prudil, Emil Sedlák, Ľubica Sitáková, 
Katarína Smetanová, Paulína Šramková.

Súčasťou projektu budú sprievodné pro-
gramy – rozhovory a komentované prehli-
adky pre širokú verejnosť, vzdelávacie pro-
gramy pre študentov a žiakov ZUŠ, 1. roč-
ník tematicky zameranej regionálnej súťaže 
detského výtvarného prejavu Výtvarná 
Myjava.

bar

Žijú medzi nami
Dom kultúry patril 13. októbra klien-

tom zariadení sociálnych služieb Senic-
kého a Skalického okresu, ktorí sa stretli na 
XIV. ročníku benefičného koncertu. Hlav-
ným organizátorom koncertu bol aj tento-
raz Domov sociálnych služieb (DSS) Rohov 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského 
samosprávneho kraja, ktorý túto tradíciu 
zakladal a tento rok si pripomína 65. výro-
čie vzniku. 

Na úvod vystúpila riaditeľka DSS Rohov 
Monika Knezovičová, ktorá pripomenula, 
že cieľom ich zariadenia, rovnako ako 
ostatných DSS, je dať dôstojný život všet-
kým mentálne a telesne postihnutým kli-
entom. Poďakovala za obetavú a náročnú 
prácu všetkým pracovníkom, ktorí sa o 
klientov v ich zariadeniach starajú. Úctu 
a poďakovanie pracovníkom v sociálnej 
oblasti, sponzorom a podporovateľom v 
mene primátora Senice Branislava Grimma 
tlmočil aj jeho zástupca Martin Lidaj: „Patrí 
vám plným právom verejné uznanie za lás-
kavý, starostlivý prístup, ľudskosť, porozu-
menie pri práci pri vzťahu k vašim klien-

tom, pri rešpektovaní 
ich ľudskej dôstoj-
nosti, za poskytova-
nie všetkých služieb 
súvisiacich so zlepše-
ním kvality života a 
prezentáciu talentu 
a schopností vašich 
klientov.“ 65-ročnú 
históriu DSS Rohov 
priblížil prítomným aj film dokumentujúci 
všetky etapy rozvoja zariadenia, možnosti 
rozvoja klientov, kultúrne, športové a voľ-
nočasové aktivity klientok. 

V druhej časti program patril ukáž-
kam z tvorby klientov zariadení z Rohova, 
denného stacionára Svetluška zo Senice, 
DSS Zeleného domu zo Skalice, Domova 
dôchodcov a DSS z Holíča, Domova 
dôchodcov, Domova penziónu pre 
dôchodcov a DSS z Senice, DSS z Borského 
Mikuláša, Bojkovej a hosťami benefičného 
koncertu boli klienti z DS Symbia zo Zvo-

lena a DSS z Jahod-
nej. V sále bolo cítiť 
priateľskú atmosféru, 
ktorá dala naplno 
vyniknúť klientom a 
ich temperamentu, 
spontánnosti a rado-
sti z tanca, spevu, 
scénok a vôbec rado-
sti zo života. 

Diváci potleskom odmeňovali ich 
vystúpenia, mnohé rozosmiali i dojali, 
boli úprimné, spontánne a milé. Vystúpe-
nia dokumentovali ich schopnosti, prácu 
terapeutov v tejto oblasti, ktorá pomáha 
poukázať na to, že aj ľudia s mentálnym 
a telesným postihnutím sú talentovaní a 
v istých sférach výnimoční. Benefičnými 
koncertmi sa darí čiastočne odstraňovať 
bariéry medzi klientmi zariadenia a ostat-
nou populáciou. 

Viera Barošková
foto lv
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Výtvarnej Senice
Regionálna súťaž a výstava neprofesi-

onálnej výtvarnej tvorby okresov Senica 
a Skalica Výtvarná Senica oslávila v minu-
lom roku jubileum - 50 rokov. Záhorské 
osvetové stredisko (ZOS) v Senici vyhla-
suje jej nový ročník s cieľom aktivizovať a 
podporovať túto oblasť záujmovej umelec-
kej činnosti v celej žánrovej rozmanitosti, 
oceňovať výtvarné aktivity, vyhľadávať 
nové talenty z radov mládeže i dospelých, 
poskytovať priestor na prezentáciu a kon-
frontáciu výsledkov výtvarnej tvorby a roz-
šíriť kultúrnu ponuku v meste Senica.

Súťaž je postupová, trojstupňová (regio-
nálna, krajská, celoštátna), založená na dob-
rovoľnej činnosti jednotlivcov, členov zdru-
žení a spolkov amatérskych výtvarníkov. 
Môžu sa do nej zapojiť občania žijúci v Slo-
venskej republike – neprofesionálni výtvar-
níci od 15 rokov veku z okresov Senica a 
Skalica. Súťaž nie je určená profesionálnym 
umelcom – absolventom vysokej školy 
výtvarného zamerania – VŠVU, Akadémie 
umení a ekvivalentov týchto škôl v zahra-
ničí. Nie je žánrovo ani tematicky vymed-

zená, je vyhlásená vo všetkých výtvarných 
disciplínach: v kresbe, grafike, maľbe, plas-
tike, úžitkovej tvorbe a v prácach interme-
diálneho charakteru. Do súťaže sa nezara-
dia práce z oblasti ľudového remesla, prie-
myselného dizajnu, diplomové a ročníkové 
práce študentov škôl s výtvarným zamera-
ním a práce na úrovni škíc a štúdií. Člení 
sa na 4 súťažné kategórie: autori od 15 do 
25 rokov, autori od 25 do 60 rokov, autori 
nad 60 rokov a autori vo veku nad 15 rokov 
výtvarne neškolení, so špecifickým výtvar-
ným prejavom – insitná tvorba (art brute, 
naivné umenie, umenie outsiderov a pod.). 

Výtvarné práce musia byť adjustované 
(pasparta, rám a pod., nie klipy), realizo-
vané v rokoch 2015 a 2016 a na rube ozna-

čené menom, priezvis-
kom, adresou, vekom 
autora, názvom výtvar-
ného diela, výtvarnou 
technikou, rokom vzniku 
diela a súťažnou kate-
góriou. Odporúča sa pred-
ložiť maximálne 5 výtvar-
ných prác od jedného 
autora. Práce bude hodno-
tiť odborná porota, ktorá 
navrhne organizátorovi 
udeliť ocenenia, vyberie 
práce na výstavu a odpo-
ručí najlepšie diela na 
postup do krajskej súťaže 

Výtvarné spektrum do Dunajskej Stredy.
Záujemcov o Výtvarnú Senicu prosíme 

doručiť svoje práce do 23. novembra 2016 
do Záhorského osvetového strediska v 
Senici, Vajanského ul. 19/5. Bližšie informá-
cie, propozície súťaže a prihlášky poskyt-
neme v Záhorskom osvetovom stredisku, 
tel. 034 651 3740, 0911 100 302, e-mail: 
slezakova.jaroslava@zupa-tt.sk

js 
foto Jozef Hušek

Naša kniha 
na Záhorí zvíťazila

Ôsmy ročník ankety Kniha Záhoria 
2015 mal svoje vyvrcholenie 28. októbra v 
Záhorskej galérii, kde sa zišli autori víťaz-
ných kníh i priaznivci knižnej produkcie. 
Zo 65 titulov zaradených do ankety si 
palmu víťazstva spomedzi nich odniesla 
kniha Senica v nostalgii pohľadníc autorov 
Petra Brezinu a Jána Petra.

Titul Senica v nostalgii pohľadníc získal 
v čitateľskej ankete 349 hlasov. Druhou kni-
hou s 321 hlasmi bola výpravná kniha Ska-
lické búdy – príbehy o vinohradníkoch a 
víne od Pavla Dinku, ktorý za knihu získal 
prestížne medzinárodné ocenenia. Čita-
telia 289 hlasmi na tretie miesto vyzdvihli 
publikáciu Malacky v dejinách. V tomto 
ročníku ankety sa vzácne stalo, že každý z 
okresov Záhoria mal v prvej trojici svojho 
zástupcu – knihu, ktorú vybrali čitatelia. 

Poradie v ankete teda zohľadňuje čita-
teľský záujem a vkus. Súčasne anketa bez 
prísnych verdiktov odborných porôt a zby-
točných súperiacich nálad nenásilne propa-
guje a upozorňuje na všetko, čo v uplynu-
lom roku o našom regióne knižne vyšlo. 

Nás samozrejme teší, že kniha Senica 
v nostalgii pohľadníc po vlaňajšom trium-
fálnom vstupe medzi čitateľov vo verej-
nosti zarezonovala veľmi 
silno. Kniha pôvodne 
vyšla v skromnom 
náklade 300 kusov, ktorá 
bola rozpredaná v prie-
behu jej prezentácie, no 
pre veľký záujem dva-
krát robili dotlač. Obaja 
autori Peter Brezina i 
Ján Peter pri vyhlasovaní 
výsledkov spomenuli aj prácu na ďalšom 
titule, ktorý bude zachytávať Senicu v ďal-
šom historickom období.

Riaditeľka Záhorskej knižnice Katarína 
Soukupová na slávnostnom vyhodnotení 
ankety Kniha Záhoria 2015 informovala, že 
zo 65 prihlásených kníh bolo 24 z odbor-
nej literatúry, 14 zborníkov, katalógov k 
výstavám, sprievodcov a bibliografií, ďalej 

Autori víťaznej knihy Peter Brezina a Ján 
Peter preberajú ocenenie od riaditeľky Zá-
horskej knižnice Kataríny Soukupovej a ri-
aditeľa Záhorskej galérie J. Mudrocha Šte-
fana Zajíčka.

2 zbierky poézie pre dospelých, 1 kniha 
poézie pre deti, 2 knihy detskej beletrie a 
12 titulov beletrie pre dospelých. 

V oblasti detskej knihy stále bojujeme 
s nízkymi počtami titulov, napriek tomu, 

že sa každoročne objavujú noví autori. V 
tomto ročníku sa objavili iba tri, najlepšie 
obstála Seničanka Alica Náhliková s kniž-
kou Básničky do prváckej taštičky, ktorá 
celkovo obsadila 11. miesto. „Teší nás, že 
každoročne môžeme predstaviť bohatú 
kolekciu knižnej produkcie a sme hrdí, že 
prezentujeme knihy, ktoré si povšimli i na 
celom Slovensku, či v zahraničí. Jednodu-

cho záhorácka kniha sa vo svete nestratí,“ 
konštatovala riaditeľka Záhorskej knižnice 
na margo aktuálneho ročníka čitateľskej 
ankety, ktorá na budúci rok zohľadní zase 
tvorbu za rok 2016.

Slávnostný podve-
čer v Záhorskej galé-
rii bol pretkaný citátmi 
o knihách, rozhovormi 
s autormi trojice víťaz-
ných kníh, kultúrnym pro-
gramom, no najmä dob-
rým pocitom všetkých, že 
knihy majú medzi nami 
stále miesto. 

Organizátormi ankety Kniha Záho-
ria 2015 boli Trnavský samosprávny kraj a 
organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsob-
nosti Záhorská knižnica Senica, Záhorská 
galéria Jána Mudrocha Senica a Záhorské 
múzeum Skalica a Mestské centrum kul-
túry Malacky. 

Viera Barošková
foto M. Štítny
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – október 2016
 autor: názov: vydavateľ:
1. Kol.:  Bludiská a iné hlavolamy Arkus
2. Hopkins, C.:  Kamošky, schôdzky a taj.pyž.večierkov Arkus
3. Kol.  Zábavné hlavolamy 2. Arkus
4. Gohl, Ch.: Zatúlané srdce jazdca Arkus
5. Dugas, D.: Naše najlepšie bylinky                             Ottovo nakladateľstvo
6. Pronská, J.:  Verenica Slov.spisovateľ 
7. Walliams, D. Babka gaunerka Slovart 
8. Mlčochová, J.: Adrianin prvý prípad (3.vyd.)  Arkus 
9. Kol.:   Figúrky z korálikov  Anagram
10. Riddle, A.G.:  Desivý mor Atlantídy  Motýľ
11. Christie, A.: Puknuté zrkadlo Slov.spisovateľ
12. Hevier, D.: Básnička ťa naučí Buvik

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:
Novinky vydavateľstva Arkus:
Betancourt, J.: Príliš veľa poníkov (6.diel série Pony tím)
Preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř
Pam Crandallová má skvelú novú prácu. Pomáha svojej mame pri výcviku dvoch nových 
poníkov. Tréning však trvá celé hodiny a Pam sa obáva, že jej poník Svetluška nerozumie 
tomu, prečo trávi toľko času s inými poníkmi. A jej kamarátky Lulu a Anna sa začínajú hne-
vať, že ich Pam kvôli výcviku zanedbáva a nechodieva s nimi jazdiť na chodník Pony tímu. 
Bude musieť Pam nakoniec Pony tím opustiť?
Pevná väzba, 135 x 195 mm, 96 strán, cena: 6,99 eur 

Hádajko 2/17 a neposlušná kométa
Ďalší zábavný príbeh plný hádaniek a hlavolamov! Tentoraz s vesmírnou tématikou: Mohli 
by sme si myslieť, že kométy patria medzi vcelku slušné vesmírne objekty. Lietajú., kadiaľ 
treba a zjavujú sa na miestach, kde sa to od nich dá viac-menej očakávať. O to viac teda 
prekvapí, keď sa nejaká členka tejto skupiny začne správať inak. Čudne a nevychovane. 
Čo v takejto situácii treba robiť? 
Formát 105 x 148 mm, mäkká väzba, 32 strán, cena 0,90 eur, členovia kniž. klubu 0,83 eur

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

Ako sa vyhnúť 
nepríjemnosti na ulici

Snažte sa chodiť na odľahlé miesta 
so sprievodom. Ak je to možné, dajte 
niekomu vedieť, kam idete.

