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Stáli sme v centre mesta na svetelnej 
križovatke a trpezlivo i menej trpezlivo 
čakali na zelenú, aby sme sa po jej prejdení 
mohli ďalej ponáhľať. Stáli tam dôchod-
covia, ľudia idúci z práce, deti náhliace 
sa domov zo školy i tie idúce ešte do rôz-
nych záujmových krúžkov. Každý si mys-
lel o dlhom čakaní na križovatke svoje, pre-
klínal zlú dopravnú situáciu a premietal si, 
čo sa stane, keď nepríde načas. Z týchto  
myšlienok nás  všetkých vytrhol naliehavý 
zvuk sanitky rýchlej zdravotnej pomoci. 
Ozýval sa v diaľke, no bolo zrejmé, že za 
pacientom pôjde stredom mesta. Do toho 
sa objavila túžobne očakávaná zelená. 
Kým autá sa už uhýbali, aby sanitke uvoľ-
nili priestor na bezpečný prejazd, to isté 
však neurobili  chodci. Časť pochopila situ-
áciu a zostala stáť na chodníku, iní sa nap-
riek viditeľnému a počuteľnému ponáhľali 
prebehnúť na druhú stranu, čím vystavo-
vali  nebezpečenstvu seba a hlavne nedali 
prednosť sanitke, ktorá išla k naliehavému 
prípadu. Vieme, že v akútnych prípadoch  
rozhodujú  minúty o tom či človek bude 
žiť, alebo nie. Prejavila sa v nás  sebec-
kosť, taká typická pre ľudí našej doby - ja sa 
ponáhľam, ja musím, ja, ja, ja... Čo na tom, 
že niekomu išlo o život. Nespochybňu-
jem ponáhľanie, žiaľ, taký je už náš životný 
štýl, no mali by sme vidieť rozdiel piatich 
minút pri záchrane človeka s infarktom a 
piatich minút nášho neskoršieho príchodu 
do práce, domov, do obchodu... Kým 
päť minút neskoršieho príchodu do cieľa 
vieme vysvetliť, päť minút neskoršieho prí-
chodu pri zomretom pacientovi nevie lekár 
pozostalým vysvetliť. 

Viera Barošková
vedúca redaktorka

K záveru fašiangov neodmysliteľne patrí pochovávanie basy, ktoré v Senici s radosťou 
a nadšením už mnoho rokov organizuje Dobrovoľný hasičský zbor.  Ich zásluhou táto 
dávna tradícia našich predkov pretrváva do dnešných dní. Basu pochovali 25. februára.

Foto Andrej Laho

Monitorovanie dopravy 
V marci budú v Senici frekvenciu 

dopravy monitorovať 3 sčítacie automaty. 
Umiestnené budú na centrálnej križovatke 
v meste a na oboch  kruhových objazdoch, 
ktoré sa nachádzajú na vjazde do Senice v 
smere od Jablonice a Holíča. 

Dopravnú situáciu v Senici budú zazna-
menávať 7 dní od 6.00 do 18.00.  Ďalších 
7  sčítacích frekvenčných automatov  bude 
umiestnených po  celej trase cesty  od 
Holíča po  Hrnčiarovce nad Parnou.  Tak 
veľmi  očakávaný  dopravný obchvat mesta 
Senica bude riešený v rámci tejto stavby. 

Investorom stavby bude Slovenská 
správa ciest, ktorá vypísala súťaž  na vypra-
                               ( Pokračovanie na str. 2)

Ocenili sme športovcov 
Športovou verejnosťou očakávané 

vyhlásenie najlepších športovcov Senice za 
rok 2016 sa opäť stretlo s veľkým záujmom. 
Kinodivadelná sála Domu kultúry bola 27. 
februára  zaplnená fanúšikmi  a priazniv-
cami jednotlivých športovcov, ktorí svo-
jimi výkonmi v minulom roku ukázali veľkú 
vôľu po víťazstvách a vysoké tréningové 
nasadenie. Zásluhou mnohých, ktorí dosi-
ahli  na méty v medzinárodných zápoleni-
ach sa vie o Senici ako meste podporujú-
com šport, kde vyrastá množstvo talentov.  

Na podujatí vládla od začiatku pravá špor-
tová atmosféra, ktorá sa pri oceňovaní jednot-
livcov či športových kolektívov  prejavovala  
hlasnou podporou z publika.  Jednotlivé kate-
górie športovcov oceňovali trofejou,  pla-
ketou a kvetom primátor Senice Branislav 
Grimm a  jeden z najúspešnejších odcho-
vancov senického hokeja Eduard Šedivý, 
ktorý aktuálne hrá za HC Košice.  Pri odo-
vzdávaní sa striedali zástupca primátora 
Ján Hurban, poslanec mestského zastu-
piteľstva a predseda komisie pre šport pri 
mestskom zastupiteľstve Peter Hutta a členo-
via tejto komisie, poslanci mestského zastu-
piteľstva   Ivana Mičová,  Vladimír Včelka a 
Ivan Paveska (menný zoznam a profily oce-
nených sú od str. 12).  K príjemnému podve-
čeru, ktorý moderoval zástupca primátora 
Martin Lidaj, prispel i kultúrny  program, 
v ktorom sa predstavili členovia senickej 
tanečnej skupiny Scream   s choreografiami 
Súboj dobra a zla a Puto. Pieseň Tell Him  
zaspievali Tatiana Dvorská a Katarína Sadlo-
ňová. Viera Barošková

Neváhajte osloviť 
mestské výbory

Poslanci mestského zastupiteľstva 
schválili vlani  v decembri v rámci rozpočtu 
na rok 2017 aj participatívny rozpočet, 
ktorý sa týka mestských výborov. Tie majú 
v participatívnom rozpočte na svoje akti-
vity vyčlenených 21 tisíc eur, čiže 1 euro 
na obyvateľa.  

Jednotlivé mestské výbory teda dostanú 
financie  podľa počtu obyvateľov, ktoré  
môžu  využiť na nákup mobiliáru, lavičiek, 
parkové úpravy, nákup herných prvkov 
pre detské ihriská alebo uskutočnenie kul-
túrnej, spoločenskej a športovej udalosti.  
„ Poslancov mestského zastupiteľstva a 
ostatných členov mestských výborov môžu 
občania osloviť s podnetmi a spoločne rea-
lizovať nápad, ktorý prospeje danému 
obvodu a v konečnom dôsledku občanom 
celého mesta,“ konštatoval zástupca pri-
mátora Ján Hurban, do činnosti ktorého 
patrí  koordinácia s mestskými výbormi.

Mestský výbor musí podať žiadosť o 
čerpanie finančných prostriedkov na Mes-
tskom úrade do 31. mája. Žiadosti podané 
po tomto termíne nebudú realizované. Pro-
striedky z participatívneho rozpočtu treba 
vyčerpať v rámci účtovného roka 2017, 
nedajú sa preniesť do ďalšieho roka. 

Mesto Senica  malo participatívny roz-
počet   prvýkrát  roku 2015 a mestské 
výbory začali v tomto smere vyvíjať akti-
vity.  Nie všetkým sa podarilo vyčerpať 
všetky vyčlenené finančné prostriedky 
                                (Pokračovanie na str. 3)
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Monitorovanie dopravy
(Dokončenie zo str. 1)
covanie štúdie realizovateľnosti stavby 
I/51, I/61 Holíč – Senica - Trnava -  Hrnčia-
rovce. Súťaž vyhrala spoločnosť Alfa 04, 
ktorá v rámci  momentálneho získavania 
podkladov bude zisťovať intenzitu dopra-
vy  po celej dĺžke budúcej stavby prostred-
níctvom sčítacích automatov. Meraním sa 
nepochybne zistí, že obchvat mesta Senica 
je potrebný, intenzita dopravy z prechád-
zajúcich pravidelných sčítaní tomu tiež na-
povedá. Štúdia realizovateľnosti stavby má 
posúdiť technické, ekonomické a environ-
mentálne najvhodnejšie  riešenie  a  bude 
hotová do 21.  mája t.r.   Po  jej spracova-
ní bude poskytnutá  konzultačnej firme Eu-
rópskej únie,  ktorá  štúdiu posúdi a odpo-
ručí najvhodnejší variant  vedenia trasy s 
dôrazom na ekonomickú efektívnosť a mi-
nimalizovanie vplyvov na životné prostre-
die. 

Ak sa preukáže  opodstatnenosť štúdie, 
budú práce pokračovať posudzovaním 
vplyvov na životné prostredie a spracúva-
ním dokumentácie potrebnej  na územné 
rozhodnutie stavby. 

bar

Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

Primátor mesta zvolal 15. riadne zasad-
nutie mestského zastupiteľstva v Senici na 
28. februára 2017. Hneď v úvode si prí-
tomní minútou ticha uctili pamiatku zos-
nulého generálmajora Ing. Milana Pod-
horániho, ktorý bol  v predchádzajúcom 
období  poslancom mestského zastupi-
teľstva, ale aj aktívnym členom viacerých 
orgánov mesta a bol veľkým prínosom pre 
naše mesto. Na rokovaní mestského zastu-
piteľstva bolo prítomných 23 poslancov 
mestského zastupiteľstva, vedúci odde-
lení a útvarov mestského úradu, zástupco-
via organizácií v zakladateľskej a zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta, ale aj občania a 
zástupcovia médií. 

Primátor  následne prečítal pozdravný 
list od prezidenta Slovenskej republiky 
Andreja Kisku,  v ktorom vyjadril okrem 
iného  želanie, aby rok 2017 bol rokom 
dobrých správ pre samosprávy a pre celú 
krajinu a vyjadril rešpekt a ocenenie k 
práci, ktorú samosprávy vykonávajú.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:

- Informáciu  o výsledku kontroly verej-
ných financií, majetku  a plnenia opatrení 
z predchádzajúcich kontrol uskutočnenej v 
meste Senica  Najvyšším kontrolným  úra-
dom Slovenskej republiky, ktoré sú  obsiah-
nuté v Protokole  o výsledku kontroly.                                           

- Informáciu o prijatých Opatreniach na 
odstránenie kontrolou zistených nedostat-
kov.

- Informáciu o zmene rozpočtu mesta 
Senica na rok 2016 zmenou rozpočtu 
mesta č. 2,4/2016.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
-  Správu o plnení uznesení MsZ a rie-

šení pripomienok poslancov k 28. febru-
áru a Správu hlavnej kontrolórky  o plnení 
uznesenia a jej činnosti za rok 2016. 

- Rozpis rozpočtu Mestského kultúr-
neho strediska v Senici   a škôl a školských 
zariadení  na rok 2017.  Na decembrovom 
zasadnutí boli ako súčasť rozpočtu mesta 
schválené transfery pre tieto organizácie 
v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta. MsKS hospodári s celkovým 
rozpočtom vo výške 560 550 € a školy a 
školské zariadenia s rozpočtom v celkovej 
výške 5 722 063 €.

- Správu o činnosti Mestského kultúr-
neho strediska a jeho jednotlivých stre-
dísk  za rok 2016 a zámery organizácie;  
správu predložil riaditeľ MsKS  František 
Harnúšek, v ktorej  konštatuje, že MsKS 
vykazuje za minulý rok 607 uskutočnených  

Aktivity radnice

vo februári 
- Príprava výstavby nízko štandardných 

nájomných bytov z prispením Štátneho 
fondu rozvoja bývania. 

- Príprava podkladov  pre Štúdiu reali-
zovateľnosti dopravnej stavby I/51 a I/61 
Holíč – Hrnčiarovce nad Parnou pre  firmu 
Alfa 04.

- Rokovanie so Slovenským zväzom 
autorským  o znížení poplatkov  za autor-
ské práva na umelecké dielo.

- Rokovanie na Ministerstve vnútra  o 
vybudovaní klientskeho centra v budove 
Okresného úradu a priestoroch pre Dobro-
voľný hasičský zbor.

- Rokovanie na Pamiatkovom úrade SR 
o zámere mesta na renováciu Pomníka 
povstania v rokoch  1848-49 na  Horných  
Surovinách.

- Rokovania s viacerými inštitúciami v 
Senici o spoločnom postupe pri odchyte 
holubov.