Po zotmení sa vyhýbajte rizikovým mies-
tam, a to parkoviskám, okoliu pohostinstiev 
a diskotékových klubov, železničným stani-
ciam a autobusovým zastávkam, stavbám.

-
zenia, kúpte si ochranný sprej a noste ho 
pripravený vo vrecku.

zvyčajne odrádza väčšinu útočníkov.

temných priechodov a vchodov do domov. 
Rohy domov obchádzajte po vzdialenejšej 
strane chodníka.

osobou, vyhľadajte osvetlené miesto s ruš-
nou premávkou a veľkým pohybom ľudí.

neznámy človek, radšej do domu nevstu-
pujte. Ak sa cítite ohrozený, požiadajte o 
pomoc iných ľudí.

odpovedzte mu radšej z bezpečnej vzdia-

lenosti. Udržiavajte s osobou zra-
kový kontakt, neotáčajte sa mu 
chrbtom. Ak máte podozrenie, 
utečte opačným smerom ako pri-
šlo auto.

-
šie obnosy peňazí alebo drahé predmety, 
používajte radšej šeky a kreditné karty. 
Peňaženku a osobné doklady noste skryté 
a čo najbližšie k telu. Nenoste ich v zad-
nom vrecku nohavíc.

vždy najprv pozrite, či nie je v blízkosti 
podozrivý človek a či vás nesleduje.

držte kabelku alebo tašku. Zabránite tak 
ich otvoreniu alebo vytrhnutiu. Majte ich 
pod dohľadom, pretože niektorí páchate-
lia neváhajú rozrezať dno alebo postrannú 
časť kabelky, aby sa mohli rýchlo zmocniť 
jej obsahu.

sú vyvolávané umelo (hlavne na autobu-
sových zastávkach) na odpútanie vašej 
pozornosti, aby ste si nevšimli odcudzenie 
vašich vecí.

tovaru. Nikdy nestrácajte kontrolu nad svo-
jou taškou a vreckami.

Protipožiarne 
kontroly v meste

V súlade so zákonom č. 314/2001 Z. 
z. o ochrane pred požiarmi v znení nes-
korších predpisov, ktorý určil povinnosť 
obciam vo veciach zvereného výkonu štát-
nej správy a v súlade s požiarnym poriad-
kom Mesta Senica je úlohou mesta vyko-
návať preventívne protipožiarne kontroly.

V období od začiatku novembra 2016 
do konca marca 2017 sa budú vykoná-
vať preventívne protipožiarne kontroly 
v rodinných domoch, obytných domoch 
okrem bytov aj v iných stavbách vo vlastníc-
tve alebo užívaní fyzických osôb (na pova-
lách, v suterénnych a pivničných priesto-
roch, hospodárskych budovách, garážach, 
dielňach a pod.) na uliciach:

J. Kráľa, Fajnorova, Brezová, SNP, M. 
Nešpora, Dlhá, Priemyselná, Hviezdosla-
vova, Okružná, Š. Pilárika, J. Fándlyho, 
J. Závodského, J. Náhlika, Ľ. Vaníčka, M. 
Braxatorisa, J. Jonáša, Tehelná, mestská 
časť Kunov a Čáčov. 

Preventívne protipožiarne kontroly 
budú vykonávať členovia Dobrovoľného 
hasičského zboru Senica, ktorí sa preukážu 
preukazom člena kontrolnej skupiny spolu 
s občianskym preukazom.

Preventívnou protipožiarnou kontro-
lou sa v súlade s § 42 vyhlášky MV SR č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v 
znení neskorších predpisov preveruje dodr-
žiavanie predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi.

Členovia kontrolných skupín sú pri vyko-
návaní preventívnych protipožiarnych kon-
trol oprávnení vstupovať do objektov, vyko-
návať potrebné zisťovania a úkony, naze-
rať do príslušnej dokumentácie, požado-
vať potrebné údaje a vysvetlenia a požado-
vať odstránenie zistených nedostatkov bez 
zbytočného odkladu. 

Prosíme občanov, aby aj vo vlastnom 
záujme umožnili vstup a výkon týchto pro-
tipožiarnych kontrol. Kontroly slúžia pre-
dovšetkým k prevencii proti vzniku požia-
rov a ich účelom je upozorniť majiteľov na 
možné riziká vzniku požiarov a škôd na 
zdraví, živote i majetku.

Občanom ďakujeme za pochopenie!

Mgr. Lenka Pukančíková
technička PO mesta Senica
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kych aktivít - pomáhala pri zbierke Hodina 
deťom. Získala 2. miesto v krajskom kole 
Stredoškolskej odbornej činnosti a 5. 
miesto v celoštátnom kole SOČ v odbore 
ekonomika a riadenie. 

BENEDIKT CINTULA
Maturant, je pred-

sedom triedy, aktívny 
v triednom kolektíve, 
vždy ochotný pomôcť 
pri organizovaní tried-
nych, školských aj mimoškolských kultúr-
nych podujatí. Dosahuje výborné študijné 
výsledky. Zúčastnil sa napr. finále manažér-
skej olympiády Univerzity T. Baťu v Zlíne. 
Je priateľský a zodpovedný. Vo svojom voľ-
nom čase sa venuje spevu a svoje umenie 
prezentoval aj na Župnom festivale hudby, 
spevu a tanca stredoškolskej mládeže v 
Trnave. Za sebou má množstvo úspešných 
súťažných speváckych vystúpení v Senici i 
na Slovensku. 

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
MAGDALÉNA JURÁŠOVÁ
Študentka 3. ročníka 

v odbore kaderník. Má 
výbornú dochádzku, 
prospieva s vyznamena-
ním. V kolektíve je veľmi 
obľúbená, asertívna a 
vždy je ochotná pomôcť 

spolužiakom i pedagógom. Zúčastňuje sa 
olympiád v nemeckom jazyku, v ktorých 
sa umiestňuje na prvých miestach. Je dob-
rovoľnou hasičkou a na hasičských súťaži-
ach tiež obsadzuje popredné miesta. Školu 
reprezentovala v environmentálnej súťaži 
Enersol 2016, získala 3. miesto. 

MONIKA ČECHOVÁ
Študentka 3. ročníka 

v odbore kuchár – cuk-
rár, v škole aj na prak-
tickom vyučovaní dosa-
huje výborné výsledky. 
Zúčastňuje sa environ-
mentálnej súťaže Ener-
sol, v ktorej v roku 2016 s prácou Hlinený 
dom získala 2. miesto v Trnave, 3. miesto 
v Senici a za túto tému bola ocenená aj v 
medzinárodnom kole v Brne. Zúčastňuje 
sa Stredoškolskej odbornej činnosti, kde 
v roku 2016 získala 1. miesto v Senici a 3. 
miesto v Trnave. Je aktívna i mimo školy, je 
aj dobrovoľnou hasičkou.

SIMONA DOJČANSKÁ
Študentka 2. ročníka 

nadstavbového štúdia v 
odbore vlasová kozme-
tika. Je výbornou žiač-
kou s vynikajúcim pro-
spechom. Je priateľská 
a v kolektíve obľúbená, 

číslo 4. Október 2016 ročník XII.
Príloha Našej Senice

 Dobrovoľníctvo má medzi  senickými študentmi čoraz silnejšie zázemie. 
Foto M. Štítny

Študenti sa stretnú 
s primátorom

Na senickej radnici bude 10. novembra 
pri príležitosti Medzinárodného dňa štu-
dentstva a Dňa boja za slobodu a demo-
kraciu ocenených 17 najlepších študen-
tov senických stredných škôl a vyhlásené 
výsledky ankety mladých ľudí Cena senickej 
mládeže. V obradnej sieni Mestského úradu 
prijme študentov primátor mesta Branislav 
Grimm, ktorý študentov ocení za vynikaj-
úce študijné výsledky, mimoškolské aktivity 
a reprezentáciu školy a mesta Senica. 

OBCHODNÁ AKADÉMIA

LUCIA BAĎUROVÁ
Študentka 3. ročníka, 

odbor cestovný ruch, 
dosahuje výborné štu-
dijné výsledky a aktívne 
využíva možnosti štúdia. 
V rámci programu Erazmus + strávila tri týž-
dne na pracovnej stáži vo Viedni. Úspešná 
bola i v okresnej súťaži Mladý Európan či 
Hurbanov pamätník. Aktívne sa zapája do 
dobrovoľníckej činnosti pri Informačnom 
centre Europe Direct, a to Senický týždeň 
dobrovoľníctva, oprava Škodáčkovho mlyna 
v Čáčove, Challenge day, Míľa pre mamu... 

MONIKA VARCHOLOVÁ
Je maturantka a 

počas celého štúdia 
dosahuje výborné 
výsledky. V krajskom 
kole Stredoškolskej 
odbornej činnosti zís-
kala so svojou prácou 
2. miesto a v celoštátnom kole 5. miesto v 
odbore ekonomika a riadenie. Je aktívna v 
triednom kolektíve, pravidelne prispieva do 
školského časopisu EKO. Monika sa zapája 
do dobrovoľníckej činnosti a je aktív-
nou občiankou dedinky Osuské, kde píše 
obecnú kroniku. 

 PETRA VARSÍKOVÁ
Je študentkou 4. roč-

níka, má výborný pro-
spech, je aktívna, spoľa-
hlivá a obľúbená v tried-
nom kolektíve. Zapája 
sa do dobrovoľníc-
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ochotná pomáhať svojmu okoliu. Zúčast-
ňuje sa súťaží, v ktorých reprezentuje svoju 
školu. V krajskom i celoštátnom kole envi-
ronmentálnej súťaže Enersol získala 1. 
miesto. Prvým miestom bola ocenená i v 
Stredoškolskej odbornej činnosti.

KRISTÍNA PIVÁČKOVÁ
Študentka 2. ročníka 

nadstavbového štúdia v 
odbore vlasová kozme-
tika. Je výborná žiačka, 
obľúbená u učiteľov 
aj spolužiakov. Tiež sa 
zúčastňuje súťaží Ener-
sol, kde v roku 2016 získala s prácou Envi-
rohry v krajskom kole 1. miesto a zvíťazila 
tiež v celoslovenskom kole. V súťaži Stre-
doškolskej odbornej činnosti bola tiež oce-
nená 1. miestom. Je súťaživý typ a rada 
vyhráva. 

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA

ADAM LUONG 
Je študentom matu-

ritného ročníka odbor 
informačné systémy 
a služby. Je tempera-
mentný, sebavedomý a 
priateľský. Jeho hobby 
je kreslenie v štýle anime. Je gurmánom a 
cestovateľom, čo ho motivuje k vareniu a 
spoznávaniu nových jedál rôznych kultúr. 
Vďaka otcovi sa aktívne venuje nemčine a 
už od 1. ročníka je úspešný takmer v každej 
súťaži. Najväčším úspechom bolo prven-
stvo v celoslovenskom kole olympiády v 
nemeckom jazyku 2016. Jeho snom je po 
podnikať v oblasti IT a naďalej zdokonaľo-
vať jazykové schopnosti.

SIMONA ŠIMEKOVÁ
Je študentkou 3. roč-

níka, odbor škola podni-
kania. Je nadaná, ambi-
ciózna. Už od malička 
ju lákali bojové umenia 
a už tri roky sa venuje 
kick boxu. V júni 2016 
sa zúčastnila majstrovstiev Slovenska, kde 
získala 1. miesto v kategórii žien do 60 kíl. 
Táto výhra ju motivovala a otvorila jej bránu 
do profesionálneho športu, a to popri 
úspešnom zvládaní štúdia s vyznamena-
ním. Je kamarátska, skromná. Rada kreslí a 
venuje sa i svojim psom. 

ANGELIKA ZÁLEŠÁKOVÁ
Je študentka 3. roč-

níka, odbor škola pod-
nikania – športový 
manažment. Je usmiata, 
milá, ambiciózna a svoj 
čas venuje nielen škol-
ským povinnostiam, ale 
aj športu – hráva ľadový hokej. Pôsobila i 
v slovenskej reprezentácii do 18 rokov. V 
roku 2012 získala ocenenie športovec roka 
v našom meste. Zúčastnila sa množstva 
turnajov doma i v zahraničí, k jej najvýzna-
mnejším úspechom patria 1. miesto na tur-

naji vo Švajčiarsku za tím U 15, 1. miesto 
na majstrovstvách Slovenska v marci 2015, 
3. miesto na majstrovstvách sveta v Maďar-
sku za tím U 18 v roku 2016 a reprezentá-
cia v tíme žien. 

VIKTÓRIA ĎURĎOVIČOVÁ 
Je študentkou 3. roč-

níka odbor škola podni-
kania – športový manaž-
ment. Je priateľská, 
čestná, obľúbená a zod-
povedná študentka. 
Svoju športovú kariéru v 
boxe začala v roku 2014. Vyhrala už prvý 
zápas v rodných Malackách v hmotnost-
nej kategórii do 57 kg. K jej najvýznamnej-
šiemu úspechu patrí 1. miesto na majstrov-
stvách Slovenska vo Vranove nad Topľou v 
roku 2015. Je prirodzenou autoritou v tejto 
disciplíne, je mimoriadne húževnatá. Jej 
silnými stránkami okrem športu sú empa-
tia a ochota pomôcť. Rada sa zúčastňuje 
na dobrovoľníckych aktivitách, napr. Biela 
pastelka.

GYMNÁZIUM L. NOVOMESKÉHO 
JANA ŠVRČKOVÁ
Je študentkou 3. roč-

níka. Na vysvedčeniach 
máva samé jednotky. 
Je úspešnou riešiteľkou 
krajských kôl fyzikálnej 
olympiády a astrono-
mických súťaží. V roku 2014 získala napr. 
1. miesto v krajskom kole Čo vieš o hviez-
dach, v roku 2015 2. miesto v krajskom kole 
fyzikálnej olympiády, 2. miesto v krajskom 
kole Čo vieš o hviezdach, v roku 2016 5. 
miesto v celoslovenskom kole astronomic-
kej olympiády a nomináciu na medziná-
rodnú olympiádu v astronómii a astrofy-
zike v Indii. Je aj športovkyňou, má hnedý 
pás v karate.

MARTINA SABOVÁ
Je študentkou kvinty. 

Jej talent sa prejavuje 
najmä v prírodovednej 
oblasti, o čom svedčia 
úspechy v okresných 
i krajských kolách matematickej, fyzikál-
nej i chemickej olympiády. K jej koníčkom 
patrí aj astronómia, pravidelne sa zúčast-
ňuje súťaže Čo vieš o hviezdach a svoje 
poznatky prezentuje i na podujatí Deň ast-
ronómie. Školu reprezentovala aj vo franko-
fónnej súťaži Povedz mi desať slov.

ADAM PIPÍŠKA
Je študentom kvarty. 

Dosahuje veľmi dobré 
študijné výsledky, 
posledné dva roky 
úspešne reprezentoval 
Gymnázium L. Novo-
meského v matematických i fyzikálnych 
súťažiach. V školskom roku 2015/2016 
obsadil 1. miesto v okresnom kole mate-
matickej olympiády a rovnako 1. miesto v 
okresnom kole fyzikálnej olympiády. Vo 

voľnom čase sa venuje horskej cyklistike, 
behu a s úspechmi i pretekárskemu pláva-
niu. Je členom plaveckého klubu PK Záho-
rák. 

 
 VERONIKA FUNKOVÁ
Je študentkou 3. roč-

níka. Je mimoriadne 
usilovná, svedomitá a 
dôsledná, čo vidieť na 
jej vysvedčeniach. Je 
úspešnou riešiteľkou 
krajských kôl matema-
tickej a fyzikálnej olympiády. V roku 2015 
získala 1. prvé miesto na krajskom kole fyzi-
kálnej olympiády a v matematickej olym-
piáde bola druhým úspešným riešiteľom 
v krajskom kole. Napriek výborným študij-
ným výsledkom sa necíti neomylná a občas 
použije vetu: „Ale mohla som sa pomýliť...". 

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT

ADRIANA KRUTÁ
Študentka, matu-

rantka Gymnázia L. 
Novomeského, pred-
sedníčka študentskej 
rady Gymnázia, kde je 
pravou rukou koordiná-
torky. Je tiež dlhoročnou členkou študent-
ského parlamentu mesta Senica. V parla-
mente sa aktívne podieľa pri prípravách 
podujatí, a to Študentského plesu, stretnu-
tia študentských rád, podujatí v DAVe, Bub-
linkového dňa a pod. Je nadšenou dob-
rovoľníčkou IC Europe Direct, nechýba 
takmer na žiadnej z ich akcií. Často pri-
spieva do Študentských listov, na portál 
Senica+. Je ju vidieť, počuť a má na veci 
svoj názor.

Cena senickej mládeže
Mladí ľudia 

zo Senice 
mohli od 5. 
do 27. októbra 
dať svoj hlas 
jednej z troch 
nominovaných 
osobností na 
Cenu senic-
kej mládeže. 
Na facebooku 
mohol každý 
lajkovať za svojho favorita – stredoškol-
ského učiteľa a futbalového trénera Mgr. 
Petra Chlupíka, predsedníčku občianskeho 
združenia Domka Ing. Veroniku Sedlákovú 
a poslanca mestského zastupiteľstva Bc. 
Pavla Krutého, ktorí prijali ponuku Študent-
ského parlamentu a išli do ankety, ktorá v 
danom roku vypovedá o osobnosti s výni-
močným vzťahom k mládeži, venujúcej sa 
jej dlhodobo a s nasadením. 

V 11. ročníku ankety rozhodlo o víťa-
zovi 833 hlasov. Najviac 379 ich dostal 
Mgr. Peter Chlupík z Gymnázia L. Novo-
meského Senica. Ing. Veronika Sedláková 
dostala 300 a Bc. Pavol Krutý 154 hlasov.
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aHlasujte za príbehy 
detí z „trojky“

Detský čin roka je projekt, ktorý už 16 
rokov vyzýva deti na Slovensku, aby konali 
dobré skutky. Kľúčové témy príbehov sú: 
hodnota ľudského života, zdravie a choroba, 
pomoc v rodine, priateľom i cudzím ľuďom, 
integrácia zdravých a postihnutých, ochrana 
prírody, zodpovednosť, spolupráca, nezišt-
nosť, spolupatričnosť… Už vo februári sú deti 
vyzývané, aby robili dobro a napísali o tom. 
Každý rok dostáva detský čin roka  správu o 
5 000 – 8 000 dobrých skutkoch.

Následne je 35 príbehov v 7 kategóri-
ách nominovaných na verejné rozhodnu-
tie, ktorý zo skutkov sa stane činom roka. 
Príbehy sú publikované v pedagogickom 
materiáli, ktorý je v septembri zaslaný do 
približne 2 200 základných škôl na celom 
Slovensku. Učitelia pracujú s tlačeným 
pedagogickým materiálom na hodinách 
etickej výchovy, slovenského jazyka či v 
školskom klube. Čítajú si príbehy spolu s 
deťmi a hlavne sa rozprávajú o tom, čo prí-
behy prinášajú. Deti sa tak učia cez reálne 
príbehy iných detí ako pomôcť ľuďom i prí-
rode. 

Veľmi nás teší, že do výberu 35 príbe-
hov sa dostali 2 príbehy z našej školy v 
kategórii Pomoc ľuďom a Dobrý nápad.

Obraciame sa na verejnosť, aby oba prí-
behy svojím hlasovaním podporila do 25. 
novembra 2016.  Pod každým príbehom je 
webová adresa na hlasovanie.

Žiaci pomáhajú prváčikom s adaptáciou 
na školské prostredie

Kategória: Dobrý nápad 
Naša škola žije rôznymi projektovými 

aktivitami. My sme sa stali súčasťou zaujíma-
vého projektu Erasmus + s myšlienkou: Pri-
pravení na život po škole ako šťastní Európa-
nia. Na život môžeme byť dobre pripravení 
najmä vtedy, keď sa budeme aktívne zaují-
mať o veci okolo nás, budeme schopní vytvá-
rať vzťahy s inými, spolupracovať, budeme 
tvoriví, budeme sa vedieť zodpovedne roz-
hodovať, poznávať. Život bude krajší, keď sa 
naučíme byť empatickí a budeme si pomá-
hať. Myslíme, že toto všetko sme pochopili 
vďaka myšlienke našej triednej, ktorá nám 
navrhla, aby sme sa zapojili do dobrovoľ-
níckych aktivít. Celý polrok sme pravidelne 
(priemerne dvakrát do týždňa) navštevovali 
po vyučovaní školský klub. Naším pôvod-
ným zámerom bolo pomôcť malým prvá-
čikom – hrať sa s nimi, rozprávať, pomôcť 
im s domácimi úlohami, aby sme im uľahčili 
obdobie adaptácie. Chceli sme tiež pomôcť 
našim vychovávateľkám, sami sme videli, že 
začiatok školáka je veľmi náročný. Spoznali 
sme veľa dobrých a milých detí, navzájom 
sme sa na seba tešili. Keďže aj staršie deti 
chceli našu spoločnosť, postupne sme sa 
venovali aj druhákom a tretiakom. Spoločne 
sme vyrábali rôzne predmety, pripravovali 
hry, maľovali sme, chodili sme na prechád-
zky. Naša spolužiačka Simonka si dokonca 
kúpila knihu, v ktorej boli námety a rôzne 
výrobky, aby sme ich mohli deti naučiť. Naša 
pomoc skončila v máji, ale s deťmi sa cho-

díme zahrať aj teraz a uvažujeme, že pomô-
žeme aj budúci školský rok.

List napísali a skutok vykonali Aneta 
Kulíšková, Alexandra Kuchtová, Barbora 
Mičová, Natália Žáková, Simona Vrtalová, 
Patrik Laho, Adrián Janovíček a Vladimír 
Macek v školskom  roku 2015/2016 žiaci 7. 
triedy ZŠ  na Sadovej ulici.

http://detskycin.ludialudom.sk/detsky-
cinroka/ziaci-pomahaju-prvacikom-s-adap-
taciou-na-skolske-prostredie/

Hana pomohla pani, ktorej sa vozík 
zasekol na zľadovatenej ceste

Kategória: Pomoc ľuďom 
U nás v Senici máme jednu chromú tetu, 

ktorá sa volá Ľubka. Je na vozíku. Čiže sa 
nemôže hýbať. Raz som cez zimu videla 
tetu Ľubku, ako chce prejsť s vozíkom cez 
cestu, cesta však bola zľadovatená. Teta 
Ľubka omylom vošla do cesty a nemohla 
sa pohnúť, zrazu išlo auto. Len tak-tak pri-
brzdilo. Utekala som na cestu a tetu Ľubku 
som odviezla na druhú stranu. Keď sme 
tam prišli, opýtala som sa jej, či sa jej niečo 
stalo. Povedala, že nie. Chvíľu som ju vozila 
po Senici a potom pre ňu prišla sestrička. 
Rozlúčila som sa s ňou a išla domov.

List napísala a skutok vykonala Hana 
Smolíčková v školskom roku 2015/2016 
žiačka 5. triedy ZŠ na Sadovej ulici.

http://detskycin.ludialudom.sk/detsky-
cinroka/hana-pomohla-pani-ktorej-sa-vozik-
zasekol-na-zladovatenej-ceste/

Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka ZŠ  na Sadovej ulici 
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Nové tváre za katedrou
Ide o novú a myslím veľmi sympatickú 

rubriku Študentských listov, ktorá mala 
uzrieť svetlo sveta už dávno. Lepšie teraz 
ako nikdy, vďaka za nápad Simi a Linda. 
Ľudia za katedrou si zaslúžia pozornosť 
verejnosti. Najmä v súčasnej dobe, keď 
je takmer zázrak, že do škôl prichádzajú 
mladí učitelia s chuťou učiť. Takými sú i títo 
dvaja mladí kantori na Gymnáziu L. Novo-
meského. 

D. K.
MGR. MATÚŠ JARÁBEK 
Učí zatiaľ len štyri roky, no za tento 

krátky čas stačil vyskúšať viacero škôl, 
kde pôsobil a medzi ktoré patrí napríklad 
Švédsko. Počas jeho študentských čias sa 
venoval predmetom, ktoré boli jeho srdcu 
blízke, a to nemčina a slovenčina. Slo-
venčinu vyučuje už len príležitostne, no 
nemčinu učí stále a rád. Svoju prácu pova-
žuje za záslužnú činnosť a poslanie, vďaka 
ktorému môže pomáhať a odovzdávať skú-
senosti a informácie mládeži. Tento mladý 
a sympatický učiteľ prichádza na hodiny 
vždy s úsmevom a dobrou náladou. Aby si 
študenti z jeho hodín niečo odniesli, snaží 
sa zaujať humorom, vtipom a veľakrát 
pomáha aj porovnávanie nemeckých slo-
víčok s anglickými. Jeho forma učenia nie 
je typická, a práve preto si možno študenti 
odnášajú z jeho hodín hlavu plnú nových 
vedomostí. Len tak ďalej pán učiteľ, a 
zostaňte u nás.