- Odsúhlasenie organizácie dopravy 
v objekte bývalých kasární Okresným 
dopravným inšpektorátom Policajného 
zboru.

NS

podujatí, ktoré  navštívilo takmer 72 000 
návštevníkov. Najväčšou mierou  podujatí 
je zastúpené kino Mladosť, ktoré vykázalo 
287 premietaní filmov, ostatné   podujatia 
v Dome kultúry v Senici s počtom podu-
jatí 177.

- Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému 
nariadeniu mesta Senica č. 49/2013 o 
určení výšky  finančných prostriedkov na 
prevádzku a mzdy/na dieťa/žiaka škôl a 
školských  zariadení v pôsobnosti mesta 
Senica. Zvyšujú sa  objemy finančných pro-
striedkov pre Základnú umeleckú školu, 
Materské školy, školské kluby detí, žiaka 
Centra voľného času a potencionálnych 
stravníkov žiakov ZŠ.

- Správa o činnosti Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta (DHZM )pri 
MsZ v Senici a Dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ)  za rok 2016;  primátor pri 
tejto príležitosti informoval aj o mimori-
adnej situácii, ktorá nastala v dňoch 5.-7. 
februára  na Okružnej ulici v Senici, keď z 
dôvodu topiaceho sa snehu a vytrvalého 
dažďa sa začala zaplavovať cesta, záhrady 
a dvory rodinných domov a ohrozovať 
obydlia a majetok občanov. Krízový štáb 
mesta vyhlásil mimoriadny stav a boli vyko-
návané opatrenia na  odstraňovanie násled-
kov tejto kalamity.Táto situácia sa následne 
zopakovala 21. februára. Primátor zvoláva  
na začiatok marca  všetky dotknuté sub-
jekty, aby sa riešili preventívne opatrenia 
na zamedzenie vzniku takýchto mimoriad-
nych situácií. 

- Dispozície s majetkom – mestské 
zastupiteľstvo z deviatich predložených 
návrhov nakladania s majetkom neschvá-
lilo štyri návrhy a odporučilo, aby sa kládol  
dôraz na riešenie podmienok parkovania 
pri budovách slúžiacich na bývanie, ale aj 
s polyfunkciou.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Emíliu Chodúrovú za členku Mest-

ského výboru č. 1. 
Martin Lidaj, 1. zástupca primátora,  v 

úvode rokovania informoval o príprave 
Plánu investičných aktivít mesta zamera-
ných na opravu verejných budov, budo-
vania novej infraštruktúry, ktoré by vzhľa-
dom k aktuálnej úrokovej situácii mohli byť 
riešené prijatím účelového investičného 
úveru, čo bude predmetom rokovaní MsZ 
v prvom polroku 2017.

Ján Hurban, 2. zástupca primátora,  
poďakoval verejnosti, ktorá sa zapojila do 
projektu Žihadielko a vyjadril presvedče-
nie, že Senica získa z projektu moderné a 
bezpečné detské ihrisko. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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mestské výbory 
(Dokončenie zo str. 1)
alebo vôbec niečo urobiť.  V tejto súvislos-
ti treba  zdôrazniť, že  do istej miery môžu 
za to nastavené pravidlá, ktoré sa pri prak-
tickom uplatňovaní participatívneho roz-
počtu ukázali ako nedokonalé.  To malo za 
následok, že v roku 2016 sa participatívny 
rozpočet neuplatňoval. Najviac na nedoko-
nalé pravidlá  doplatil  mestský výbor č. 6, 
ktorému sa z dôvodu časovej tiesne a ne-
priaznivého počasia nepodarila revitalizá-
cia  detského ihriska.  Prostriedky na aktivi-
ty v roku 2015  v príslušnom obvode  využi-
lo 6 mestských výborov.  Mestský výbor č. 
1 použil  financie na športový deň a ukon-
čenie kalendárneho roka, č. 2 urobil rozlúč-
ku s letom, haloween party a kúpil 8 lavi-
čiek, č. 3 investoval do zostavy na detskom 
ihrisku,  č. 4 vybudoval na Kolónii komunit-
nú záhradu, č. 5 urobil detské ihrisko, č. 7 
kúpil zostavu  detského ihriska a č. 8 penia-
ze investoval do osvetlenia zvonice a mon-
táž bleskozvodu.    

Participatívny rozpočet má vytvoriť pro-
stredie pre čo najväčšiu a najkvalitnejšiu 
možnú občiansku angažovanosť  a spolu-
účasť pri spravovaní vecí verejných,  pod-
porovať aktívny občiansky prístup a zame-
rať sa na projekty, ktoré preferujú občania. 

Viera Barošková

Štvrtok bude na MsÚ  
nestránkový deň 

Mestský úrad Senica od 1. marca  
zavádza jeden nestránkový deň, kto-
rým bude štvrtok. Nestránkový deň vyu-
žijú zamestnanci na zvládnutie množstva 
administratívnej práce  a na terénnu prácu.  
Úradné hodiny MsÚ zostávajú nezme-
nené. Pokladňa MsÚ bude občanom k dis-
pozícii  každý deň. V letných mesiacoch 
júl a august budú v platnosti iné úradné 
hodiny, ktoré Naša Senica zverejní v májo-
vom čísle.  
Úradné hodiny 
MsÚ 
Pondelok    7.30 – 11.00           12.00 - 15.30
Utorok       7.30 – 11.00           12.00 - 15.30
Streda        7.30 – 11.00          12.00 –16.30
Štvrtok         n e s t r á n k o v ý     d e ň
Piatok        7.30 – 11.00           12.00 – 14.30    
V čase11.00–12.00 je obedňajšia  prestávka 
v trvaní pol hodiny. 

Pokladňa MsÚ
Pondelok              7.30 -  15.30                                        
Utorok                  7.30 – 15.30                                         
Streda                   7.30 – 16.30                                         
Štvrtok                  7.30 – 15.30                                          
Piatok                    7.30 – 14.30                                           

NS

Obzretie za kultúrou
Pod spoločným titulkom prinášame 

príspevky, v ktorých sa venujeme kul-
túre v meste.  Aký bol v Senici  rok 2016 
z pohľadu kultúry? Výsledkom činnosti 
Mestského kultúrneho strediska (MsKS) v 
minulom roku  bolo 607 podujatí, ktoré 
sa uskutočnili v jeho priestoroch s približ-
nou návštevnosťou 71 750 návštevníkov.   
Uskutočnili sme tradičné i mnohé nové 
podujatia. 

Mesiace január a február patria spo-
ločensko–tanečným udalostiam a ple-
som. Mali sme ich dovedna jedenásť. 
Oproti predchádzajúcim rokom pribudol 
detský, rómsky a v novembri Katarínsky 
ples. Obnovili sme tradíciu mestského 
plesu, ktorá už dlhší čas u nás absento-
vala. Naším cieľom je, aby sa na ňom pre-
zentovali v kultúrnom programe najmä 
naši úspešní umelci Seničania. Spolu s  
Combom orchestra Gustáva Broma v ňom 
vystúpili spevák Ján Slezák i moderátorka 
Lucia Wirthová. 

O tom, že Seničania sú milovníci diva-
dla, niet pochýb, čoho dôkazom je i trid-
saťpäť odohraných predstavení v Dome 
kultúry. Za 10 rokov svojej činnosti si 
získava stále väčšiu obľubu i domáce 
Záhorácke divadlo pod vedením Mgr. 
art. Ivana Fodora, ktorý  organizuje i tra-
dičnú Senickú divadelnú horúčku. 

Na základe požiadaviek verejnosti sme 
zvýšili ponuku programov pre deti, ktoré 
sa zabavili na  vystúpeniach Fíha Tralala, 
Cirkus bude, Smejko a Tanculienka, Spie-
vankovo, Šašo Fifo a Vierka. Na Parkojáde  
deti tlieskali počas divadelného predsta-
venia O Janíčkovi Okusánkovi, Pat a Mat, 
kúzelníckom vystúpení P. Šestáka, Creative 
show. Detskú akadémiu organizovala Cool 
school. Deti vítali prázdniny aj v Kunove 
akciou Hurá prázdniny.

Mládež si prišla na svoje na koncerte 
Adama Ďuricu, pri hudobnej skupine Zoči 
Voči, letných diskotékach organizova-
ných pohostinstvom Marakana v priesto-
roch Spoločenského domu Kunov. Veľká 
návštevnosť ukázala, že mladých disko-
téky bavia a mali by byť súčasťou Senic-
kého kultúrneho leta. Na diskotéky nadvia-

zala Oldies párty a Halloween párty v mesi-
aci október.  

Stredná a staršia generácia sa pobavila 
najmä pri účinkujúcich umelcoch z TV Šlá-
ger, z ktorých spomenieme  Kollárovcov, 
Progres, Kysucká vrchárska heligónka, 
Kysucký prameň, Záhorácke šlágroviny s 
Duom Jamaha, Moravanka, Borovienka, 
Senzus. Z populárnej hudobnej scény sme 
mohli zažiť  koncert Richarda Mullera, Fra-
gile Queen tour, La Gioa a Petra Lipu s 
kapelou. 

Aktívne sme publikum zapojili i do dis-
kusných programov (besied). Úspech malo 
najmä posedenie s Jozefom Banášom, 
ktoré organizačne pripravila Záhorská kniž-
nica Senica. Veľmi dobrú úroveň a odozvu 
mala taktiež talkshow Borisa Filana.  V júni 
sme sa tešili z filmového festivalu Ekotop 
film. Diskutovalo sa tiež i o ekologických 
problémoch sveta. 

Medzi stále mestské podujatia, ktoré 
sme poskytli  patrili: Športovec roka; oceňo-
vanie kultúrnych a pedagogických zamest-
nancov; stavanie mája, oslavy 1. mája na 
námestí, kde účinkujú najmä domáce 
hudobné kapely a zoskupenia. Príjemným 
a na program bohatým podujatím bolo 
Váľanie mája na Námestí oslobodenia. 
Deti sa vyšantili pri rôznych hrách, ktoré 
pripravilo OZ Domka, skôr  narodení sa 
započúvali do tónov hudobnej skupiny 
Orbita a výstavkou v Dome kultúry sa pre-
zentovali tvorcovia vlastnej domácej hand 
made výroby. 

V kultúre v Senici  dlhodobo absento-
val žáner vážnej hudby. Tento nedosta-
tok sme sa snažili napraviť vystúpením 
Hodonínskeho symfonického orchestra 
v  máji a v septembri operetou Hrnčiar-
sky bál. Vysoký počet návštevníkov ukázal, 
že tento žáner treba viac zaraďovať do pro-
gramov. Nadviazali sme spoluprácu so Štát-
nou operou v Banskej Bystrici.  

Kto má rád improvizáciu a zábavu, si 
prišiel na svoje v podaní zoskupenia Tri 
tvorivé tvory a Zděnka Izera. Prezentá-
ciu typicky ľudovej kultúry sme ponúkli v 
reprezentačnom programe Lúčnica. 

Mgr. Marek Grimm
kultúrny referent MsKS 

Deň podnikateľov 
Mesto Senica v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu 

(SARIO), Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou a Úradom práce, sociálnych 
vecí a rodiny pripravuje Deň podnikateľov okresu Senica. Uskutoční sa  22. marca od 9. 
hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu na prízemí. Na stretnutí sa zúčastnia zamest-
návatelia z okresu Senica.

Cieľom podujatia je prezentovať atraktivitu a ekonomický potenciál okresu Senica vrá-
tane investičných príležitosti. Možnosti spolupráce a program možnej  podpory podni-
kania v regióne predstavia zástupcovia SARIO a Slovenskej obchodnej a priemyselnej 
komory. Podnikatelia môžu komunikovať problémy, s ktorými sa pri  podnikateľskej čin-
nosti stretávajú aj o tom,  akú pomoc by od štátu uvítali.  Podujatie  bude doplnené infor-
máciami o aktuálnej situácii v zamestnanosti.  Účastníkom poskytne priestor aj pre nefor-
málne rokovania a budovanie nových kontaktov. 