(Pokračovanie na str. 13)

Moja stáž vo Viedni 
Od 11. septembra do 3. októbra som 

sa zúčastnil na pracovnej stáži v hlavnom 
meste Rakúska. Tento projekt bol orga-
nizovaný pod záštitou Európskej únie a 
nesie názov Erasmus +. 

V nedeľu 11. septembra sme sa 
všetci stretli pred školou, kde po nás 
prišiel mikrobus, ktorý nás odviezol 
do Viedne. Zastavili sme pred staršou 
budovou, ktorá mala byť naším domo-
vom na ďalšie 3 týždne. Bol som tro-
cha zaskočený, no keď sme vstúpili do 
nášho apartmánu, bol som milo pre-
kvapený. Bol to pekný a dobre zari-
adený byt. Na druhý deň nás navští-
vili pracovníčky Austrainingu.at, čo je 
organizácia zastrešujúca našu stáž. 
Podali nám všetky potrebné informá-
cie týkajúce sa pobytu a zaviedli nás 
na naše pracoviská.

Práca. Pracoval som vo firme Philla 
Desing eU spolu s ďalšími spolužiačkami 
a mne táto práca vyhovovala. Prvý deň po 
zoznámení sa s mojím šéfom Zoranom a 
slečnami, ktoré tam pracovali ako stážistky 
z vysokej školy, zo mňa stres opadol. Náš 
šéf nám hneď zadal prácu. Mojou úlohou 
bolo vyhľadávať informácie o potenciál-
nych klientoch a tie následne vkladať do 
tabuliek. Firma sídlila v jednej miestnosti 
bytu a nemohli sme tam pracovať všetci 
naraz. Pracovný čas sme zorganizovali tak, 

že dvaja pracovali dva aj pol dňa z domu 
(takže sme realizovali menší homeoffice) a 
potom sme sa vystriedali. Takto to bolo po 
celú dobu našej stáže. 

Voľný čas – vtedy sme si mohli robiť 
čokoľvek a chodiť, kam sa nám zachcelo. 
Veľkou výhodou bolo, že organizácia Aus-
training nám poskytla permanentku na 
verejnú dopravu po Viedni. Tak som inten-
zívne spoznával všetky zákutia Viedne, 
pozrel som si všetky pamiatky, o ktorých 
som pred tým počul aj tie, o ktorých som 
dovtedy nevedel.. Dovolím si tvrdiť, že po 
tejto skúsenosti sa vo Viedni už nestratím a 
poznám mnoho krásnych miest. 

Ak budete mať príležitosť vyskúšať si 
život v takom veľkom meste ako je Viedeň 

a skúsiť, či sa dokážete postarať o seba, 
neváhajte. Skúsenosti, ktoré som získal na 
tejto stáži mi poskytol život a o to sú pre 
mňa cennejšie. Na záver chcem poďako-

vať riaditeľke Obchodnej akadémie 
i pani učiteľkám, ktoré sa podujali na 
prípravu projektu. 

Patrik Schultz, III.C, OA Senica
Jeden z profilov 15 žiakov, ktorí sa 

zúčastnili v septembri na trojtýždňovej 
odbornej stáži vo Viedni. Cieľom vzde-
lávacieho programu Erasmus +, ktorý je 
financovaný z prostriedkov EU, je pod-
pora vo všetkých sférach vzdelávania a 
v odbornej príprave. Dlhoročnou sna-
hou školy je okrem poskytovania kvalit-
ného teoretického vzdelávania zabez-
pečiť atraktívnu prax pre študentov, 
ktorá by im pomohla pri uplatnení sa 
v pracovnom živote. K pracovnej stáži 
na ostrove Rujana v Nemecku, kde 

žiaci získavajú už niekoľko rokov praktické 
zručnosti v hotelových službách, pribudla 
v tomto roku ďalšia medzinárodná aktivita 
Erasmus +. Odborná pracovná skúsenosť 
v zahraničí, ktorú tento program zabezpe-
čuje, je pre absolventa neoceniteľnou výho-
dou pri hľadaní zamestnania. Zamestnáva-
telia vyžadujú v súčasnosti odbornú prax a 
aktívnu znalosť cudzieho jazyka. A program 
Erasmus+ umožňuje získať túto skúsenosť 
spôsobom „dva v jednom“.

PhDr. Eva Otepková

Čo o Keni nevygúgliš
Takto nazvala pani učiteľka Sládečková 

projekt, v ktorom sa so žiakmi Súkromnej 
strednej odbornej školy podnikania v Senici 
podelila o zážitky a skúsenosti z ďalekej 
africkej krajiny Kene. Ako dobrovoľníčka sa 
rozhodla pracovať v miestnej škole, kde sa 
venovala deťom do 12 rokov. 

Pani učiteľka 
všetkým svojimi 
očami priblížila 
krajinu, ktorá je 
nám životným 
štýlom veľmi vzdi-
alená. Prostred-
níctvom fotogra-
fií sme mali mož-
nosť bližšie spo-
znať ľudí, prostre-
die i podmienky, v ktorých žijú. Videli sme 
nádhernú prírodu, ktorá ostro kontrasto-
vala s chudobnými príbytkami, inteligent-
ných žiakov bez ďalšej možnosti vzdelávať 
sa, deti smrteľne choré i siroty. 

Mnohí sme počas prezentácie zistili, 
aký šťastný život vlastne žijeme. Ja osobne 
som si uvedomila, hoci nemám veľa hmot-
ných vecí, ktoré by som možno chcela, 
stále mám viac ako ľudia v Keni. Pochopila 
som, že veci, ktoré považujem za samo-
zrejmé, oni nemajú vôbec. Môžem byť 
rada, že som zdravá, mám rodičov, môžem 
chodiť čisto oblečená, môžem si vybrať, 
čo dnes zjem, čo vypijem, s akou kozmeti-
kou sa namaľujem, môžem si kúpiť všetky 

banálnosti, ktoré sú v živote také nepod-
statné. Ľudia v Keni nemajú znalosť o tom, 
ako vyzerá svet. Vedia, že niekde existuje 
Európa, ale absolútne si ju nevedia predsta-
viť. Dokonca aj učitelia o nej vedia veľmi 
málo. A, bohužiaľ, nevedia nie preto, že 
nechcú vedieť, ale preto, že nemajú mož-
nosť vedieť. Do školy chodia iba niektorí, 
učia sa bez základných pomôcok, aj praob-

yčajné pero je pre 
nich luxus.

A napriek 
tomu sú šťastní. 
Vedia sa tešiť z 
maličkostí, naprí-
klad z futbalo-
vej lopty, ktorá 
nie je vyro-
bená zo smetí, 
ale je kúpená v 

obchode. Sú to veci, ktoré my považujeme 
za samozrejmosť. Keďže nemajú vlastne 
nič, nemajú potrebu si závidieť, je im jedno, 
že košeľa, ktorú majú oblečenú, je špinavá 
alebo roztrhaná. Žijú v podmienkach, ktoré 
sú pre mnohých z nás nepredstaviteľné, ale 
napriek tomu sú šťastní, skromní a dokonca 
vďační. 

A to zasa chýba nám. Sú dôkazom toho, 
že spokojný život sa dá žiť aj bez novodo-
bých výdobytkov a technológií. Dôkazom 
toho, že život, ktorý žijeme my, je neprirod-
zený. Ja osobne si myslím, že práve my sme 
tí, ktorí sa máme od obyvateľov Kene ešte 
veľa učiť. 

Sabina Lukáčová, SSOŠP, III. A
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Už viac ako 50 rokov sa stretávajú dob-
rovoľní hasiči z oboch strán rieky Moravy 
a spolupráca trvá aj po rozdelení spoloč-
ného štátu. Členovia predsedníctiev Okres-
ných výborov Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany okresov Senica, Skalica a Hodonín 
sa na spoločnom rokovaní a priateľskom 
stretnutí zišli v Senici 21. októbra. 

Súčasťou ich programu v Senici bolo aj 
prijatie v obradnej sieni Mestského úradu, 
kde primátor 
Senice Brani-
slav Grimm 
vyzdvihol prí-
nos dobrovoľ-
ných hasičov 
pri ochraňo-
vaní materiál-
nych hodnôt 
ľudí, záchrany 
životov pri 
p o ž i a ro c h , 
ale aj pri živel-
ných pohro-
mách. Dob-
rovoľné hasič-
ské zbory patria medzi najstaršie organizá-
cie na našom území, veď nepretržite fungujú 
viac ako 100 rokov. Na stretnutí boli prítomní 
aj predstavitelia okresných riaditeľstiev Hasič-
ského a záchranného zboru, pretože spolu-
práca dobrovoľných a profesionálnych hasi-
čov je veľmi úzka. Profesionálni hasiči v spo-
lupráci s členmi dobrovoľných hasičských 
zborov vždy kladú na prvé miesto pomoc 
druhým. „Je chvályhodné, že spolupráca hasi-
čov z oboch strán rieky Moravy má takú dlhú 
tradíciu. Je nielen o spriaznenosti hasičov, ale 
symbolizuje aj spoluprácu krajín,“ konštato-
val primátor mesta. 

Stretnutie hasičov sa nezaobišlo bez 
spomienky na dlhoročného kolegu a pria-
teľa pána Jozefa Kovačovského, ktorý náhle 
skonal 18. októbra vo veku 64 rokov. Myš-
lienke dobrovoľného hasičstva bol oddaný 
od 1. apríla 1974, kedy sa stal členom DHZ. 
Jeho práca, schopnosti, vystupovanie, zmy-
sel pre poriadok ho už o dva roky posunuli 
do funkcie veliteľa Mestského hasičského 
zboru, ktorú vykonával neuveriteľných 36 
rokov – do roku 2012, kedy dovŕšil vek 60 
rokov. Poznali sme ho z hasičských súťaží, 

z kultúrnych 
p o d u j a t í , 
záchranných 
akcií ako roz-
hodného a 
prísneho, ale 
aj milého a 
veselého člo-
veka. Pôsobil 
v okresných 
o r g á n o c h , 
bol členom 
o k r e s n é h o 
výcvikového 
štábu, vie-
dol senický 

hasičský okrsok, do ktorého patrí 7 okoli-
tých obcí, neúnavne pracoval so zbormi, 
venoval sa výchove mladých. V rokoch 
1992-1998 trénoval družstvo mužov, od 
roku 2010 aj dorastenky, s ktorými v roku 
2011 získali titul vicemajsteriek Slovenska 
na majstrovstvách SR v požiarnom športe. 
Tento rok v máji dostal za 42 rokov mimo-
riadne aktívnej činnosti v senickom DHZ 
najvyššie hasičské vyznamenanie Zaslúžilý 
člen DPO SR.

Viera Barošková
foto Slavomír Bučák

Neodišli...
Pondelok 31. október bol ako vystrih-

nutý z katalógu. Slnko chýliace sa za obzor 
jemne hladkalo tváre ľudí a jesennej prírode 
dodávalo ešte väčšiu krásu. Posledné sfar-
bené listy na stromoch sa pyšne chválili svo-
jím odleskom a vyberali si, ktorú časť koberca 
môžu skrášliť. Lístie pod nohami jemne šuš-
ťalo, keď ľudia chodili po cintoríne a spomí-
nali na svojich blízkych. Tisícky drobných 
svetielok boli dôkazom, že každého, kto už 
spí svoj večný sen, mal ktosi rád. Ako pove-
dala členka Zboru pre občianske záležitosti 
Anna Maximová pri spomienke na zosnulých 
v Dome smútku prichádzame pohladiť mŕtvu 
hlinu – nové domovy našich zomretých a 
návštevou s kytičkou v ruke či len s tichým 
postátím pri rove, ďakujeme im za to, že tu 
s nami boli, že kráčali v našich dňoch. Stovky 
ľudí prišli, aby pospomínali na mamy a otcov, 
starých rodičov, ale i deti, ktoré predčasne 
odišli do iného priestoru. Pri prechádzke cin-
torínom sa deň premenil na tichý večer plný 
malých svetielok, v ktorom každý pocítil blíz-
kosť svojho milovaného. Oni neodišli, len ich 
nebudeme stretávať...