NS
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zostáva zachované
Fakultná nemocnica s poliklinikou Ska-

lica bude naďalej aj po 1.  marci 2017 na 
svojom detskom oddelení v plnom rozsahu 
(pediatria, neonatológia i pôrodníctvo) a 
náležitej kvalite poskytovať zdravotnícku 
starostlivosť tak ako doposiaľ. O najmen-
ších z  celej spádovej oblasti nemocnice, 
spolu viac ako 110 tisíc obyvateľov okre-
sov Skalica, Senica, čiastočne Myjava aj 
Malacky, bude bez prerušenia postarané.

Plynulý chod detského oddelenia 
nemocnie  aj nepretržitá ústavná poho-
tovostná služba pre deti sú zabezpečené 
vďaka ochote, odvahe a spolupráci obvod-
ných pediatrov regiónu a príchodom troch 
nových lekárov na oddelenie. 

„Ubezpečujeme rodičov a aj budúce 
mamičky, že sme naďalej pripravení posta-
rať sa o všetkých pediatrických pacientov 
a novorodencov. Naša pôrodnica pracuje 
normálne a celý proces starostlivosti o det-
ských pacientov je plne zabezpečený. Všet-
kým, ktorí sa o to pričinili a pomohli, najmä 
detským lekárom regiónu ale aj médiám, 
ďakujeme,“ povedala výkonná riaditeľka 
Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica 
Renáta Kormanová.

TS

Kalendár podujatí 2017 
Kto tvrdí, že v Senici sa nič nedeje, nech 

nahliadne do Kalendára pripravovaných 
podujatí na rok 2017. Ten je zozbieraný z 
podkladov organizátorov, ktorými sú kul-
túrne inštitúcie, spolky, občianske združe-
nia a Mesto Senica. Ide o programový  súpis 
podujatí, ktoré už teraz jednotlivé inštitú-
cie pripravujú, alebo sa konajú pravidelne 
a teda termíny sú viac-menej isté. Cieľom 
je, aby mala verejnosť prehľad o pripravo-
vaných podujatiach a organizátori podujatí 
pri plánovaní poznali voľné termíny, aby sa 
jednotlivé podujatia neprekrývali.  

Podujatia, ktoré budú počas roka prib-
údať, budú do kalendára priebežne pridá-
vané. Samozrejme sa môže vyskytnúť aj  
zmena termínu, preto bude tento doku-
ment pravidelne aktualizovaný. V prípade, 
že viete o podujatí, ktoré sa chystá a v 
kalendári sa nenachádza, dajte nám vedieť 
na adresu lucia.vajdova@senica.sk alebo 
viera.baroskova@senica.sk 

Tento prehľad pripravovaných podujatí 
bude mať svoje stabilné miesto na www.
senica.sk po kliknutí v pravej časti na link 
Kalendár podujatí.

Pre lepšiu informovanosť občanov  
Mesto Senica vydáva v tlačenej podobe 
Kalendár podujatí na každý mesiac, v kto-
rom nájdete podrobnejšie informácie o pri-
pravovaných podujatiach. Kalendár je k dis-
pozícii zadarmo v novinových stánkoch.  
Avíza na kultúrno-spoločenské,  zábavné 
a športové podujatia pravidelne prináša na 
svojich stránkach aj mesačník Naša Senica.   

lv, bar

Záver tanečného kurzu 
Záverečný slávnost    ktorý má v Senici 

neuveriteľnú 35-ročnú históriu sa konal v 
Dome kultúry 17. februára.  Poznáme ho 
pod názvom Venček a je to pomyselný 
vstup mladých ľudí do spoločnosti. Kurz 
spoločenského tanca  okrem výučby  štan-
dardných a latinsko-amerických tancov  

svojím zameraním prirodzene  učí  tiež spo-
ločenskej etikete. 

Mestské kultúrne stredisko zostalo 
verné svojej tradícii a na začiatku tohto  
školského roka ponúklo študentom stred-
ných škôl kurz spoločenského tanca, kto-
rým sa rozvíjajú u mladých ľudí tanečné 
schopnosti, získavajú súbor pravidiel spo-
ločenského  správania sa, obzvlášť počas 
spoločenskej udalosti.  Štvormesačný kurz 
ukončilo 15 párov, ktoré absolvovali spo-
ločný Venček. Na túto slávnostnú udalosť 
si pozvali aj svojich rodičov či priateľov 
a spoločne  s nimi prežili pekný večer. O 
hudobnú produkciu sa staral D.J. Tomáš 
Gaša.  

Pod vedením tanečného majstra Milana 
Danihela, ktorý kurzy spoločenského tanca 
v Senici vedie od ich vzniku, prišli absol-
venti kurzu na parket, aby potom postupne 
predviedli všetko čo sa naučili. Na úvod 
zatancovali starodávnu štvorylku a potom 
postupne blues, foxtrot, walz, tango, valčík, 
sambu, rumbu a jive. Ich učiteľ bol s výko-
nom študentov veľmi spokojný:  „S celou 
skupinou sa mi pracovalo veľmi dobre, 
dnes večer podali dobrý výkon.“  Na tvá-
rach mladých ľudí bolo zo začiatku vidno 
veľké napätie, ktoré s každým  tancom opa-
dalo a pri posledných sa už väčšina  z nich 
aj usmievala.  Rodičia výkony svojich  sláv-
nostne vyobliekaných synov a dcér odme-
ňovali potleskom a neskôr si s nimi po prvý-
krát aj zatancovali. 

To sa  však večer  ešte len rozbiehal. 
Nasledovala tradičná súťaž medzi taneč-
nými pármi, ktorých výkony hodnotila 

porota. Tú tvorili tanečníci z myjavského 
klubu spoločenského tanca a pozorne si 
všímali výkony na parkete. Zo  súťažiacich 
párov  porotcovia z dvoch tanečných kôl po 
štyri tance vybrali tých najlepších.  Prven-
stvo jednoznačne prisúdili suverénnemu 
páru Andrea Valentová a Roman Brečka, za 
nimi skončili Lucia Kollárová a Juraj Balga 
a tretiu priečku obsadili Michaela Břichá-

čová a Viliam Dudáš.  Finálovú šesticu tvo-
rili ďalej Veronika Komorná a Adam Polák, 
Tatiana Dvorská a Jakub Čederle,  Michaela 
Jankovýchová a Martin Čerňák.  V ďalších 
tancoch  programu absolventov kurzu spo-
ločenského tanca  už nerozhodovali ani 
porotcovia ani tanečné majstrovstvo jed-
notlivcov, ale dôležité boli vzájomné  sym-
patie a obľúbenosť, na základe ktorých die-
včatá dávali chlapcom venčeky a chlapci 
dievčatám srdiečka. Každý mal priprave-
ných 5 týchto ozdôb,  dievčatá si ich pri-
pravovali samy, väčšinou chlapcom ich uro-
bili mamy a ostatní jednoducho kúpili.  Kto 
ich mal na krku najviac stal sa Venčekovou 
kráľovnou  a Venčekovým kráľom. Pri rov-
nosti získaných srdiečok (po 7) od chlap-
cov boli   Tatiana Dvorská  a Miriam Slobo-
dová a 8 venčekov  od dievčat získal  Patrik 
Tomašovič. 

Okrem kurzu spoločenského tanca pre 
stredoškolákov bol záujem aj o začiatoč-
nícky kurz pre dospelých, do ktorého cho-
dilo viac ako 10 párov. Väčšina z nich sa 
Venčeka aj zúčastnila a dobre sa zabavila. 

Ďalší Venček sa úspešne  zapísal do 
bohatej histórie kurzov spoločenského 
tanca organizovaných Mestským kultúr-
nym strediskom v Senici. Okrem splnenia 
svojho základného poslania určite prinie-
sol jeho účastníkom aj čosi viac, a to schop-
nosť vyjadriť tancom to, na čo slová nesta-
čia.  Tanec sa začína v duši, rozvíja pohyb 
tela, povzbudzuje   telo a poskytuje radosť 
zo života. 

Viera Barošková 
foto autorka

Finálová šestica najlepších tanečníkov na tohtoročnom Venčeku. 
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Tretiaci zo Základnej školy s mater-
skou školou na ulici J. Mudrocha v Senici  
dnes zažili hodinu písania úplne netradi-
čne - cestovali v čase a prevtelili sa do troch 
školákov žijúcich kedysi na Slovensku. Na 
základe príbehu o troch chlapcoch, ktorí 
chodili do školy v rôznych historických 
obdobiach, si predstavovali, v akom pro-
stredí sa kedysi učili ich starí či prastarí 
rodičia. Vyskúšali písať griflíkom na brid-
licovú tabuľku ako žiak Johannes z ľudo-
vej školy „cifrované" písmená - tieto odpi-
sovali z veľkej nástennej tabule. Pokúsili sa 
písať ako žiak Štefan z druhej triedy ľudo-

vej školy pierkom do písanky. Pierko namá-
čali do kalamára naplneného atramentom. 
A nakoniec sa pokúsili písať dreveným plni-
acim perom s kovovou násadkou ako žiak 
Vladimír zo základnej deväťročnej školy. 
Skúsenosť to bola k nezaplateniu, sedeli 
v triede zariadenej historickým školským 
nábytkom, v kúte boli kachle, na stenách 
viseli dobové nástenné plagáty a v skrini sa 
skveli starodávne učebné pomôcky. Atmo-
sféra úžasná. Veríme, že toto interaktívne a 
zážitkové učenie prinesie na hodinách vlas-
tivedy svoje ovocie. Čas ukáže... A kdeže 
to tí tretiaci boli? No predsa v Múzeu škol-
stva a pedagogiky v Bratislave.

PaedDr. Beáta Kádeková
triedna učiteľka III.B 

Senická výprava
úspešná  

Nie športová, ale ten-
toraz divadelná. Išlo o 
víťazov okresného kola 
súťaže v prednese sloven-
ských povestí  Šaliansky 
Maťko, ktorí sa 9. febru-
ára zišli v trnavskej Kalo-
kagatii na krajskom kole. 
Mesto Senica reprezento-
vali Sofia Plottová (víťazka 
kategórie žiakov 2.-3. roč-
níka ZŠ),  Sofia Blažíč-
ková (2. miesto v kategó-
rii 4.-5. ročníkov) – obe  
zo ZŠ Komenského ulica 
pod vedením Mgr. Janky 
Ponechalovej a  Andrea 
Tomeková zo ZUŠ Senica 
(víťazka kategórie 5.-6.ročníkov 

ZŠ), žiačka   pani učiteľky Štefánie Jánošo-
vej. Krásnych povestí bolo v pomerne silno 
obsadenej súťaži v Trnave veľmi veľa, preto 
sa tešíme z úspechu Andrejky Tomeko-

vej, ktorá so svojou  poves-
ťou Prečo je Kriváň  krivý, 
vybojovala v krajskom kole  
2. miesto a Sofinky Blažíč-
kovej, ktorej povesť Koni-
arka, vyniesla  pekné 3. 
miesto. Všetky dievčatá mali 
v krajskom kole premiéru. 
O to viac im  srdečne bla-
hoželáme. Obe pani uči-
teľky majú každoročne ten 
„správny nos“ nielen na 
výber ukážok, ale i na výber  
žiakov. Krásna súhra vyšla i 
tento rok.

Dana Kopecká
CVČ Senica, organizátor 

okresného kola

Aktivity dôchodcov 
V Dome kultúry sa 20. februára stretlo 

viac ako 400 seniorov, členov Mestskej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
(MsO JDS) na výročnej členskej schôdzi . S 
takmer 700 členmi patrí organizácia medzi 
najväčšie v Trnavskom samosprávnom kraji 
a svojou činnosťou slúži ako príklad pre iné 
organizácie. 