Viera Barošková 

Úcta seniorom
V Senici je dlhoročná tradícia stretáva-

nia sa vedenia radnice so seniormi, ktorá 
mala tentoraz pokračovanie 24. októbra 
v Dome kultúry. V príjemnej atmosfére sa 
tam zišlo približne 400 dôchodcov. Primá-
tor mesta Branislav Grimm v príhovore oce-
nil, že mnohí sa aj vo vyššom veku aktívne 
zapájajú do verejného života v meste a 
odovzdávajú skúsenosti a múdrosť mlad-
ším. Zaželal všetkým seniorom, aby jeseň 
ich života bola plná farieb radosti, zdra-
via a spokojnosti a tešili sa z jedinečných 
okamihov šťastia s najbližšími. Tretí vek je 
aj o úcte a poďakovaní za všetko – či sa 
myslí v spoločnosti alebo v rodine. Všet-
kým by nám malo záležať, aby sa seniori 

Nové tváre za katedrou
(Dokončenie zo str. 12)

MGR. SILVIA BLAŽEKOVÁ 
Vždy dobre naladená mladá učiteľka, 

ktorá svojím vstupom do miestnosti všetko 
rozžiari. Síce vyštudovala už dávnej-
šie a aj učiť začala trocha neskôr, ale ide 
jej to výborne. Na hodiny sa precízne pri-
pravuje a študenti si z jej hodín odnášajú 
nové poznatky. Vyučuje angličtinu, ktorú 
má veľmi rada. Ako sama povedala, k uči-
teľstvu sa dostala možno aj vďaka sta-
rej mame, ktorá bola tiež učiteľka. Uči-
teľstvo vidí ako odovzdávanie poznatkov 
pre mladšie generácie, z čoho má dobrý 
pocit. Bola by rada ak by tu po nej niečo 
zostalo aspoň takouto formou. Má školo-
povinné deti a počas voľna, ktoré majú, 
môže byť s nimi, lebo učiteľstvo ju v tomto 
smere našťastie neobmedzuje. Čo je pre 
ňu ako rodiča veľké plus, lebo nie každý 
má takú možnosť. Pôvodne učila len men-
šie deti, ale Gymnázium jej poskytuje viac 
možností na uplatnenie praxe. Zo začiatku 
mala strach ako ju pubertiaci príjmu, no 
bola príjemne prekvapená z rozumnejších 
a vyspelejších žiakov. 

Obom učiteľom želáme chuť do uče-
nia, pohodu na hodinách a najmä veľa nás, 
dobrých žiakov.

Simona Gašparíková, Gwendoline 
Krajčovičová, Linda Mikulíčková

cítili dobre, mohli si užívať výhody dôchod-
kového veku. Úctu k seniorom by sme mali 
mať počas celého roka nielen v mesiaci 
október, to zdôraznil v príhovore aj pred-
nosta Okresného úradu Senica Vladimír 
Kocourek. 

Popoludnie v Dome kultúry osobitne v 
tento deň prežívali aj manželské páry, ktoré 
v tomto roku slávili 50., 55., 60. a 65. výro-
čie spoločného života a môžu byť tak príkla-
dom pre dnešných mladých ľudí. Z 21 man-
želských párov, ktoré mali sobáš v Senici, sa 

podujatia zúčastnilo 11 párov. 
Primátor mesta týmto párom k 
zlatej, smaragdovej, diamanto-
vej a kamennej svadbe zaželal, 
aby aj ich ďalšie spoločné roky 
života boli naplnené láskou a 
porozumením.

V kultúrnom programe 
vystúpili žiaci Základnej ume-
leckej školy a seniorom do 
tanca i na počúvanie vyhrá-
vala hudobná skupina Ama-
deo.

Viera Barošková
foto lv

Manželom Judite a Alojzovi Wolfovcom blahoželá 
primátor mesta.
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Jesenné túry a zážitky
Aj tento rok sa 53 turistov zo Senice a 

okolia spolu s predsedom KST Senica Pav-
lom Peričkom zúčastnilo na Pochode slo-
váckymi vinohradmi v Dolných Bojanovi-
ciach 1. októbra. Dolné Bojanovice ležia 
na úrodnej južnej Morave vo vínorodom 
Dolnomoravskom úvale. Pre výrobu a skla-
dovanie vína slúžia vínne pivnice, „búdy“, 
ktoré sú pýchou každého vinára. Po pre-
zentácii sa turisti vybrali na 13 a 16 km 
trasy, ktoré viedli z Dolných Bojanovíc cez 
Starý Podvorov, Nový Podvorov, Jozefov, 
Vrchné Nechory, Nechory u Prušánek. Na 
týchto miestach navštívili vínne pivnice, 
ochutnali burčiak a rôzne špeciality, poko-
chali sa krojmi, zvyklosťami a krásou prí-
rody. Na stanovištiach si zaspievali s ľudo-

vými kapelami. Návrat po krásne prežitom 
družnom dni bol plný vravy a veselia.

Dňa 15. októbra sa 26 turistov zo Senice 
a okolia zúčastnilo už tradične 15 km túry 
na trase Šaštínske bory - Tomky. Bol pekný, 
teplý, no na Záhorí veľmi veterný deň. V krás-
nom borovicovom lese, kráčajúc piesoč-
natou cestou vnímali šumenie borovíc. Pri 
„chate lások“ si oddýchli. Cestu, ktorou krá-
čali, lemujú informačné panely o vývoji lesa, 
faune a flóre. Pokračovali k jazeru Tomky, 
kde sledovali nárazy vĺn na betónovú hrádzu. 
Po príchode do pokojnej dedinky Tomky sa 
občerstvili v miestnej reštaurácii. Keď si turisti 
oddýchli, vrátili sa okružnou cestou na želez-
ničnú stanicu do Šaštína-Stráží. Doma si v 
spomienkach premietali dojmy.

Anna Petráková

Turnaj SNP
Na jednom z najstarších a najväčších 

turnajov karate na Slovensku, známom tur-
naji SNP v Banskej Bystrici, sa medailovo 
presadili i senickí karatisti.

Z dvoch disciplín nového 
olympijského športu sa 
im darilo tradične viac v 
súbornom cvičení kata. V 
kata muži získal striebornú 
medailu za 2. miesto Mar-
tin Kopáč. Prešiel celým tur-
najom bez prehry a nad 
jeho sily bol iba vo finále v 
súboji o zlato D. Vančo z 
Kachi Nitra. Na 3. mieste sa 
umiestnili L. Valent zo Zvo-
lena a M. Bartovič zo Šurian. 
Veľmi dobre si viedla i ďal-
šia odchovankyňa Hanko kai Senica Adela 
Sadloňová (na foto). Držiteľka hnedého 
pásu (druhého najvyššieho po majstrov-
skom čiernom) začínala ako 6-ročná s bie-
lym opaskom. Teraz už táto Seničanka 
vďaka tvrdému tréningu bojuje s najlep-
šími dorastenkami o najcennejšie kovy. 
V kata dorasteniek si na tomto medziná-
rodnom turnaji zaknihovala ďalší cenný 
úspech, keď získala bronzovú medailu za 

3. miesto. Konečné poradie v kata doras-
teniek: 1. A. Matušíková (Nitra), 2. S. Púči-
ková (Trstená). 3. A. Sadloňová (Senica).

Slovenskí karatisti sa stretnú 20. novem-
bra na 2. kole Slovenského pohára. Všetko 
snaženie mládežníckych športovcov bude 

smerovať k tomu, aby si 
zabezpečili účasť na Majs-
trovstvách SR 3. decembra 
v Trnave. V pozícii horúcej 
favoritky na zlato pôjde na 
slovenský šampionát sloven-
ská reprezentantka Alžbeta 
Ovečková. Ešte predtým 
Seničania budú štartovať 4. 
novembra na veľkom medzi-
národnom turnaji Veľká cena 
Ostravy a 19. novembra na 
Veľkej cene Brna.

Radosť trénerovi Hanko 
kai Senica MUDr. Martinovi Čulenovi opäť 
urobila jeho žiačka Veronika Mišková, ktorá 
obhájila titul majsterky Európy v kata ženy 
na ME v štýle goju v Rakúsku. Senický šéftré-
ner sa zúčastnil 25. - 30. októbra na majs-
trovstvách sveta, a to zároveň znamená, že 
najnovšie novinky zo svetového šampionátu 
budú mať Seničania z prvej ruky.

E. Jareč

Cantilena hostila 
spevácke súbory

Senica bola 8. októbra dejiskom XI. ročníka 
Medzinárodného festivalu zborového spevu, 
ktorý sa koná ako Memoriál Jozefa Potočára. 

Do Senice zavítali na pozvanie spevác-
keho zboru mesta Senica Cantilena spe-
vácke zbory Hosanna Nysa z Poľska, Spe-
vácky zbor Bernardini Břidličná aj Fojtov 
komorný zbor Roudnice nad Labem z Čes-
kej republiky a Semmelweis Vegyeskar 
Budapešť z Maďarska. Spolu so senic-
kou Cantilenou v Dome kultúry všetky 
zbory repertoárom zameraným na ľudové 
piesne vyčarili nádhernú atmosféru a divá-
kom poskytli krásny umelecký zážitok. Ďal-
šia časť medzinárodného stretnutia bola 9. 
októbra v Skalici, kde v Jezuitskom kostole 
spievali zase sakrálne piesne. 

Dirigentov a predstaviteľov speváckych 
zborov prijal 8. októbra v obradnej sieni 
Mestského úradu aj primátor Senice Bra-
nislav Grimm. Podujatie bolo podporené z 
fondu Pro Senica. 

bar

Našim starkým
ZŠ na Sadovej ulici aj tento rok pokračo-

vala v krásnej tradícii pásma programu pre 
starých rodičov. Prostredníctvom úprim-
ných detských básní, piesní a scénok im 
vnúčatká vzdali úctu a poďakovanie pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším. Po veselom 
i dojímavom programe čakalo na starkých 
malé občerstvenie a s láskou vyrobený dar-
ček. Kytička ďakovných slov a voňavých 
kvetov z rúk riaditeľky Základnej školy na 
Sadovej ulici Svetlany Chábelovej pohladila 
srdiečka tých starých rodičov, ktorí prebrali 
úlohu rodičov a o svoje vnúčatká sa starajú 
bez prestávky... Dennodenne sme všetci v 
škole svedkami toho, ako starkí pomáhajú 
rodičom v ich rodičovskej úlohe. Vedú deti 
do školy, no ešte častejšie ich z nej odvád-

zajú na športové či umelecké popolud-
ňajšie aktivity, alebo k sebe domov, kým 
prídu rodičia. S láskou a trpezlivosťou odo-
vzdávajú svojim vnúčatkám životnú múd-
rosť a lásku. Učia ich rodinnej súdržnosti 
a ukazujú im, aký je život krásny a pestrý, 
nehovoriac o dedkovských huncútstvach 
s vnúčatkami a babkinej zvláštne čarov-
nej kuchyni. Naši starí rodičia si zaslúžia 
vedieť, že sú pre život detí a vnúčat nena-
hraditeľní a dôležití. Veď čas, ktorý preží-
vajú vnúčatá so svojimi starými rodičmi, 
im prináša šťastie a vnútorný pokoj.  Roz-
lúčili sme sa z prianím dobrého zdravia a 
dostatku lásky, vďaky a úcty pre našich star-
kých od detí a vnúčatiek. A tešíme sa znova 
nabudúce!

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ na Sadovej ulici 

Zajíčkove Kresby
V Záhorskom osvetovom stredisku bola 

26. októbra vernisážou otvorená výstava 
Kresby, ktorú pripravili v spolupráci so 
Záhorskou galériou J. Mudrocha. Vystavu-
júci autor Štefan Zajíček, riaditeľ Záhorskej 
galérie v Senici, sa Seničanom predstavuje 
na samostatnej výstave po tretí raz. Výstavu 
je možné pozrieť do 11. novembra. 

„Do povedomia 
Seničanov vošiel 
predovšetkým ako 
riaditeľ tunajšej 
Záhorskej galérie a 
až neskôr ho spo-
znali ako človeka 
výtvarne činného, 
ako bytostného 
kresliara,“ vyslovila 
sa kurátorka výstavy 
Dana Janáčková, odborná pracovníčka 
Záhorskej galérie. Po prvý raz v Senici 
vystavoval v roku 1992. Autor sa prezentuje 
výberom zo svojho plodného kresliarskeho 
programu obohateným o najnovšiu tvorbu, 
v ktorej svoju pozornosť prirodzene obrá-
til aj na motívy zo Senice. Túto skutočnosť 
na vernisáži ocenil aj primátor Senice Bra-
nislav Grimm. Dana Janáčková charakteri-
zovala tvorbu Štefana Zajíčka takto: „Časté 
sú záznamy prostých každodenných situá-
cií z okolitého sveta, kompozície s figúrami, 
motívy krajiny, ale aj na témy miest s domi-
nantnou historickou architektúrou. Svoj 
čitateľný záznam reality na papierovej pod-
ložke neustále realizuje ceruzkou, tušom, 
sépiou, farebnými ceruzkami a pastelom.“ 

bar
foto I. Škvorcová
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Úspech aj v Bratislave
Na Závodisku v bra-

tislavskom Starom Háji 
sa 30. októbra konal 
posledný dostihový 
míting sezóny a v ňom 
veľmi nezvyčajný  súboj 
medzi džokejmi otcom 
a synom Brečkovcami v 
Cene Hamé - jedinom 
dostihu cez prútené pre-
kážky v tento deň na 
3200 m o 2400 €. 

Jaroslav „Čiko“ Brečka 
v tomto zápolení musel 
vyhrať, aby sa stal pre-
kážkovým šampió-
nom, preto si zo svo-

jich troch trénovaných zverencov prihlá-
sených do tohto dostihu vybral svoj naj-

väčší triumf 6-ročnú tmavú 
hnedku Meny Bay zo stajne 
Victory Farm, v tejto sezóne 
už 4-krát víťaznú a obhaju-
júcu titul Prútenkár roka z 
minulej sezóny. 

Do sedla 7-ročného 
napredujúceho Red Mis-
siona stajne MPL Racing 
posadil českého prekážko-
vého šampióna a víťaza toh-
toročného najväčšieho tali-
anskeho dostihu Gran Pre-
mio Merano Jana Krato-
chvíla a na chrbát 7-ročného 

spoľahlivého Quebra-
cha sa posadil Jaroslav 

Brečka mladší. Quebracho sa ako typický 
tempár držal na špici po celý dostih, Meny 
Bay zvolila svoju klasickú taktiku, cválala 
na konci poľa okolo 5-6 miesta a čakala na 
záverečné stovky metrov. 

Po skočení záverečnej prútenej pre-
kážky sa na čele ocitli obaja Brečkovci a 
zviedli nádherný súboj až do posledných 
metrov. Na cieľovej fotografii ich delili 
doslova centimetre, keď výrok rozhodcu 
znel: „Tuhý boj - krátka hlava". Red Mission 
dokončil dostih na 5. mieste. 

Jaroslav „Čiko“ Brečka si týmto víťaz-
stvom zaistil pozíciu šampióna prekážko-
vých jazdcov na Slovensku a Meny Bay 
svojim ďalším víťazstvom pravdepodobne 
obháji cenu pre najlepšieho prútenkára na 
slovenských dráhach.

Quirinus farm Javorec

FK Senica 
vo Fortuna lige

Senickí futbalisti pokračovali 
ďalšími zápasmi v najvyššej fut-
balovej súťaži.

Až v poslednom zápase prvej tretiny 
bolo na programe prestížne záhorácko-ko-
paničiarske derby v Myjave. V úvode boli 
aktívnejší domáci, postupne sa hra vyrov-
nala a miestami mali navrch Záhoráci. 
Dobrú možnosť mal domáci Marček, bran-
kár Šulla bol na svojom mieste. Na dru-
hej strane sa dostal do streleckej pozície 
Ebwelle, jeho tečovanú strelu s problémami 
odvrátila obrany Myjavy. Aj po prestávke 
sa mužstvá ťažko dostávali do gólových 
šancí. Po hodine hry prišli na ihrisko strie-
dajúci Sládek s Pekárom a kopaničiari sa 
začali viac presadzovať. V útoku nezaháľali 
ani Seničania Turyna s Mrázom mali mož-
nosti na otvorenie skóre. V 80. min. prišiel 
nešťastný moment pre Seničanov. Domáci 
nakopli loptu od polovice ihriska do poku-
tového územia, brankár Šulla situáciu pod-
cenil, lopta mu vypadla pred bývalého 
senického kapitána Kóňu, ktorý ju bez pro-
blémov upratal do siete - 1:0. Kopaničiarom 
sa podarilo ešte raz strelecky presadiť v 87. 

min., keď sa po Sládkovom centri pre-
sadil Kolár - 2:0. Zápasu by určite viac 
svedčala remíza, problémom Seniča-
nov je momentálne strieľanie gólov.

Aj ďalšie stretnutie odohrali zve-
renci trénera Mentela na súperovom 
ihrisku. Tentoraz cestovali do Brati-

slavy, kde si zmerali svoje sily so Slovanom. 
Domáci mali raketový nástup do zápasu a 
už v 3. min. mohli vyhrávať dvojgólovým 
rozdielom, ale našťastie pre Senicu tra-
fili Kubík a Soumah konštrukciu Šullovej 
brány. Hra sa postupne vyrovnala. Mrázova 
strela letela tesne nad, s Kosorinovou si 
poradil brankár Greif. Na druhej strane mal 
výbornú možnosť opäť Soumah, ale Šulla 
výborným zákrokom mužstvo podržal. 
Gól mal po Goncharovom centri na hlave 
Kosorin, loptu po jeho hlavičke brankár 
Greif s námahou vyrazil na rohový kop. V 
závere polčasu po centri Savičevića zahral 
nešťastne rukou Pillár a nariadenú penaltu 
premenil Soumah - 1:0. Po prestávke sa hral 
menej pohľadný futbal, pred obidvomi brá-
nami bolo málo vzruchu. Seničania sa síce 
snažili, ale ofenzíva im robí najväčšie pro-
blémy. V poslednej minúte sa Slovan ešte 
raz strelecky presadil, keď striedajúci De 
Sa dostal prihrávku do otvorenej obrany a 
zoči-voči Šullovi nezaváhal - 2:0.

Po dlhšom čase odohrali Seniča-
nia zápas aj na domácom trávniku. V 13. 
kole zavítal na Záhorie majstrovský Tren-
čín a bol to súboj deviateho tímu tabuľky 
s ôsmym. V prvom polčase boli hostia lep-
ším celkom, boli pohyblivejší a vypraco-
vali si aj viac gólových šancí. V 35. min. 
padol vedúci gól zápasu - po rýchlom pro-
tiútoku a ideálnej prihrávke Kalua sa presa-
dil urastený Janga - 0:1. V 42. min. mohol 
zvýšiť Bala, ale v dobrej pozícii ešte zby-
točne prihrával a zo šance nebolo nič. Po 
prestávke urobili domáci dve zmeny, ktoré 
prospeli hre. Trenčania však aj naďalej hro-
zili, nebezpeční boli najmä Kalu a Janga. V 
64. min. po faule na Kratochvíla mali Seni-
čania výhodu pokutového kopu a z bieleho 
bodu sa nepomýlil Španiel Pirulo - 1:1. O 
šesť minút však domáci opäť prehrávali. Po 
ďalšej rýchlej akcii si center Kvoceru zra-
zil do vlastnej siete Březina - 1:2. Seničania 
sa snažili o vyrovnanie. V samom závere aj 
mali veľkú možnosť, keď Turyna sa výborne 
predral až pred brankára Šemrinca, no v 
zakončení zlyhal, keď mieril tesne vedľa. 
Seničania tak natiahli sériu bez víťazstva už 
na 8 zápasov, z toho posledných 5 stretnutí 
prehrali.

Ivan Tobiáš

Brečkovci brali vavríny
Džokeji otec a syn Brečkovci zvíťazili v 

Pardubiciach počas víkendu 8. - 9. októbra 
nabitého významnými dostihmi vrátane 
Veľkej pardubickej. 

Jaroslav Brečka mladší si pripísal v 
sobotu 8. októbra výhru s výrokom roz-
hodcu „Ľahko o 9 dĺžok" v sedle 6-roč-
ného hnedáka Lincoln-a zo stajne DC 
Zámrsk v dostihu Nagroda Wroclav (Prú-
tené prekážky, 3200 m), ktorý patril do 
tour v rámci majstrovstiev sveta Fegen-
tri. Väčšinu dostihu sa držal na druhom 
mieste a v správny čas odišiel súperom, a 
preto už favoriti nedokázali zareagovať. V 
poli porazených bola i 5-ročná Playmona, 
ktorá posledných 8 dostihov neprehrala, 8. 
októbra sa mohla zapísať deviatym víťaz-

stvom v rade do histórie. 
Jeho otec Jaroslav „Čiko" Brečka sa 

predstavil v nedeľu 9. októbra v Cene 
Jana Kašpara (Národní listed, Steeple-
chase Cross-Country, 4400 m) v sedle 
5-ročného Vajgaros-a zo stajne RE&LA 
Frančák SK. Po štarte dostihu s prepále-
ným tempom sa držal takticky na konci 
poľa koní, no v cieľovej rovinke nastúpil 
a zdrvujúcim záverom zvíťazil. 

Dostihy živo vysielala ČT1, ČT Sport, 
slovenská DIGI Sport a dokonca i brit-
ská Racing UK a tak títo dvaja Seničania 
spravili výbornú reklamu nielen svojmu 
mestu, ale i Slovensku. 

Quirinus Farm Javorec 
foto Závodisko Pardubice

V tejto sezóne zatiaľ neporazený Jaroslav Breč-
ka ml. v sedle Lincolna.

Jaroslav „Čiko" Brečka v sedle Vajgaro-
sa, ktorého si i sám trénuje.
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FUTBAL
FK Senica - 1. FC Tatran Prešov
Sobota 5. november o 17.00, štadión 
FK Senica

FK Senica - FC Vion Zlaté Moravce
Sobota 19. november o 17.00, štadión 
FK Senica

FK Senica - FC DAC Dunajská Streda
Sobota 3. december o 17.00, štadión 
FK Senica

HOKEJ
HK 91 Senica - HC Bratislava
Sobota 5. november o 18:00, zimný 
štadión

HK 91 Senica - Dubnica nad Váhom
Sobota 3. december o 18.00, zimný 
štadión

FUTSAL
1. Senická liga vo futsale
17., 20. a 26. november o 9.00, špor-
tová hala

2. Senická liga vo futsale
19. a 27. november o 9.00, športová 
hala kvalifikácia bude 13. novembra o 
9.00

VOLEJBAL
SVK Senica - 1. BVK Bratislava
Sobota 5. november o 18.00, športová 
hala

SVK Senica - VTC Pezinok
Sobota 19. november o 18.00, špor-
tová hala

SVK Senica - TJ Slávia TU Zvolen
Sobota 26. november o 18.00, špor-
tová hala NIGHT RUN
Nedeľa 27. november o 19.00, DAV

TURISTIKA
19. november, 8.00  
Chodníkom Viktora Beniaka na Branč 
– 18. ročník pochodu po  obľúbených 
miestach nestora senickej turistiky,  
trasa Senica – Kunov - Branč dlhá 15 
km. Zraz 7.30 - 8.15 pri Gastrocentre. 

BEH 
31. december - Silvestrovský beh 
Zmena! Organizátori pripravili pre  
bežcov v kategóriách dospelých novú 
trasu. Nebudú sa bežať okruhy v mes-
tskom parku, ale 2 okruhy po cyk-
lotrase.  
Štart pred futbalovým 
štadiónom. 

Prehľad športových 
podujatí

Kultúrne Vianoce 2016
NÁMESTIE OSLOBODENIA 14. - 22. DECEMBRA

14. december 
18.00 Vianočný koncert Cantileny (Dom kultúry), 
 vstupné 3 €

15. december 
19.00 Vianočný koncert s Moravankou (Dom kultúry)

16. december 
15.30 – 18.00 List Ježiškovi
17.00 – 17.30 Creative shows Bratislava
17.30 – 18.45 dychová hudba Borovienka
 otvorenie Vianočnej dediny, rozsvietenie vianočného stromčeka,  
  vianočný punč s primátorom 
 dychová hudba Borovienka 
18.45 – 20.00 reprodukovaná hudba

17. december 
10.00 Farmárska zabíjačka – ukážky, ochutnávka zabíjačkových špecialít
10.00 – 11.00 Dychové kvarteto J. Jankoviča (tzv. Malé námestie)
14.00 – 15.00 Dychové kvarteto J. Jankoviča – Námestie oslobodenia
15.00 – 17.00 reprodukovaná hudba 

18. december 
10.00 – 11.00 Dychové kvarteto J. Jankoviča (tzv. Malé námestie)
14.00 – 15.00 Dychové kvarteto J. Jankoviča – Námestie oslobodenia
15.00 – 17.00 reprodukovaná hudba 

19. december 
15.00 – 16.00 List Ježiškovi
15.00 – 15.30 Základná škola Ulica V. Paulínyho-Tótha 
15.30 – 16.00 Základná škola Komenského ulica
16.00 – 16.30 Seniorka
16.30 – 17.30 Hudobno-spevácka skupina Bukovčané
17.00 – 18.00 Smejko a Tanculienka (Dom kultúry, program pre deti)
17.30 – 20.00 reprodukovaná hudba

20. december 
15.00 – 17.00 List Ježiškovi
15.00 – 15.30 Základná škola Sadová ulica
15.30 – 16.00 Základná škola s materskou školou, Ulica J. Mudrocha 
16.00 – 17.00 živý Betlehem
17.00 – 18.00 dychové kvarteto J. Jankoviča
18.00 – 20.00 reprodukovaná hudba

21. december 
15.00 – 16.00 List Ježiškovi
15.00 – 16.00 Materská škola Ulica L. Novomeského + elokované pracoviská 
  poštár, ktorý zoberie listy Ježiškovi
  primátorský punč pre deti 
16.00 – 17.00 Šašo Fifo a Vierka (program pre deti)
17.00 – 20.00 reprodukovaná hudba
 

22. december 
15.00 – 15.30 CVČ
15.00 – 16.00 ZUŠ 
 Vinš primátora mesta 
17.00 – 18.30 Senzus
18.30 – 20.00 reprodukovaná hudba 

Predajné stánky s ľudovoumeleckými výrobkami s vianočnou tematikou a občerstve-
ním budú otvorené od 10.00 do 20.00 hod. 

Od 16. do 22. decembra budú môcť deti do pripravených schránok Slovenskej pošty 
vhodiť list pre Ježiška. 