Po úvodnom vystúpení speváckeho 
súboru Seniorka pod vedením umeleckej 
vedúcej Ľudmily Vlčejo-
vej oboznámila prítom-
ných s činnosťou MsO 
JDS za rok 2016 pred-
sedníčka organizácie 
Mária Slezáková. Mes-
tská organizácia svoju 
činnosť sústredila do 
viacerých oblastí, a to 
kúpeľné pobyty, výlety 
na zaujímavé miesta 
Slovenska i Česka, rozví-
janie družobných vzťa-
hov, kultúrno-spoločen-
ské stretnutia  a špor-
tové aktivity.  Pobyty 
v kúpeľoch sú medzi 
senickými seniormi 
veľmi obľúbené a v roku 
2016 bol pokrytý aj záu-
jem seniorov o pobyty 
s dotáciou Ministerstva 
práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Vlani  dôchod-
covia   v rámci poznávacích zájazdov 
navštívili zámok v Topoľčiankach,  Mari-
anku, Bystricu pod Hostýnem a pred via-
nočnými sviatkami boli v čokoládovni Kitt-
see  v Rakúsku. Seniori zo Senice a ich part-
neri v družobnom meste Velké Pavlovice sa   
pravidelne niekoľkokrát do roka navštevujú 
a bodku za rokom dáva Mikulášske pose-
denie. Dôchodcovia majú radi aj kultúrne 

podujatia, ktoré hojne navštevujú, stretá-
vajú sa so svojimi jubilantmi, pravidelne 
navštevujú posedenia pri živej hudbe v 
budove COOP Jednota, pravidelnú činnosť 
vyvíjajú  aj v klube na Továrenskej ulici a v 
Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici.  
Predsedníčka poďakovala za prácu všet-
kým členom výboru a tiež 11 aktivistom, 
ktorí výboru  pomáhajú. Pestrá činnosť 
MsO JDS je zaznamenaná v kronike, ktorú 
robia panie  Voleková a  Jánošová.  Pani 
predsedníčka vyzdvihla, že bohaté akti-

vity  môže organizá-
cia rozvíjať aj vďaka 
výbornej spolupráci 
s Mestským úradom.  
Na výročnej členskej 
schôdzi vyznamena-
ním III. stupňa ocenili 
prácu Václava Adama 
a  Anny Tisoňovej  pri 
príležitosti životného 
jubilea a Veroniky 
Tisoňovej ako akti-
vistky výboru organi-
zácie.  

Predseda Jed-
noty dôchodcov Slo-
venska Ján Lipiansky 
v príhovore nadvia-
zal na informácie z 
listu    ústredia adre-
sovaného  základ-
ným organizáciám a 

informoval o všetkých 
aktivitách JDS, ktoré v 

spolupráci so štátnymi orgánmi smerujú k 
zlepšeniu života seniorov. Zástupca primá-
tora Martin Lidaj  informoval, že  v tomto 
roku  Mesto Senica plánuje zveľadiť von-
kajšie priestory Denného centra, aby priľa-
hlá záhrada slúžila na posedenie a oddych.

Viera Barošková
foto Ondrej Krajči 

 Zľava ocenení Václav Adam,  Veronika 
Tisoňová  a Anna Tisoňová. 

Náhlikova Senica 
Vo výstavných priestoroch Záhorského 

osvetového strediska  (ZOS)  v Senici sa 
10. marca  o 17. hod. uskutoční vernisáž 57. 
ročníka regionálnej súťažnej výstavy nepro-
fesionálnej fotografickej tvorby  okresov 
Senica a Skalica Náhlikova Senica 2017.  

Súčasťou slávnostného otvorenia 
výstavy bude  i vyhodnotenie  súťaže. Pred 
vernisážou je pre účastníkov súťaže pripra-
vený odborný rozborový seminár, ktorého 
lektormi budú členovia odbornej poroty 
Mgr. Rudolf Lendel, doc. MgA. Jozef Sed-
lák  umeleckí fotografi a pedagógovia  z 
Bratislavy  a Blažej Vittek, výtvarný fotograf 
z Trnavy.  Výstavná kolekcia pozostávajúca 
zo 102 čiernobielych a farebných fotogra-
fií  od 28 autorov bude sprístupnená verej-
nosti od 10. do 31. marca  a otvorená v pra-
covných dňoch od 8. do 15.30 hod.  vo 
výstavných priestoroch ZOS.  

Viera Juríčková
ZOS Senica

Sofia Blažíčková

5
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Senica sa po druhýkrát zapojila do 
Národného týždňa manželstva (NTM), 
ktorý prebiehal  od 13. do  19. marca. V 
tomto týždni mohli manželské páry využí-
vať viaceré výhody, ktoré si pre nich pripra-
vilo Mesto Senica v spolupráci so 6 kaviar-
ňami - Illy Coffee, Trojka, Eiscafe Delikana, 
City Café, Grand Cafe a kaviareň Four. O 
úspechu tohto podujatia svedčí aj veľký 
záujem o poukážky do kaviarní, ktoré sa 
rozdali v Infosene v priebehu niekoľkých 
dní. 

Počas kampane NTM prebiehala taktiež 
fotosúťaž o naj manželskú fotografiu. Pod-
mienkou bolo vyfotiť sa so symbolickou 
ŠPZ-tkou Spolu na ceste ... životom. Foto-
grafií prišlo 20 a súťažiaci boli skutočne 
veľmi kreatívni. ŠPZ-tka sa  stala súčasťou 
manželských výletov, posedenia pri káve 
a dokonca zábavy na plese. Žrebovaním 
sa víťazným  stal manželský pár Kurinov-
cov, ktorí sú spolu na ceste manželstvom 
už 25 rokov. Získali hlavnú cenu večeru 
pre dvoch s voľným vstupom do wellness 
v  hoteli Malvázia v Prievaloch. 

„Teší ma zvýšený záujem o hlavnú cenu 
a pobyt v našom hoteli“, vyjadril sa riaditeľ 
hotela Malvázia Július Greguš. Na základe 
pozitívnych reakcií sa rozhodol venovať aj 
zľavnený vstup do wellness s možnosťou 
využitia hotelových procedúr aj ostatným 
manželom, ktorí sa zapojili do fotosúťaže. 
Veríme, že NTM bol pre mnohých manže-
lov príjemným spestrením a súčasne moti-
váciou, aby svoje manželstvo chránili a roz-
víjali i počas bežných dní.

A. Berecová

Seniori plesali 
Okresná organizácia Jednoty dôchod-

cov Slovenska (JDS)  v Senici  4. februára 
zorganizovala  4. ples dôchodcov okresu 
Senica. V Dome kultúry  293 seniorov do 
skorých ranných hodín zabávala hudobná 
skupina Rubín. 

Hosťami plesu boli primátor mesta 
Senica  Branislav Grimm s manželkou, vice-
primátor  Ján Hurban, čestná predsedníčka 
Okresnej organizácie JDS  Senica Božena 
Hradská. V kultúrnom programe vystúpili 
tanečníci zo súboru Scream pod vede-
ním Anny Antálkovej. Celú akciu modero-
val  Peter Husár.  Hostia zo sedemnástich 
základných organizácií z celého okresu a 
mnoho jednotlivcov zo Senice a okolia sa 

veľmi dobre cítili, k čomu prispela aj vyzdo-
bená spoločenská sála Domu kultúry, 
bohatá tombola, v ktorej bolo vyše dvesto 
cien. Organizátori predsedníčka OO JDS 
Anna Šefčíková a podpredsedníčka Mária 
Jamrišková so svojím realizačným tímom 
ďakujú všetkým sponzorom, ktorí pris-
peli  do tomboly cenami. Veľa účastníkov 
sa zabávalo až do konca a  niektorí seniori 
už v pokročilom veku ukázali, že sa vedia  
dobre zabaviť a zabudli na svoje bolesti a 
starosti. Podaktorí tancovali ako za mlada. 
Na záver predseda mestskej organizácie 
JDS Šaštín-Stráže Jozef Bakič a predseda 
základnej organizácie JDS Čáry Marián 
Halás, poďakovali organizátorom za vyda-
renú akciu. 

Pavol Macek  

Zapojilo sa 47 autorov 
Regionálna súťažná výstava neprofesi-

onálnej výtvarnej tvorby okresov Senica a 
Skalica Výtvarná Senica 2016/2017 vyvr-
cholila 3. februára v Záhorskom osveto-
vom stredisku v Senici slávnostnou vernisá-
žou. Za prítomnosti odbornej poroty, hostí 
a samotných autorov výtvarných diel, boli 
vyhlásené výsledky súťaže a odovzdané 
ocenenia najúspešnejším výtvarníkom. 

Výstave pred-
chádzala súťaž,  
do ktorej poslalo 
47 autorov z 
oboch okresov 
161 výtvarných 
prác v štyroch 
k a t e g ó r i á c h . 
Vzhľadom na 
množstvo zapo-
jených autorov a 
ich diel sa orga-
nizátori rozhodli 
n a i n š t a l o v a ť 
Výtvarnú Senicu 
v oboch výstavných sálach 
ZOS. Pred samotným otvo-
rením výstavy sa za počet-
nej účasti výtvarníkov uskutočnil odborný 
seminár vedený doc. Milanom Rašlom.

Odborná porota v zložení doc. akad. 
maliar Milan Rašla, pedagóg VŠMU v Bra-
tislave, Mgr. Božena Juríčková, výtvarná 
teoretička Záhorskej galérie Jána Mud-
rocha v Senici a Mgr. art. Marko Vrzgula, 
maliar z Bratislavy v závere uplynulého 
roka odborne posúdila a zhodnotila všetky 
prihlásené práce, najlepšie z nich vybrala 
na výstavu a navrhla oceniť desiatich auto-
rov. 

Hlavná cena 51. ročníka Výtvarnej 
Senice putovala do Brodského a získal ju 
Miroslav Kinder za polychrómovaný dre-
vený objekt Kompozícia. Diplomami a vec-
nými cenami boli ocenení Mgr. Jana Hota-
řová zo Skalice za diela Prieniky I. – II., 
Mgr. Alena Kováčová zo Senice za kolek-
ciu akrylov s vesmírnou tematikou (Erup-
cia, Mars a Venuša, Nepokojné hviezdy), 
Ľubomír Miča zo Senice za kolekciu obra-

zov Inovation I. – IV., Mgr. Anna Miľanová 
zo Senice za perokresby Do života I. – III., 
Mgr. Helena Minxová zo Senice za osobitý 
pohľad na krajinu (diela Záhrada, Les, Biela 
v bielom) a Jaroslav Salay z Holíča za kolek-
ciu zimných krajín zo Záhoria. Čestné uzna-
nia a ceny zostali doma v Senici a odborná 
porota ich udelila za kolekciu koláží s flo-
rálnou tematikou (Pocta Mudrochovi I., 
Keď kvitnú pivonky) Gabriele Rehušovej a 
za figurálnu kompozíciu Dve v jednej Soni 

Slezákovej. V 
kategórii auto-
rov špecific-
kého výtvar-
ného prejavu 
si diplom a 
cenu odnie-
sol Mgr. Jozef 
Pavlík z Osus-
kého za spieva-
júce a rozpráv-
kové obrazy s 
názvami Ešte si 
ja pohár vínka 
vypijem, Otec i 

s materu hledali mi ženu, 
Princ na bielom koni, V 
krajine zúbkovej víly.

Výtvarná Senica je postupovou súťažou 
a tak práce ocenených autorov postúpia do 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2017 
do Dunajskej Stredy.

Na Výtvarnej Senici je prezentovaných 
108 výtvarných diel od 47 autorov rôznych 
profesií, ktorých spája tvorivosť a láska k 
výtvarnému umeniu. Kurátorkou výstavy je 
Mgr. Božena Juríčková. Výstavu si môžete 
pozrieť vo výstavných sálach  Záhorského 
osvetového strediska v Senici do 2. marca v  
pracovných dňoch od 8,00 do 15,30 hod.

Organizátorom Výtvarnej Senice je 
Záhorské osvetové stredisko v Senici v zri-
aďovateľskej pôsobnosti Trnavského samo-
správneho kraja, ktoré súťaž a výstavu pri-
pravilo v spolupráci so Záhorskou galériou 
Jána Mudrocha v Senici.

Jaroslava Slezáková
foto Tomáš Jurovatý

Cenu preberá Soňa Slezáková 

Seminár o vojenských 
výpravách 

Slovensko si v tomto roku pripomína  
200. výročie narodenia kňaza, spisovateľa, 
redaktora, organizátora národného hnutia 
Jozefa Miloslava Hurbana  (19. 3.1817 Bec-
kov - 21. 2.1888 Hlboké). Pôsobil ako kap-
lán v Brezovej pod Bradlom, v Hlbokom 
bol farárom  viac ako 45 rokov. Účastník a 
organizátor všetkých politických a kultúr-
no-spoločenských aktivít 19. stor. na Slo-
vensku. 

V Senici pri tejto príležitosti pripravuje 
Mesto Senica  v spolupráci so Záhorskou 
knižnicou, Záhorskou galériou Jána Mud-
rocha  a Záhorským osvetovým strediskom  
tiež niekoľko podujatí,  o ktorých  budeme 
priebežne  informovať. Prvé sa uskutoční  
16. marca  o 10. hod. v Dome kultúry. Bude 
to odborný seminár o živote a diele tohto 
velikána slovenských dejín. Dôraz bude 
kladený na vojenské výpravy meruôsmych 
rokov. V programe vystúpia doc. PhDr. Vla-
dimír Segeš, PhD., doc. PhDr. Ivan Mrva, 
CSc.  a  PhDr. Štefan Zajíček. Vstup na 
podujatie je voľný.

 KS
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Tradičný karneval 
netradične 

V 
Z á k l a d -
nej škole 
s mater-
skou školou 
na Ulici J. 
Mudrocha 
sa  každo-

ročne  v polroku práce  koná karneval. Bol 
v duchu ľudovej nôty -  nápad našich šikov-
ných a tvorivých pani učiteliek. V prestro-
jení za gazdiné, ženičky a tetušky v kroj-
och, šatkách či vlniakoch doslova našim 
maskám vyrazili dych. Rozpačité Slovenské 
mamičky... vystriedali už bujaré Na Orave 
dobre, Červený kacheľ, Čerešničky, čereš-
ničky, Šošovička, hrášok... A naše masky 
nielen tancovali, ale i spievali. Program oži-
vilo spevácke vystúpenie Natálky Holoďá-
kovej a tiež súťaž na prekážkovej dráhe 
– áčkari proti béčkarom. Najväčší úspech 
zaznamenali piesne Záhorskú dzedzinú a 
Anička dušička, ktorá si v našom prevedení 
zarosila kopačky. Poviem vám, tento karne-
val si budeme ešte dlho pamätať. A my sme 
sa presvedčili, že úcta k ľudovým tradíciám, 
piesňam či krojom nachádza v srdciach 
našich detí  správne miesto. 

PaedDr. Beáta Kádeková
zástupkyňa pre ZŠ

Vďační za pozornosť  
Nectiť si starobu je to isté ako ráno 

zbúrať dom, kde máme v noci spať. Všetci 
si uvedomujeme, že bez našich  starších 
spoluobčanov by nebolo dneška. Sú to naši 
rodičia, prarodičia, susedia  i neznámi ľudia, 
ktorí tvoria veľkú komunitu obyvateľov 
nášho mesta. Medzi pravidelné aktivity 
Mesta Senica patrí i pozornosť seniorom. 
Starostlivosť o túto skupinu obyvateľstva 
(takmer 4 tisíc ľudí) sa napĺňa  na viace-
rých úrovniach. Jednou z aktivít Mestského 
úradu ako poďakovanie za celoživotnú 
prácu seniorom sú pozdravné listy, ktoré 

radnica posi-
ela všetkým  
občanom 80 
a viacročným. 
Okrem toho 
j u b i l a n t o v  
80, 85, 90 a 
viacročných  
pozýva pri-
mátor mesta 
na stretnutie 
do obradnej 

siene Mestského úradu. 
Naši seniori si túto pozornosť mestskej 

samosprávy veľmi vážia.  Dôkazom je i list, 
ktorý sme dostali do redakcie.  Emeritná 
učiteľka  Mária Slivková chce prostredníc-
tvom Našej Senice  poďakovať primáto-
rovi mesta za jeho pozornosť  voči najstar-
ším občanom v meste. „Za seba i za ostat-
ných jubilantov z celého srdca ďakujem  
za každoročný pozdrav k narodeninám. 
Je to okamih, ktorý poteší srdce a pohladí 
dušu. Taktiež pozývanie najstarších obča-
nov na spoločné stretnutia s primátorom, 
ktoré sa uskutočňujú už niekoľko rokov, je 
záslužný  čin, hodný vďaky. Starý človek už 
toho veľa nepotrebuje, iba trocha pozor-
nosti, aby videl, že nežil nadarmo. Srdečná 
vďaka všetkým,  ktorí sa pričiňujú o udržia-
vanie tejto peknej tradície,“ zakončila svoj 
list naša občianka Mária Slivková. 

bar

Mnohotvárna tvorba 
manželov Filovcov  

V Záhorskej  galérii Jána Mudrocha v 
Senici je od 9. februára do 26. marca  jubi-
lejná výstava už nežijúcej bratislavskej 
manželskej dvojice výtvarníkov Márie a 
Juliána Filovcov pri prí-
ležitosti nedožitého 
90. výročia narodenia 
umelkyne a 10. výročia 
úmrtia umelca. Dôvo-
dom usporiadania 
výstavy pod názvom 
Mária a Julián Filovci. 
Obrazy, kresby, gra-
fiky, ilustrácie boli tri  
úspešné monumen-
tálne výtvarné realizá-
cie J. Filu v Senici vo 
vtedajšej Štátnej spori-
teľni (1965), hoteloch 
Slovan (1973), Branč 
(1977) a jedna realizá-
cia M. Filovej  vo vte-
dajších Západosloven-
ských energetických závodoch (1978). 

Mária Filová (1927 Kremnica - 2014 
Bratislava) je predstaviteľkou tvarovo a 
farebne veľmi kultivovanej, vcelku viac-
menej nezobrazujúcej vetvy umenia na 
Slovensku. Študovala  na oddelení kresle-
nia a maľovania Pedagogickej fakulty  Uni-
verzity Komenského 1947-1949 u prof. J. 
Mudrocha a D. Millyho a na novovzniknu-
tej  VŠVU v Bratislave  v rokoch 1949-1950 
u prof. Ľ. Fullu a E. Zmetáka, odkiaľ bola 
v tej dobe z náboženských dôvodov vylú-
čená zo štúdia. Popri výchove piatich detí 
rozvíjala svoju mnohorakú tvorbu v oblasti 
voľnej maľby, kresby, grafiky najmä litogra-
fie a potom  užitého umenia nástenných 
artprotisov, z ktorých je v Senici vystave-
ných štyridsaťsedem diel z rozmedzia vyše 
päťdesiatich rokov 1960-2013. Obrazy, 
kresby, artprotisy Márie Filovej sa vyzna-
čujú introvertnosťou, komornosťou, boha-
tým vnútorným  životom, meditatívnosťou 
a jemnou citlivosťou v námete krajín, oso-
bitne stromov. Po nežnej revolúcii v roku 
1989 prevažuje abstraktná tvorba, charak-
teristická určitou dekoratívnosťou, poetic-
kosťou, lyrizmom a fantazijnosťou. 

Julián Filo (1921 Nižná pri Piešťanoch – 
2007 Bratislava) je jedným z najvýraznej-
ších predstaviteľov figurálnej postmoderny, 
popartu a novej figurácie na Slovensku. Štu-
doval architektúru v rokoch 1942-1944 na 
VŠT vo Viedni, na AVU v Prahe v rokoch 
1945-1946 a na oddelení kreslenia a maľo-
vania Pedagogickej fakulty UK v Bratislave 
u prof. J. Mudrocha a D. Millyho v rokoch 
1947-1949. V rokoch 1949-1950 bol pre 
svoje náboženské presvedčenie odsúdený 
na tri mesiace nútených prác v náprav-
nom tábore v Hronci pri Brezne a rehabi-
litovaný v roku 1990. Pracoval ako robot-
ník na stavbe, potom ako kreslič v projek-
tovom ústave a od 1957 po prijatí do  vte-

dajšieho ZSVU ako profesionálny výtvar-
ník. Vo svojej mnohotvárnej tvorbe sa zao-
beral voľnou maľbou, kresbou, grafikou 
najmä serigrafiou, užitým umením ilust-
rácie a monumentálnou tvorbou v archi-
tektúre. Na prítomnej senickej jubilejnej 
výstave je prezentovaných najmä tridsať-
sedem obrazov z rozmedzia takmer štyrid-

siatich rokov 1962-2000. 
Už od 60. rokov J. Filo 
maľoval výrazné popar-
tové obrazy hyperre-
listických až fotografic-
kých  fragmentov postáv 
maliarových súčasníkov 
v oblekoch, kravatách, 
zobrazených  pri riešení 
rodinných a pracovných 
problémov, doplnených 
aj ženskými postavami. 
Dynamiku jeho repor-

tážnych, expresívnych, 
figurálnych  kompozí-
cií zvýrazňuje aj kon-
trastná farebnosť, a tak  
po roku 1989 znovu 
pribúdajú obrazy s 

náboženskou tematikou. Unikátom je 
po prvýkrát vôbec v galérii vystavených 
spolu 13 zastavení Krížovej cesty z rokov 
1948-1949, ktorú na výstavu zapožičalo 
Opátstvo Rádu Premonštrátov v Jasove. K 
výstave je vydaná aj publikácia. 

Štefan Zajíček  
Foto Vladimír   Zich

Nevesta Márie a Juliána Filovcov Jana 
Filová sa odborne podieľala na prípra-
ve výstavy a publikum zaujala rozprá-
vaním z ich  života. 

Milan Rašla  vystavuje 
V rámci podujatia  Mudrochova paleta 

bude v Galérii v podkroví ZUŠ Senica pre-
zentovaná    najnovšia tvorba akademic-
kého  maliara Milana Rašlu  na výstave Z  
ateliéru  2015/2017.    Vernisáž výstavy 
bude 17. marca o 16. hod. a výstava potrvá 
do 10. apríla. 

Milan Rašla (1946)  od roku 1972 
pôsobí ako vysokoškolský pedagóg najprv 
na Vysokej škole výtvarných umení  a od 
roku 1987 až doteraz ako docent na Vyso-
kej škole múzických umení v Bratislave. V 
70.  rokoch 20. stor.  začali jeho aktivity na 
Záhorí – vlastná výtvarná tvorba  v letnom 
ateliéri v lokalite Borský Peter a metodic-
ko-odborná práca  v oblasti neprofesionál-
neho výtvarného prejavu v senickom regi-
óne. 

Štefan Orth
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Podhoránim 
Ako blesk z jasného neba sa mestom 15. 

februára rozniesla správa o náhlom skone 
generálmajora Ing. Milana Podhorániho. 
Opäť zaskočení závanom smrti sme sa pre-
svedčili, aký je život veľmi  krehký. V  jed-
nom nečakanom momente smrť nemilo-
srdne a rázne preťala čiaru života a všetko 
ukončila. Všetky plány, všetko, čo mal rád, 
čomu sa venoval, všetko, čo dávalo jeho 
životu zmysel.  

Väčšina obyvateľov Senice poznala 
Milana Podhorániho z pôsobenia v 
armáde, ktorej zasvätil celý svoj profe-
sijný život. Vojenská služba si vyžaduje člo-
veka odhodlaného, schopného, ale i obe-
tavého, ktorý je ochotný 
pôsobiť na akomkoľvek 
mieste. Rodák z Pukanca 
sa pre kariéru profesionál-
neho  vojaka rozhodol už 
na základnej škole. Absol-
voval strednú Vojenskú 
školu v Moravskej Třebo-
vej, Vyššie delostrelecké 
učilište v Martine a Vojen-
skú   delostreleckú aka-
démiu v bývalom  Soviet-
skeho  zväze. Jej ukon-
čenie ho predurčilo na 
vykonávanie rôznych veli-
teľských a štábnych funk-
cií. Takto sa v roku 1978 
dostal do Senice, najskôr 
na funkciu veliteľa delostreleckého oddi-
elu, potom zástupcu veliteľa a v rokoch 
1981 – 1985 veliteľa 3. Liptovského delost-
releckého pluku. 

Pán Milan Podhoráni bol celým telom 
aj dušou vojak.  Neustále sa vzdelával 
a  absolvovaním ďalších štúdií v Česku a 
v Nemecku  sa dostal  na najvýznamnej-
šie posty v Armáde SR a na Ministerstve 
obrany SR. V rokoch 1998 – 2002 pôso-
bil na slovenskom zastupiteľskom úrade v 
Ruskej federácii v Moskve vo funkcii vojen-
ského pridelenca. 