Súčasťou vianočnej dedinky bude aj predaj živých rýb od 16. do 24. decembra. 
COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo bude bezplatne podávať kapustnicu 22. a 23. 
decembra pred obchodným domom Cieľ.
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Farby jesene - v priebehu mesiaca novem-
ber výstava prác žiakov I. a II. stupňa výtvar-
ného odboru
miesto: Galéria prízemie ZUŠ

10. november, 9.00 – 15.00
Burza informácií a prezentácia stredných 
odborných škôl – pre žiakov 7., 8. a 9. roč-
níkov základných škôl ako orientácia pri 
výbere ďalšieho štúdia.
miesto: Dom kultúry 

do 11. novembra 
Rozlety – výstava prác študentov štúdia pre 
dospelých 
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

do 11. novembra
Štefan Zajíček – Kresby - autorská výstava 
kresieb výtvarníka
miesto: Záhorské osvetové stredisko

do 20. novembra 
Ľubomír Hnátovič - Obrazy – autorská 
výstava
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

3. november, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

5. november, 14.00 
Martinské posedenie pri heligónke - pred-
predaj Infosen, vstupné 2 €
miesto: Dom kultúry 

7. november, 19.00
Poslední doutník - Divadlo Svatopluk, 
Hodonín v rámci Senickej divadelnej 
horúčky, vstupné 3 €
miesto: Dom kultúry

9. – 31. november
Odpadáčik alebo fantázia z odpadu - 
súťaž, ktorá má podnietiť tvorivé mysle-
nie a priviesť k zamysleniu sa koľko pred-
metov, ktoré zahadzujeme do smetí sa dá 
ešte použiť
miesto: Záhorské osvetové stredisko

10. november, 10.30
Deň študentstva na radnici - ocenenie naj-
lepších 17 študentov mesta a vyhlásenie 
ankety Cena senickej mládeže
miesto: Mestský úrad 

10. november, 17.00
Žiacky koncert hudobného odboru
miesto: Koncertná sála ZUŠ

10. november, 19.00 
Jaroslav Dušek – Štyri dohody
miesto: Dom kultúry 

11. november, 11.00
Deň červených makov – pietna spomienka 
na obete 1. svetovej vojny
miesto: pamätník 1. svetovej vojny, Námes-
tie oslobodenia

11. november
Martinské svetlonosenie
Začiatok lampiónového sprievodu o 16.45 
od DAVu, program na námestí od 17.15 (sv. 

Martin, žobrák a anjeli na chodúľoch, sve-
telná šou, skupina fanfár ZUŠ Senica)
miesto: Námestie oslobodenia

15. november, 17.00 
Marie Holásková – vernisáž autors-
kej výstavy fotografií, ktorá potrvá do 31. 
novembra
miesto: Záhorské osvetové stredisko

16. november, 17.00
Výmenná burza kníh - príďte si vyme-
niť knihy (možno máte doma dve rov-
naké, alebo už prečítané x krát), možno 
ich vymeníte za také, aké práve zháňate... 
(beletria, náučné, detské knihy). Na akcii 
zistíme, či sa budú aj kupovať.
miesto: DAV

17. november, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

17. november, 19.00 
Nebe na Zemi - Divadlo oProti Blatnice v 
rámci Senickej divadelnej horúčky, vstupné 4 €
miesto: Dom kultúry 

18. november, 17.00 
Ľubomír Miča - Horizonty - vernisáž autor-
skej výstavy, ktorá potrvá do 10. decembra. 
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ 

21. november, 19.00 
Zápisky dôstojníka Červenej armády - 
Divadlo Commedia Poprad v rámci Senic-
kej divadelnej horúčky, vstupné 4 €
miesto: Dom kultúry 

22. november, 10.00
Oceňovanie osobností 
miesto: Mestský úrad

22. november, 14.00 
Oceňovanie darcov krvi
miesto: Dom kultúry 

24. november, 17.00 
Žiacky koncert hudobného odboru
miesto: koncertná sála ZUŠ

26. november, 14.00
Adventný veniec z Kunova - viazanie a 
aranžovanie adventných vencov, pracuje 
sa z prineseného materiálu. 
miesto: Spoločenský dom Kunov 

26. november, 19.00
Katarínsky ples Slovenského zväzu telesne 
postihnutých Senica
miesto: Dom kultúry 

27. november, 19.00
Rómeo a Júlia po slovensky - Divadlo Zám-
čisko Unín v rámci Senickej divadelnej 
horúčky, vstupné 3 €
miesto: Dom kultúry

28. november, 16.00 a 19.30
Lás-ka-nie 2 – inscenácia v podaní Radošin-
ského naivného divadla, predpredaj Info-
sen, vstupné 15 €
miesto: Dom kultúry 

1.december, 14.30
Literárna Senica – vyhlásenie výsledkov 

XXX. ročníka celoštátnej autorskej súťaže 
Literárna Senica Ladislava Novomeského. 
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

2. december, 18.30
Osobnosti Senice – tentoraz muzikálový 
herec Ján Slezák
Miesto: DAV

6. december
Čarovný odkaz Vianoc – výtvarná a lite-
rárna súťaž, tvorivé dielničky pre deti
miesto: Záhorské osvetové stredisko

14. december, 18.00
Vianočný koncert Cantileny – tradičné 
obľúbené predvianočné podujatie, ako 
hostia vystúpia Fakultný miešaný zbor 
Omnia zo Žiliny a detský folklórny súbor 
Čečinka z Bratislavy 
miesto: Dom kultúry

15. december, 19.00
Jan Slabák & Moravanka - vianočný kon-
cert, vstupné 9 €, predpredaj Infosen
miesto: Dom kultúry 

16. – 22. december
Vianočná dedina - otvorenie
miesto: Námestie oslobodenia

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty 

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

dňa 14. novembra  sa uskutoční iba   ak 
bude dostatočný počet  prihlásených. 
Poplatok 12 eur, odchod o 8. hod. od 
plavárne.    

bude 24. novembra o 15. hod. v budove 
COOP Jednota.

sa uskutoční 29. novembra. Poplatok 8 
eur. Zaplatiť treba najneskoršie do 21. 
novembra v Klube dôchodcov na Tová-
renskej ulici. Odchod autobusu o 8.30 
hod. od plavárne.

-
sky pobyt do Sklených Teplíc v termíne 
od 30. apríla do 6. mája 2017 sú ešte 
voľné miesta.

decembra  o 17. hod. uskutoční Mikuláš-
ske posedenie. Poplatok 12 eur sa bude 
vyberať v Klube dôchodcov na Tová-
renskej ulici od 7. novembra  v ponde-
lok, stredu a piatok  od 14. do 16. hod. 
Do tanca a na počúvanie bude hrať 
hudobná skupina Orbita. Srdečne pozý-
vame členov, nečlenov a sympatizantov.

Blahoželáme členom organizácie, 
ktorí  budú mať v mesiaci november 
jubileum:  Daniela Dobiášová, Cecí-
lia  Komárková, Anna Pagáčová, Mária 
Rehánková, Mgr. Oľga Štefková 

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

y 
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Dňa 3. októbra oslávil 70 rokov Jaroslav Kučera z Hlbokého.
Prajeme Ti šťastíčko, nech si stále usmievavý ako slniečko. 
Prajeme Ti len to krásne, pretože čo je krásne je i vzácne. 
Nech radosť Ťa sprevádza a zdravíčko ti nechýba, nech Ťa 
život medzi nami baví. Na svet sa pozeraj veselo. 
Za Tvoju lásku ďakujeme a oporu Ti sľubujeme. 
To Ti všetci zo srdca prajeme
  Dcéry s rodinami

Spomienka
Od života pre seba nič si nežiadal, 
všetko len pre svoje deti a rodinu, 
svoje zlaté srdce celé si nám dal. 
Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa 
sa smiať, budeme manžel a otec drahý 
na stále na teba spomínať... 

Dňa 23. októbra uplynulo 15 rokov od chvíle, keď nás náhle 
a nečakane opustil manžel, otec, starý otec, syn, brat, zať a 
kamarát Viliam Figura z Kunova
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád...
Za tichú spomienku ďakuje manželka a dcéry.

ý

Spomienka
Pred rokom 2. novembra 2015 nás 
navždy opustila milovaná mama, sestra, 
babička a krstná Margita Mišíková.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomína syn Tomáš 

a sestra Lýdia s rodinami.

, 

Spomienka
Dňa 4. novembra uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a dedko Štefan Polakovič zo Senice. 
S láskou spomínajú a nezabúdajú 
manželka, synovia Štefan a Rado 
s rodinami a ostatná rodina. 

, 
ce.

Spomienka
Len ten, kto stratil toho, koho mal 
veľmi rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ...
Dňa 16. decembra si pripomenieme 
veľmi smutné 5. výročie úmrtia drahého 
manžela, otca, brata, dedka svokra 
a švagra Pavla Minárika.

S úctou a láskou spomína celá rodina.

o 

Spomienka
Čas rýchlo beží, spomienky stále bolia 
a zabudnúť nám nikdy nedovolia...
Dňa 29. októbra sme si pripomenuli 8. výročie, 
keď nás opustila milovaná mama, stará mama 
Alžbeta Maroneková.
S láskou spomínajú dcéry Ľubica a Janka s rodinami.

Spomienka
Spomíname potichúčky, myslíme na teba...
Dňa 20.októbra 2016 sme si pripomenuli 
5. výročie, keď nás navždy opustil  drahý 
manžel a otec Ľudovít Milan Veverka.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a ostatná 
rodina.

a...
li 
ý

ami

1.11.   Melissa, Hurbanova 2827
5. – 6. 11.  Dr. Max, Obchodná 3
12. – 13. 11.  Benu, Sotinská 1591
17. 11.   Verbascum, Palárikova 308
19. – 20. 11.  Eurodom, Hviezdoslavova 309
26. – 27. 11.  Dr. Max, Obchodná 3
3. – 4. 12.  Centrum, Štefánikova 726
10. – 11. 12.  EKO lekáreň,  Sotinská 1586
17. – 18. 12.  Eurodom, Hviezdoslavova 309

Pohotovostné služby sú vykonávané od 8.00 do 12.00. 

Služby lekární

Korčuľovanie pre verejnosť 
Sobota  5. november   14.30 – 16.00
Nedeľa  6. november   15.00 – 16.30
Streda  9. november    14.30 – 16.00
Sobota  12. november   11.00 – 12.30
Streda  16. november    14.30 – 16.00
Sobota  19. november    16.30 – 18.00
Nedeľa  20. november   15.00 – 16.30
Streda  23. november    14.30 – 16.00
Sobota  26. november   17.00 – 18.30
Nnedeľa 27. november   15.00 – 16.30
Streda  30. november    14.30 – 16.00

Zmeny budú včas oznámené na www.rsms.sk.

Plesová sezóna sa blíži 
Je síce začiatok novembra, no mnohí si už plánujú, ako prežijú 

plesovú sezónu. Do pozornosti dávame Reprezentačný mestský 
ples, ktorý sa uskutoční v Dome kultúry 14. januára 2017. Účinko-
vať bude najvyhľadávanejšia eventová a plesová hudobná skupina 
na Slovensku i v Čechách Starmania, ktorá bola súčasťou viace-
rých televíznych projektov (Superstar, Legendy popu...), kde spre-
vádzali najväčšie české a slovenské spevácke hviezdy. Základom 
skupiny Starmanie je výborná zábava pri najväčších slovenských, 
českých i zahraničných hitoch. S ukážkou spoločenských tancov 
vystúpi skupina Sun Agency. Moderátorkou plesového večera 
bude Seničanka Lucia Wirthová. 

bar

Kurzová činnosť
Mestské kultúrne stredisko organizuje odborné i praktické 

kurzy, ktoré sa konajú v priestoroch Domu kultúry. 
PONDELOK 
 15.30  Kurz spoločenského tanca pre študentov
 16.00  Kurz anglického jazyka pre pokročilých III. 
 16.15  Kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov
 18.00  Kurz spoločenského tanca pre dospelých 
UTOROK 
 16.30  Kurz anglického jazyka pre pokročilých I.
STREDA 
 17.00  Joga
ŠTVRTOK 
 10.00  Rehabilitačné cvičenie
 16.00    Kurz nemeckého jazyka pre pokročilých I. 
 17.00 Rehabilitačné cvičenie
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Poďakovanie
Odišiel potichučky, bez slova rozlúčky.
Len dvere spomienok nechal dokorán... 
Ďakujeme celej rodine, priateľom 
a známym za poslednú rozlúčku 
s drahým manželom, otcom a dedkom 
Jozefom Kovačovským, ktorý nás náhle 

opustil 18. októbra vo veku 64 rokov. 
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary a slová útechy, ktorými ste 
sa snažili zmierniť našu veľkú bolesť v srdci a náš hlboký žiaľ. 
Smútiaca rodina

yyyy..
.. 

Spomienka
Ostávam vánkom vo vašich vlasoch...
Dňa 27. októbra sme si pripomenuli 10. 
výročie úmrtia syna a brata  Vladimíra 
Muchu z Kunova. 
Kto ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku

Spomína otec a sestra Danka s rodinou.