Jeho zanietenie,  odhodlanie a poctivosť 
v práci mu priniesli úspechy v povolaní, ale  
aj veľa  vyznamenaní, ktorými bola oce-
nená jeho práca. Počas dlhej vojenskej kari-
éry získal množstvo domácich i zahranič-
ných vyznamenaní, z nich najvýznamnej-
šie sú Medaila obrany I. stupňa, Medaila M. 
R. Štefánika I. stupňa,  Kríž rytiera delost-
relectva  a vyznamenanie Ruskej federácie  
Zlatá medaila Petra Veľkého.  

Jeho kolegovia, podriadení na všetkých 
pôsobiskách  ho rešpektovali, mal prirod-
zenú autoritu, bol rozhodný veliteľ, doká-
zal ostatných správne motivovať. Kolego-
via v ňom stratili výborného a spoľahlivého 
kamaráta, ktorý  sa vyznačoval  čestnosťou 
a zásadovosťou. Svojou prácou i správaním 
bol príkladom pre svoje okolie. Asi najlep-
šie ho vystihujú slová na parte: Vždy som 
chcel v živote dokázať veľké veci, vždy  

Zomrel farár Ján Lacko
So smútkom sme prijali správu, že 19. 

februára vo veku 88 rokov zomrel  niek-
dajší senický farár  ThMgr. Ján Lacko, ktorý 
v našom meste pôsobil v rokoch 1984 - 
1997.

Ján Lacko sa narodil 20. novembra 1928 
v Leviciach ako syn pliešovského  farára. 
Jeho predkovia až do štvrtého pokolenia 
boli evanjelickí farári, a prvý z nich – tak 
tiež Ján Lacko konal kňazské poslanie v 
Moravskom Lieskovom. Základné vzdela-
nie získal na Štátnej ľudovej škole v Plie-
šovciach, stredoškolské na gymnáziu vo 
Zvolene. Teológiu študoval na SEBF v Bra-

som  bol pripravený  veľké veci dokázať.
Milan Podhoráni kariéru profesionál-

neho vojaka ukončil po 43 rokoch 31. marca 
2003. Vtedy sa naplno a iniciatívne zapojil 
do verejného života násho mesta, do kto-
rého sa s rodinou prisťahoval v roku 1979. 
A hoci odvtedy pôsobil na rôznych mies-
tach, Senica mu prirástla k srdcu.  Bol zakla-
dateľom občianskeho združenia Delostre-
lec, ktoré organizovalo  spoločenské, kul-
túrne a výchovné podujatia pre mládež i 
dospelých. Aktívne pracoval v SZPB, kto-
rého bol členom a určitý čas aj predsedom  
Oblastného výboru SZPB. V rokoch 2006 
– 2010 bol poslancom mestského zastu-
piteľstva, v rokoch 2010 – 2014 pôsobil v 
komisii pre ochranu verejného poriadku a 
životného prostredia. Niekoľko volebných 
období pracoval aj v poradnom orgáne pri-

mátora mesta Rada 
starších, bol pred-
sedom chatárskeho  
výboru na Kunovskej 
priehrade,  organizáto-
rom športových súťaží 
najmä pre mládež či  
slávnych delostrelec-
kých plesov. Jeho akti-
vity vo verejnom a spo-
ločenskom živote boli 
ocenené aj Mestom 
Senica v roku 1997 
medailou Za zásluhy o 
rozvoj mesta  a v roku 
2015 bol medzi oce-
nenými osobnosťami 
mesta. 

Pána Milana Podhorániho sme poznali 
ako človeka veselej mysle a dobrého srdca, 
vždy ochotného pomôcť. Jeho výnimočne  
pestrý a na udalosti bohatý život  sa náhle 
skončil vo veku 71 rokov. Na poslednú roz-
lúčku s ním 21. februára prišlo veľa býva-
lých spolupracovníkov, kamarátov a zná-
mych z rôznych kútov Slovenska i Česka,  
kolegov  z Klubu generálov SR, spoluobča-
nov, ktorí mu vzdali úctu a vďaku za všetko, 
čo vykonal pre spoločnosť.  Jeho zásluhy 
boli osobitne vyzdvihnuté  na pohrebe s 
vojenskými poctami. 

Česť jeho pamiatke!
Viera Barošková

tislave, kde skončil ako magister teológie a 
15. júla 1951 bol biskupom Fedorom Rup-
peldtom  ordinovaný vo Veľkom kostole v 
Bratislave. Kaplánom bol v Pliešovciach, v 
Gbelciach a  v Púchove. Ako zborový farár 
pôsobil vyše 18 rokov v Lazoch pod Maky-
tou, 12 rokov v Mošovciach a viac ako 13 
rokov v Senici. Medzi kolegami požíval 
mimoriadnu vážnosť a úctu, čo dosved-
čuje, že bol dvakrát zvolený za konseniora 
Myjavského seniorátu. Za jeho pôsobenia 
dostal miestny evanjelický kostol novú stre-
chu a fara prístavky. Od apríla 1997 žil na 
dôchodku v Bratislave – Petržalke, ale i tam 
vypomáhal, učil náboženstvo na petržal-
skej cirkevnej škole a zastupoval farárov v 
okolitých zboroch a Petržalke.

Ján Lacko bol členom prekladateľs-
kej komisie Starej Zmluvy a preložil knihu 
Kazateľ. Ako člen Spevníkovej komisie a 
následne Hymnologického výboru bol i 
autorom a prekladateľom viacerých piesní 
v Evanjelickom spevníku. Pôsobil aj ako 
člen Komisie pre štruktúru služieb Božích 
a Agendu, člen Školskej komisie a podieľal 
sa na tvorbe učebníc náboženstva. Bol čle-
nom Redakčnej rady Tranovského kalen-
dára a Evanjelického posla spod Tatier. 
Spolupracoval taktiež s rozhlasom a televí-
ziou. Bol autorom dvoch kníh: Zo spomie-
nok evanjelického farára (2008) a Hľadajte 
v knihe Hospodinovej (2013). 

PM

Do pozornosti mladým 
návrhárom 

Presnejšie deťom a mládeži od 9 do 18 
rokov, ktorým ich výtvarná duša piští po 
návrhoch v módnom svete. Propozície  4. 
ročníka  výtvarnej súťaže mladých návrhá-
rov Model 2017  nájdete  na www.stonozka.
estranky.sk. Ešte stále je čas si ponuku poz-
rieť a  prihlásiť sa do súťaže. Uzávierka doru-
čenia prác do CVČ je 3. máj.  Súťaž vyhlasuje 
a organizuje  CVČ  a Študentský parlament 
Senica, odborným poradcom a predsedom 
poroty je odevná dizajnérka Mgr. art. Eliška 
Šefčíková zo  Senice.

Súťaž má štyri výtvarné kategórie  Návrh 
odevu na postave, Návrh textilnej tka-
niny, Výroba módneho doplnku a Tvorba 
modelu. Vekové kategórie sú dve 9-13 a 
14-18 rokov, najdôležitejšie téma súťaže 
znie - ZOO. Všetky ďalšie podrobnosti  sú 
na webe CVČ (ak si propozície  vypýtate na 
cvc.senica@gmail,.com tak vám ich zašleme 
na vašu mailovú adresu). Vernisáž súťaže je 
plánovaná na 19. mája 2017.

Skúste pretaviť vaše nápady do krásneho 
šperku v podobe hada či dezénu s nády-
chom šupín, peria, nakresleného modelu 
na postave alebo dokonca ušiť či prešiť a 
vynoviť samotný model odevu. Výstavou 
vašich prác v senickom DAVe  sa v máji iste  
poteší nejedna tvorivá duša, školské kolek-
tívy i verejnosť.

Dana Kopecká, CVČ
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Vzácne 91. narodeniny si 27. februára 
pripomenul Ing. arch. Ivan Jozef Korec, 
senický rodák. Významný architekt, kto-
rého tvorbu možno vidieť po celom Slo-
vensku, no vari najviac sa s jeho menom 
spája Bratislavský hrad. Pán architekt váhou 
svojej osobnosti pomohol  začiatkom 60. 
rokov 20. storočia 
zachovať túto his-
torickú pamiatku. 

Narodil sa 
v roku 1926 v 
o b c h o d n í c k e j 
rodine Eduarda 
Korca ako druhé 
zo štyroch detí. 
Detstvo prežil v 
rodnom meste a 
tu vychodil aj dve 
triedy meštianky. 
Od malička rád 
kreslil a pokúšal sa 
aj modelovať. Počas 
štúdia na priemys-
lovke ho zamest-
nal staviteľ Franti-
šek Fordinál, majiteľ 
úspešnej  stavebnej kancelárie v Senici. Pra-
coval tam už počas stredoškolských štúdií 
ako externý praktikant a neskôr ako pro-
jektant až do roku 1950.   Ako sa vyjadril 
sám architekt, podieľal sa napríklad  na pro-
jektovaní rodinných domov  (napríklad na 
Robotníckej ulici) či trojkilometrovej  želez-
ničnej trate z bývalej fabriky Slovenský hod-
váb na senickú železničnú stanicu a ďalších 
projektoch v okolí Senice. „Veľa jeho sta-
vieb stále stojí, sú plne funkčné,  čo je vyja-
drením kvalitnej práce  pána architekta,“ 
zhodnotil  architektonickú prácu pán Sil-
vester Fordinál, ktorý s jubilantom udržiava 
stále kontakty.  

V piatom ročníku  štúdia na Fakulte 
architektúry  a  pozemného staviteľstva  na 
SVŠT v Bratislave ho v roku 1950 z politic-
kých dôvodov vylúčili zo štúdia, na základe 
odvolania ho neskôr prijali a promoval v  
roku 1952   (dôvody - pokus o útek za hra-
nice a chodenie do kostola - sa dozvedel 
až po rehabilitácii v roku 1991). V ťažkom 
období bez perspektívy mu pomohol kra-
jan  pracovať v podniku Slovenské hotely. 
Postupne pôsobil  vo viacerých funkciách, 
napríklad ako technický námestník riaditeľa 
Priemstavu, kde robil projekciu. Bol riadi-
teľom projektovej organizácie IPEX, ktorá 
sa zameriavala na experimentálne stavby 
a poskytovala  prvé katalógy rodinných 
domov. Po dosiahnutí dôchodkového veku  
sa stal námestníkom riaditeľa  Bratislav-
ského hradu, kde mal na starosti  prípravu 
výstavby parlamentu, realizoval výstavbu 
administratívnej budovy SFVU a viedol 
rekonštrukciu pamiatkového objektu na 
Panskej ulici v Bratislave. 

Ivan J. Korec od útleho detstva inklino-
val k umeniu, kreslil kulisy pre bábkové 
divadlá a vytváral pálené keramické sošky. 
Mal šťastie na profesorov, ktorí jeho záu-

jem o výtvarné umenie podporovali. Pri 
vlaňajšej oslave 90. narodenín pripra-
vil profilovú výstavu  obrazov a projekto-
vých prác v Galérii architektúry  nazvanú 
Moje archívy. V bulletine k výstave sú zara-
dené jedna kresba a jedna maľba, ktoré sa 
viažu priamo k Senici. V Senici vystavoval 
v roku 1985. Riaditeľ Záhorskej galérie Šte-
fan Zajíček konštatoval: „Ako architekta 

pána I. Korca 
priťahujú aj 
námety stavieb 
zvlášť hospodár-
skych, továren-
ských na Myjave 
alebo v Senici. 
Okrem krajín sa 
venuje aj figu-
rálnej portrétnej 
tematike v pre-
važne realistic-
kom prístupne 
ku skutočnosti.“ 

Dodal, že mali-
arska, kresliar-
ska aktivita archi-
tekta sa koncen-
truje najmä na 
krajinu či už hor-

skú liptovskú, alebo nížinatú záhorskú. 
Pán architekt je aj vo vysokom veku 

plný tvorivej aktivity, svoj bohatý a plno-
hodnotný pracovný i rodinný život vložil  
do série kníh bohato dokumentovaných 
faktografickým  materiálom z jeho archi-
tektonickej i maliarskej tvorby. V Bratislave 
žije aktívnym spoločenským životom, rád 
sa stretáva so svojimi rodákmi a neustále 
spomína na Senicu.  Dlhoročné priateľstvo 
ho spája so senickou rodáčkou,   uznáva-
nou odborníčkou v rehabilitačnej medicíne 
doc. MUDr. Emíliou Thurzovou, PhD, ktorá 
ho charakterizuje ako mimoriadnu osob-
nosť vyžarujúcu človečinu a  skromnosť 
vzhľadom na dosiahnuté pracovné úspe-
chy. Svoj pohľad na neho vyjadrila slovami: 
„Jeho život je vrchovato naplnený tvori-
vosťou, má za sebou dielo, nielen archi-
tektonické, ktoré pretrváva. Rozsah jeho 
záujmov bol veľmi veľký a všade zanechal 
stopy, ktoré aj ďalším generáciám budú pri-
pomínať jeho veľkosť.“   

Viera Barošková

Pri oslave 90. narodenín  dostal Ing. arch. Ivan 
Korec  od svojich senických priateľov, súroden-
cov doc.  MUDr. E. Thurzovej a Ing. Ivana Gašu 
ocenenú publikáciu Senica v nostalgii pohľad-
níc.

Na Chodbovici 
55 družstiev

V Základnej škole  na Ulici V. Paulí-
nyho-Tótha sa v nedeľu 19. februára  konal 
11. ročník medzinárodnej hasičskej súťaže 
Chodbovica.  Na chodbách školy súťažil  
rekordný počet družstiev, a to 34 chlapčen-
ských a 19 dievčenských. Mimo súťaž si 
jednotlivé disciplíny premiérovo vyskúšali 
aj  najmenšie deti zo senického Dobrovoľ-
ného hasičského zboru  (DHZ) pod vede-
ním trénerky Emílie Chodúrovej.

Na súťaž prišli družstvá detí zo Sloven-
ska, ale aj spoza Moravy – družobných  Vel-
kých Pavlovíc, Hodonína a Drnovíc. Medzi 
slovenskými družstvami mali zastúpenie 
obce z okresov Senica, Skalica, Malacky, 
Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Galanta, 
Senec a Prešov.

Na chodbách základnej školy mali 
mladí hasiči pripravených viacero  stano-
víšť. Museli preskočiť prekážku, zapojiť 
sacie vedenie, prebehnúť stanovený úsek 
vo dvojici, zdolať rebríkovú stenu, prira-
diť správne technické prostriedky, zavia-
zať uzol, zhodiť kolky a zdolať niekoľko-
metrový úsek pomocou žineniek. K výsled-
nému času sa  na približne  300 metrovej  
trati  jednotlivým družstvám pričítali za chyby 
trestné body.

V kategórii chlapcov sa najviac darilo hasi-
čom zo Senice - starší II, ktorí súťaž vyhrali s 
výsledným  časom 2:53 min. a zároveň si 
odniesli aj Putovný pohár riaditeľa ZŠ za naj-
lepší čas. Na druhom mieste skončili s časom 
3:13 min.  chlapci zo Špačiniec a tretie miesto 
obsadilo zase družstvo zo Senice - starší I s 
výsledným časom 4 min.

V kategórii dievčat si prvé miesto vybo-
jovali hasičky z tímu Senica I s časom 3:39 
min. , druhé miesto obsadili dievčatá zo 
Zelenča a na treťom mieste boli so zhod-
ným časom 4:10 min. dievčatá z Rybiek a 
Podolínca.

Za DHZ Senica súťažili dve družstvá naj-
starších detí pod vedením Milana Černáka, dve 
družstvá mladších detí pod vedením Dušana 
Gabriela, dve dievčenské družstvá pod vede-
ním Miriam Źákovej a dve družstvá najmlad-
ších detí pod vedením Emílie Chodúrovej.

Veľké poďakovanie patrí  riaditeľovi 
Základnej školy na Ulici V. Paulínyho-Tótha  
Vladimírovi Šváčkovi, ktorý  v ich škole 
poskytuje výborne podmienky pre prípravu 
senických dobrovoľných hasičov. 

ml. technik Andrej Laho
veliteľ DHZ v Senici

Okienko JDS
-

parku v Dunajskej Strede, poplatok 12,50 
eur, odchod o 8. hod. od plavárne, zaplatiť 
najneskoršie do 9. marca v Klube dôchod-
cov na Továrenskej ulici.  

pri živej hudbe v  COOP Jednota.      
Blahoželáme členom organizácie, ktorí 
budú mať v mesiaci marec jubileum: Štefan 
Dikasz, Anna Kováčová, Emil Komárek, Cti-
bor Vlk. Ľudmila    Jankovičová

podpredsedníčka  MsO JDS    
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – február 2017

 autor:   názov:    vydavateľ:
1. Monsigny, J.:   Cárov syn   Arkus
2. Mlčochová, J.:    Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
3. Bendová, K.:   Osmijanko sa vracia  Buvik
4. Genova, L.:  Strácam svoje ja   Arkus
5. Ďuríčková, M.:  Zlatá brána   Buvik
6. Hevier, D.:   Hovorníček    Buvik
7. Gohl, Ch.  Žolík pre všetky prípady  Arkus 
8. Genova, L.:  Ľavá strana sveta    Arkus 
9. Kol.:     Krížovky a osemsmerovky   Bookmedia
10. Pronská, J.:   Verenica  Slov.   spisovateľ
11. Betancourt, J.:  Príliš veľa poníkov   Arkus
12. Monsigny, J.:  Rebelka Bianka   Arkus
Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je 

možné predplatiť si Hádajka aj Detské doplňovačky. Na stránke nájdete i aktuálny katalóg 
Knižného klubu Arkusu, prihlášku do klubu a ďalšie informácie. 
Novinky vydavateľstva Arkus:
Novinka vydavateľstva Arkus:
Hádajko 5/17 a dúha, ktorá nebola
Pozná to vari každý – keď po daždi vyjde slnko, na oblohe sa občas ukáže farebná dúha. 
Lenže jedného dňa sa dúha nezjavila. A nezjavila sa ani po ďalšom daždi, a po tom nasle-
dujúcom tiež nie. Zmizla, akoby sa prepadla pod zem. Ale je možné, aby sa dúha kamsi 
len tak prepadla? A ak to možné nie je, kam sa teda podela?
Mäkká väzba, 105 x 148  mm, 32 strán, cena: 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur. 
Detské doplňovačky 1/17 korčuliarske
Prvé tohtoročné číslo obľúbených Detských doplňovačiek je už v predaji! V ňom si vylú-
štime úlohy na tému korčule, a to kedy sa asi objavili prvé korčule, kto ich vymyslel a 
prečo, kedy vznikali prvé korčuliarske kluby a ako sa do nich dalo dostať (nebolo to práve 
najjednoduchšie!), a veľa ďalších zábavných úloh. Maskot časopisu kocúrik Markus nám 
prezradí, ako sa učil korčuľovať a ako a kde sa to celé skončilo...
148 x 210 mm, 16 strán, cena 0,75 eur, pre predplatiteľov 0,73 eur

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

Viete ako sa 
zachovať?

Viete ako oznámiť poru-
šenie verejného poriadku, podozrenie z 
trestnej činnosti a inej protispoločenskej 
činnosti, ktorej ste svedkom? Mestská polí-
cia v Senici ponúka nasledovné rady:

-   Vždy, keď polícii oznamujete udalosť,  
nebuďte v rozpakoch.

-    Oznámte každú činnosť, ktorá sa vám 
zdá podozrivá, hliadka na mieste vec pre-
verí.

-   Oznámenie môže byť aj anonymné, 
v takom prípade uveďte presne miesto, 
popis páchateľa a čo urobil.

-  Oznamovať môžete telefonicky na 
čísle 159, 24 hodín denne.

-   Oznamovateľ môže požiadať Mest-
skú políciu o vysvetlenie, ako bola nahlá-
sená udalosť riešená.

-  Tak isto môžete oznámiť na Mestskú 
políciu aj iné udalosti, napr. požiar, zranenú 
osobu atď., službukonajúci policajt zabez-
pečí ďalšie potrebné zložky. 

-  Svoje pripomienky na Mestskú polí-
ciu adresujte na e-mail msp@msu.senica.sk 
alebo telefonicky na číslo 651 5886.

-    Pamätajte na to, že ak ste boli sved-
kom nejakej udalosti a neoznámite to, 
umožňujete páchateľovi pokračovať v jeho 
činnosti ďalej. Nabudúce aj vy alebo osoba 
vám blízka sa môže stať obeťou kriminál-
nej činnosti. 

-     Pri opise vozidla udajte farbu, typ, 
evidenčné číslo, smer pohybu vozidla. 

-   Pri opise osoby si všímajte vek, pohla-
vie, rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov, 
štýl účesu, oblečenie (odhora nadol), popis 
tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol ozbro-
jený, vyjadrovanie sa a iné zvláštnosti (kríva 
a pod.).

Kto chce, ten dokáže
V Dome kultúry sa na vyhlasovaní naj-

lepších športovcov mesta Senica  stretli 
malé deti, mládežníci, dospelí   i seniori, 
ktorí majú spoločnú lásku - šport. Gala-
program Športovec roka 2016  divákom 
odhalil väčšie či menšie úspechy našich 
športovcov naprieč celým bohatým špor-
tovým životom v Senici. Vždy ide samo-
zrejme o víťazstvá, o dosiahnutie najcen-
nejších  medailí z vrcholných podujatí, ale 
ide tiež o to,  aby deti a mládež športovali, 
aktívne trávili čas a prostredníctvom športu 
nadobúdali vôľové vlastnosti potrebné pre 
život. 

Príkladov hodných nasledovania ukázal 
galaprogram viac. Jedným z nich je hoke-
jista Eduard Šedivý, ktorý nielen odovzdá-
val ocenenia, ale bol aj ocenený. Pocty sa 
mu dostalo v novej kategórii Reprezentant 
Senice. Určite právom, veď  v priebehu 1,5 
roka sa prepracoval  zo senického hokejo-
vého klubu hrajúceho 1. ligu až do repre-
zentácie Slovenska. Momentálne hráč HC 
Košice po galavečere na našu otázku ohľa-
dom dosahovania mét povedal: „Samo-
zrejme, aj ja by som si rád zahral v zámor-
skej súťaži. Robím všetko preto, aby som 
sa zlepšoval a napredoval. Mojím naj-
bližším cieľom je reprezentovať našu 
krajinu.“     Organizátori Mesto  Senica 
a komisia pre šport pri mestskom zastu-
piteľstve sa snažili tento rok anketu o 
najobľúbenejšieho športovca  urobiť o 
čosi zaujímavejšie. Na webovej stránke 
mesta Senica si hlasujúci vyberali svojho 
favorita spomedzi 15 nominantov. Aby  
meno  víťaza nebolo vopred známe, 
mohli hlasovať fanúšikovia priamo v 
Dome kultúry, čím ešte mohli zamiešať 
poradie. Z celkového počtu 1148 hlasov 
cez internet hlasovalo 1036 ľudí a 112 v 
Dome kultúry. So 166 hlasmi bol jasným 
favoritom na prvenstvo v ankete dosti-
hový jazdec Jaroslav Brečka ml., ktoré 
potvrdili aj diváci v sále, kde dostal  ďal-
ších 12 hlasov. Stal sa najobľúbenejším 
športovcom a  pozitívnym príkladom 
pevnej  vôle, úprimného vzťahu k športu 
a vytrvalosti. V ankete dostal 144 hla-
sov štvrták  - plavec  Tomáš Polák, ktorý 
podľa trénera  Andreja  Laha vyniká 
mimoriadnou vytrvalosťou a rád pre-
konáva prekážky. Na ďalšom mieste v 
ankete skončil so 124 hlasmi bežec Jaro-
slav Kubíček, ktorý za krátky čas dosia-
hol  v  behu pozoruhodné výsledky. 

Športovec roka je podujatím, na kto-
rom sa okrem výkonov športovcov a tréne-
rov morálne oceňujú aj postoje rodičov, 
sponzorov, funkcionárov a všetkých ďal-
ších často neznámych ľudí, ktorí prispie-
vajú každodennou prácou k dobrému 
fungovaniu športových klubov. Verme, že  
rozvoju športu  sa v našom meste bude 
dariť aj naďalej a fanúšikovia budú oceňo-
vať výkony svojich obľúbencov. 