Spomienka
Keby sa dal vrátiť čas a my by sme 
mohli počuť tvoj hlas. 
Zostali nám spomienky a veľký žiaľ....
Dňa 23. októbra 2016 uplynuli 3 roky, 
čo nás navždy opustila dcéra, sestra, 
vnučka a neter Martinka Tisoňová.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat, babka a ostatná 
rodina.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s drahou zosnulou Magdalénou 
Sopúchovou, ktorá nás navždy opustila 
16. augusta vo veku 71 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli 

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

m,
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Pavol Pukančík a Mgr. Lenka Čmaradová
Róbert Ďurčiš a Lenka Kasáková
Andrej Šiška a Bc. Hana Chovancová
Róbert Kováč a Ľubica Mikulíčková
Peter Jamárik a Ing. Lenka Würschnerová
Dominik Václavek a Kristína Smetanová
Peter Miškovič a Alena Chropovská
Marián Miškovič a Lenka Hospodárová
Boris Mila a Martina Macková
Ing. Ľuboš Balcierák a Ing. Monika Orthová
Ján Kastler a Viera Hechtová
Dávid Štepanovský a Monika Nemečkayová
Cyril Krídl a Zuzana Závodská
Ján Koprla a Zuzana Marešová
Miroslav Korim a Veronika Polakovičová

Vítame nových Seničanov
Jazmína Dudriková narodená v Neratoviciach
Tomáš Pavelka narodený v Myjave
Sebastián Šúrek narodený v Myjave
Stella Matúšová narodená v Skalici
Karin Blahová narodená v Myjave
Teodor Mihok narodený v Skalici
Lukáš Kalay narodený v Skalici
Simona Oravcová narodená v Myjave
Richard Zelenka narodený v Myjave
Michael Morávek narodený v Skalici
Júlia Babálová narodená v Skalici
Melany Brnová narodená v Skalici
Ela Demlová narodená v Myjave
Tamara Hrušecká narodená v Skalici
Matúš Krcha narodený v Myjave
Emil Navrátil narodený v Myjave
Nela Reháková narodená v Myjave
Kristína Jelínková narodená v Myjave
Damián Marek narodený v Skalici
Kristína Valúchová narodená v Myjave
Stanislav Vajda narodený v Skalici
Nina Kóňová narodená v Myjave
Alex Šimek narodený v Myjave
Nela Bahureková narodená v Skalici
Leonard Baranov narodený v Skalici

Blahoželáme jubilantom
V novembri 2016 oslávia: 

80 rokov: Jozef Hečko, Antonia Parízková, Mária Rehánková, Dušan 
Rybnikár, Vladimír Slezák, Kristína Tiklová
85 rokov: Milan Benža, Jiřina Mikušková
90 rokov: Angela Kaščáková,  Emília Krňová, Mgr. Ján Mach, Veronika 
Šubová
91 rokov: Štefan Habán
92 rokov: Jaromíra Robychová
93 rokov: Gizela Fišerová, Helena Kordošová
94 rokov: Viktor Bebjak, Mária Bušová, Anna Šullová, Hermína Žilová
Šťastné dni prežité v zdraví a pokoji želá Naša Senica.

Opustili nás
Štefan Kubina, S. Jurkoviča 1208 2.9.2016
vo veku 62 rokov
Július Degma, Hviezdoslavova 469 4.9.2016
vo veku 55 rokov
August Kaňa, Nám. oslobodenia 16 9.9.2016
vo veku 79 rokov
Pavol Kudláč, Rovenská 1458 10.9.2016
vo veku 60 rokov
Ľuboslav Martiš, Hurbanova 523 10.9.2016
vo veku 75 rokov
Marie Janovíčková, Kalinčiakova 299 13.9.2016
vo veku 80 rokov
Mária Obuchová, M. Nešpora 921 13.9.2016
vo veku 78 rokov
Vendelín Kollarovič, Štefánikova 1377 14.9.2016
vo veku 78 rokov
Štefánia Belešová, Štefánikova 723 16.9.2016
vo veku 82 rokov
Ján Jakáb, Brestové 984 21.9.2016
vo veku 92 rokov
Ján Franek, J. Mudrocha 1351 23.9.2016
vo veku 62 rokov
Anna Brečková, Čáčovská cesta 5144 28.9.2016
vo veku 83 rokov
Pavlína Baďurová, Sládkovičova 169 29.9.2016
vo veku 85 rokov
Štefan Jarábek, Kolónia 556 29.9.2016
vo veku 68 rokov
Miloš Mareček, L. Novomeského 1349 30.9.2016
vo veku 68 rokov
Ján Pagáč, Štúrova 128 30.9.2016
vo veku 76 rokov
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Digitalizáciu kina v Senici finančne podpo-
ril Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky. 
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica. 
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu 
pred premietaním v pokladni kina a rezer-
vácie na stránke  www.kino.senica.sk
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 Utorok 1. november o 19. h
ZVÄČŠENINA
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 111min.

 Streda 2. a piatok 4. november o 19. h
JACK REACHER: Nevracaj sa
Žáner: akčná dráma
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 116 min.

 Piatok 4., sobota 5., nedeľa 6. a piatok 
11. november o 17. h
TROLLOVIA
Trollovia sú vždy veselí a šťastní škriatko-
via. Jedinou ich vážnejšou starosťou sú Ber-
geni. Tí si totiž myslia, že môžu byť šťastní 
jedine s Trollom v žalúdku. Bohužiaľ, už 
dlhú dobu žiadneho na jedálničku nemali. 
Trolliemu kráľovi Peppymu se totiž podarí 
aj so všetkými jeho poddanými utiecť a 
založiť vlastné veselé mestečko Trollíkovo, 
ktoré sa Bergenom nedarí nájsť. A tak je ich 
kráľovstvo oproti šťastnému a farebnému 
Trollíkovu naplnené hnevom a zlobou. 
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 92 min.

 Sobota 5. a nedeľa 6. november o 19. h
DOCTOR STRANGE 
Doktor Stephen Strange pracoval ako 
schopný, hoci arogantný nemocničný chi-
rurg. Nehoda v aute mu však priniesla 
ťažké zranenie ruky, a tak už nemohol 
naďalej vykonávať svoju prácu. Zúfalý 
Stephen sa rozhodne nájsť útechu v učení 
starovekej mágie a dúfa, že s jej pomocou 
sa mu podarí nájsť liek na svoje zranenie. 
Táto snaha zhltne celý jeho majetok a urobí 
z neho bezdomovca. Všetko sa zmení, keď 
sa dozvie o mocnom starovekom mágovi 
žijúcom v Himalájach.
Žáner: akčný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 100 min.

 Utorok 8. november o 19. h
SKÚŠKA DOSPELOSTI
Romeo Aldea býva v malom horskom mes-
tečku v Transylvánii a svoju dcéru vychová-
val v predstave, keď dovŕši 18 rokov, odíde 
žiť a študovať do zahraničia. Jeho plán sa 
blíži k svojmu úspešnému koncu - Eliza 
dostala štipendium na štúdium psycho-
lógie vo Veľkej Británii. Už len musí uro-
biť skúšku dospelosti - maturitu a pre dob-
rého študenta ako je ona, je to len forma-
lita. Deň pred jej prvou písomnou skúškou 
ohrozí jej plány nehoda. Teraz je Romeo 
ten, kto musí urobiť rozhodnutie.
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 128 min.

 Streda 9. a piatok 11. november o 19. h
OPERÁCIA ANTHROPOID
Filmové spracovanie operácie Anthropoid, 
namierenej proti Reinhardovi Heydrichovi. 
Vláda teroru okupačných síl v protektoráte 
Čechy a Morava prinútila spojencov v Lon-
dýne k naplánovaniu prísne tajnej misie, 
ktorá mala navždy zmeniť tvár Európy. Film 
sleduje dvoch výsadkárov z českosloven-
ského zahraničného odboja Jozefa Gab-
číka a Jana Kubiša, ktorí musia nájsť spô-
sob ako zavraždiť muža považovaného za 
možného nástupcu Hitlera.
Žáner: vojnový triler
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 120 min.

 Sobota 12. a nedeľa 13. november o 17. h
ROZPRÁVKY PRE EMU
Peter Miller žije a pracuje v Londýne. Jeho 
zabehnutý rytmus života preruší správa 
z Prahy: je otcom osemročnej Emy a po 
nehode matky - aj jej jedinou šancou ako sa 
vyhnúť detskému domovu. Nutnosť spolu-
žitia s dcérou prevráti Petrovi život doslova 
hore nohami. Naviac musí nájsť pre dcéru 
novú matku a presvedčiť sociálku, že rolu 
rodiča zvládne.
Žáner: rodinný
Vstupné: 4 €, MP, 100 min.

 Sobota 12., nedeľa 13. a utorok 15. 
november o 19. h
IMT SMILE A LÚČNICA 
- MADE IN SLOVAKIA
Skupina IMT Smile a legendárny Umelecký 
súbor Lúčnica prichádzajú so svojím spo-
ločným projektom Made in Slovakia v réžii 
Jána Ďurovčíka na filmové plátna. 
Žáner: hudobný dokument
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 95 min.

 Utorok 16. o 19. h a piatok 18. novem-
ber o 19:30 h
HACKSAW RIDGE: Zrodenie hrdinu
Po útoku na Pearl Harbor sa Desmond 
Doss prihlásil do služby vlasti. Z hĺbky 
svojho presvedčenia však odmietal nosiť 
akúkoľvek zbraň a zabíjať. To sa nestretlo 
s pochopením u jeho spolubojovníkov. Len 
blázon by chcel, aby mu kryl chrbát chlapík 
vyzbrojený len odhodlaním a lekárničkou
Žáner: vojnová dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 131 min.

 Piatok 18., sobota 19. november (slo-
venský dabing) a nedeľa 20. november 
(slovenské titulky) o 17. h
FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT
Newt Scamender práve dokončil svetovú 
výpravu za hľadaním a dokumentáciou 
výnimočného výskytu magických stvorení. 
Jeho krátke zastavenie v New Yorku by sa 
zaobišlo bez nehody, keby nebolo mukla 
menom Jacob, strateného magického 
kufríka a úteku niektorých newtových fan-
tastických zverov...
Žáner: dobrodružný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 120 min.

 Sobota 19. a nedeľa 20. november o 
19:30 h
AMERICKÁ IDYLA
Film natočený podľa románu Philipa Rotha 

sleduje príbeh rodiny, ktorej zdanlivo idy-
lický život je rozbitý sociálnym a politickým 
chaosom 60-tych rokov.
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 108 min.

 Utorok 22. a streda 23. november o 19. h
PRVÝ KONTAKT
Planéta Zem opäť stojí v centre pozornosti 
mimozemskej civilizácie. V dvanástich met-
ropolách pristáli zvláštne vesmírne lode a 
nik netuší, aké sú zámery votrelcov.
Žáner: sci-fi triler
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 116 min.

 Piatok 25. november (slovenský dabing) 
a sobota 26. november (slovenské titulky) 
o 17. h
FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT

 Piatok 25. a sobota 26. november o 19.30
VTEDY V RAJI
Film rozpráva o osudovej láske, nezlom-
nom priateľstve a vzťahu českých a nemec-
kých horolezcov, do ktorých osudovo zasi-
ahla doba protektorátu. Mýtmi opradený 
český horolezec Josef Smítka odmietol 
nastúpiť k totálnemu nasadeniu v ríši a nie-
koľko rokov sa pred nemeckými úradmi a 
gestapom skrýval v skalnom meste Hrubo-
skalka. Joska na svojej ceste za slobodou 
prekročil hranice možností nielen v ska-
lách, ale aj v živote. Stal sa legendou.
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 95 min.

 Utorok 29. november o 19. h
NESPOZNANÝ
Film je intímnym rezom do života legen-
dárneho speváka Richarda Müllera na 
pozadí jeho koncertného turné s kapelou 
Fragile. Film sa norí do Richardových aktu-
álnych pocitov, sonduje však aj v minu-
losti. Nekompromisne bez pretvárky nahli-
ada do Richardovho vnútra i do zákulisia 
samotnej produkcie turné.
Žáner: životopisný dokument
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 86 min.

 Streda 30. november a piatok 2. decem-
ber o 19. h
NOČNÉ ZVIERATÁ
Príbeh sa odohráva v dvoch rovinách. V 
jednej sledujeme Suzan a jej bývalého 
muža, spisovateľa Tonyho, ktorý jej prinie-
sol svoj nový rukopis, aby si jej prečítala. 
V druhej rovine sa odohráva príbeh tejto 
knihy, ktorej dej začína postupne ovplyv-
ňovať Suzanin život.
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 116 min.

 Piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4. decem-
ber o 17. h
VAIANA
Na prelome letopočtu, uprostred Tichého 
oceána v Polynézii, žije Moana Waialiki, 
nadšená navigátorka a jediná dcéra domo-
rodého náčelníka. Vydáva sa na cestu za 
dobrodružstvom po tichomorských ostro-
voch. Na svojej ceste sa stretne aj s legen-
dárnym polobohom MAUI.
Žáner: animovaný
Vstupné: 4 €, MP 7 r., 97 min.