Viera Barošková

Expedícia Chopok 2017 
 Letná ponuka CVČ Stonožka  pre 12 – 

17-ročných milovníkov tatranskej prírody a 
majiteľov turistických topánok v Nízkych 
Tatrách. Prekonajte svoje vlastné ja pri ces-
tách na Ďumbier či Chopok a  prežite spo-
ločné dobrodružstvá, a to nielen  vo vlaku 
a pri putovaniach,  ale i v jaskyni mŕtvych 
netopierov, v lanovom parku na Táloch, 

na vode v Krpáčovej či  na salaši v Bys-
trej...  Naším domovom bude v termíne od 
30. júla do 4. augusta  horský hotel Tran-
goška. Presvedčili sme ťa (vás) na takýto 
netradičný „tábor pre veľkých“?  Popla-
tok za pobyt  je 100 €. Ďalšie informácie 
a prihlášky v senickom CVČ  a na www.
stonozka.estranky.sk  A aby bola informá-
cia úplná - jedným z vedúcich a iniciátor 
tábora bude Janko Slezák. 

Dana Kopecká a Tomáš Čerňák, CVČ
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Študentský ples 2017 
V Dome kultúry v Senici sa 28. januára  

konal  7. ročník Študentského plesu. Na 
príprave a organizácii sa tradične podieľal  
Študentský parlament a  vždy výborná 
agentúra Well. Tohtoročný ples sa niesol v 
znamení témy hollywoodskej  noci, a tak 
nechýbal známy červený koberec či chod-
ník slávy s „hviezdami“ ako Angelina Jolie 
alebo Brad Pitt.  Občas sa tu mihol i živý 
oscar. Večerom sprevádzal moderátor 
Janko Hyža a o hviezdne spevácke výkony 
sa postarali Natália Baloghová a Michal 
Candrák. Skvelé tanečné vystúpenia pred-
viedli tanečné skupiny Sonny a Scream. 
Obrovským lákadlom bola cenami nabitá 
tombola, kde mohli hostia vyhrať zo 100 
priamych cien alebo postúpiť do žrebo-
vania o hlavné ceny, ktorými boli  tablet, 
50 %  zľava na vodičský kurz či dokonca 
letné gumy na osobný automobil. Taktiež 
neustále plný fotokútik, kde sa páry vyfo-
tením so soškou Oskara mohli zapojiť do 

súťaže o kráľa a 
kráľovnú plesu 
2017. Po taneč-
nom rozstrele 
vybraných párov 
mohli ľudia hla-
sovať rozhod-
núť o víťaznej 
plesovej dvojici. 
Veľkú konku-
renciu napokon 
zdolal mladý 
usmievavý pár 
Jakub Čederle s 
priateľkou Tatia-
nou Dvorskou. 

Neodniesli si len hodnotné ceny, šerpy 
a korunky, ale mohli si spolu zatancovať 
sami v žiari svetiel a reflektorov roman-
tický  „slaďák“  v podaní speváčky Natálie 
Baloghovej. Po výbornej večeri, keď hostia 
zahodili zábrany (dámy aj topánky),  sa už 
všetci rozbehli na tanečný parket, kde mal 
namiesto kapely svoju premiéru DJ Choci. 
Filmové hity zneli a z parketu hostí už odlá-
kal možno len polnočný guláš. Ples bol 
skrátka výborný a už teraz sa všetci tešíme 
na Študentský ples 2018.

Betka Chropúvková
Gymnázium L. Novomeského Senica 

a Študentský parlament

Hollywoodská noc v senickom podaní. 

Na okraj plesu
Jéj, bude ples! Skvelé, určite pôjdeme. 

Vraj je zakázaný alkohol.  Nevadí. Veď do 
šatne fľašku nejako prepašujem a po desi-
atej si to v sále už nikto nevšimne. Ups, 
nejako som to prehnal...

Ak ti je zle, naozaj choď radšej na WC. 
Ajaj... no, nevadí, zajtra sa o to niekto 
postará...

Prosím ťa, radšej polož ten hasičák. Nie, 
nedávaj dole tú poistku...Haha, on sa pustil! 

Haha, už je od neho  celá fajčiarska! Haha, 
veď niekto to uprace. Ha...ha...

Kto je ten niekto? 
Dovoľte, aby sme sa predstavili. Sme 

skupina mladých, aktívnych študentov, 
hovoríme si Študentský parlament. Každo-
ročne trávime počas niekoľkých týždňov  
dlhé hodiny prípravami na jeden jediný 
večer, a to  Študentský ples. Viem, sami 
sme si zvolili túto často nevďačnú cestu, 
cestu nebytia obyčajným návštevníkom. 
Robíme to radi, robíme to pre vás. Prirod-
zene, všetko  bez nároku na odmenu, pre-
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Stážisti z cudziny
V týždni od 23.  do 27. januára  študenti 

3. ročníka a septimy  Gymnázia L. Novo-
meského v Senici spoznali dvoch mla-
dých ľudí, študentov vysokých škôl. Išlo o 
dvoch stážistov, ktorí sa prostredníctvom  
študentskej organizácie AIESEC dostali 
do slovenských  stredných škôl so svojím 
výučbovým programom.

Lui z Číny a Giorgi z Gruzínska repre-
zentovali svoju  krajinu a poskytli nám 
o nich informácie z rôznych oblastí ich 
života - tradície, jazyk, písmo, história štátu 
i  súčasnosť.  

Lui býva  v Pekingu, kde  študuje čín-
štinu a angličtinu. Po skončení univerzity 
by chcela byť prekladateľkou. Vďaka tejto 
stáži sa dostala prvýkrát do Európy, inak 
cestovala len po Číne. Počas vyučovacích 
hodín nám rozprávala hlavne o kaligrafii,  
rôznych typoch ľudí žijúcich v jej krajine, 
hovorila o rozdieloch medzi obyvateľmi a 
o ich živote. 

Giorgi pochádza z hlavného mesta Tbi-
lisi, kde študuje sociológiu. Je to veľmi 
moderné mesto, pretože po vojne ho 
vybudovali znovu takmer od základu. Prvé 
dva  dni prezentoval svoju krajinu, najmä 
národný tanec, hlavné mesto, zvyky a učil 
nás zopár základných fráz. Potom sme pre-
berali motivačné témy, napríklad zdravý 
životný štýl, štúdium či prácu v zahraničí 
a tému o  osobnom profile potenciálneho 
uchádzača o zahraničnú stáž.

V prvom rade bolo veľmi prínosné, že 
prednášky boli v anglickom jazyku. Obaja 
mali dobrú a porovnateľnú úroveň anglič-
tiny. Prirodzenejšie bolo  s nimi komuniko-
vať počas večerov, kedy sme sa  dozvedeli 
oveľa viac. Porovnávali sme systémy škol-
stva, kvalitu vzdelania, možnosti uplatne-
nia po vysokej škole, odlišnosti priorít štu-
dentov, ale aj bežný život. Spoznali sme 
ich  oboch bližšie a obidvaja sú veľmi pria-
teľskí mladí ľudia. Každému sme na pami-
atku venovali obrazového sprievodcu po 
Slovensku a oni sa stali súčasťou našich 
pekných spomienok. 

Lucia Kollárová
Gymnázium L. Novomeského Senica

Študentská  rada je cool 
Študenti Obchodnej akadémie Senica 

(OA) si rozhodne vedia spríjemniť čas strá-
vený v škole. Inak by to ani nešlo, veď uče-
nia je dosť, písomiek len pribúda, skúšanie 
na dennom poriadku. Nejeden študent sa 
s chuťou posťažuje. Študenti sú vďační za 
každý jeden voľnejší deň a keďže si vedia 
vymyslieť aj hodnotný alternatívny pro-
gram, nie je dôvod im ho nedopriať. 

Na OA už roky úspešne funguje študent-
ská rada (ŠR), ktorej členovia sa aktívne 
podieľajú na spríjemňovaní školských dní. 
Stretávajú sa a spoločne vymýšľajú, disku-
tujú, tvoria,  dohadujú a výsledkom je vždy 
nejaká super akcia. Tento školský rok sme 
zažili na OA niekoľko výnimočných dní – 
oslava halloweenu, tradičné Mikulášske 
ráno, školské vianočné trhy, športové tur-
naje. Pustili sme sa aj do charitatívnych akti-
vít a vyzbierali sme hračky a plyšové hračky 
pre klientov  Svetlušky v  Kunove. Výnos z 
vianočných trhov zasa potešil senický  Útu-
lok. 

Hovorí sa, že všetko sa dá, keď sa chce. 
My však vieme, že v školskom prostredí sa 
nedá uskutočniť úplne všetko, čo by sme 
chceli. Dá sa však urobiť veľa. Záleží len 
na našej vôli, aktívnosti a spoločnej komu-
nikácii. Mám veľké šťastie, že ako koordi-
nátorka ŠR pri OA pracujem so skupinou  
plnou aktívnych, nebojácnych, hravých 
a optimisticky naladených ľudí. Čaká nás 
ešte mnoho ďalších aktivít a akcií v tomto 
školskom roku. Viem, že sa na svojich štu-
dentov  budem môcť zasa spoľahnúť a spo-
ločne sa nám podarí vytvoriť ďalšie neza-
budnuteľné školské dni. 

Takže prečo je cool byť členom ŠR? Si 
v centre školského diania, informovaný, 
vždy v strehu. Máš možnosť vyjadriť svoje 
názory, myšlienky, realizovať svoje pred-
stavy. Spoznáš množstvo ľudí a zažiješ 
kopec vecí, ktoré si zapamätáš na celý 
život. 

V budúcom školskom roku plánuje OA 
otvoriť nový učebný odbor  Obchodná aka-
démia - bilingválne štúdium v anglickom 
jazyku. Ak ste jazykovo nadaní žiaci 8. a 9. 
ročníka ZŠ a chceli by ste sa na vlastné oči 
presvedčiť ako sa nám žije na OA, príďte 
na Smart Time – prezentáciu školy v anglič-
tine. Stačí len osloviť vašich angličtinárov, 
aby s nami dohodli termín návštevy. Ak sa 
rozhodnete pre štúdium na OA, vaše stre-
doškolské dobrodružstvo sa môže začať už 
od septembra.

Mgr. Katarína Šalíková 
koordinátorka študentskej rady OA

Pomoc senickému
útulku 

Na Obchodnej akadémii v Senici sa 
opäť po roku konala dobročinná akcia, 

zameraná na pomoc pre psíkov. Podsta-
tou tohto podujatia bolo, že každá trieda 
si počas zimných mesiacov pripravila rôzne 
výrobky, ozdoby, darčeky, ktoré predávala 
na vianočnom trhu v našej škole. Okrem 
vianočných dekorácií sa na  trhu predávali 
rôzne sladké dobroty, perníky či vianočný 
punč. Skrátka,  spríjemnili sme si školské 
vyučovanie a trochu sa pohrali s našou 
kreativitou. Naším hlavným cieľom bolo, 
že peniaze, ktoré za predané výrobky zís-
kame, venujeme na dobrú vec. A to práve 
do nášho senického Útulku pre psíkov, 
ktorí to potrebujú. Tento rok sa nám na 

tože najväčší pocit zadosťučinenia nám 
dávajú úprimné pochvaly od ľudí, ktorí sa 
zúčastňujú našich podujatí či  úsmevy detí  

i seniorov,  s ktorými často pracujeme. Ako 
to býva po plese, na ktorom sa všetci nad-
rieme najviac? Za „odmenu“ máme ešte  
niekoľko hodín upratovania fliaš od alko-
holu, jedla rozchádzaného po zemi, zni-
čenej výzdoby a tento rok aj obsahu práš-
kového hasiaceho prístroja. Chápeme, že 
pri takom množstve ľudí nemôže zostať 
všetko v perfektom stave. No mrzí nás, keď 
ľudia zámerne ničia to, na čom sme tak 
dlho pracovali. 

Neprináleží nám nikoho poúčať o tom, 
ako sa má na spoločenskej udalosti sprá-
vať. Skôr chceme apelovať na účastníkov, 
aby budúci rok zvážili návštevu udalosti, 
ktorá bude viac vyhovovať ich zmyslu pre 
morálku. 

Adriana Krutá, Študentský parlament
Foto: M. Štítny, M. Tehlár 

našich trhoch podarilo zarobiť 110 eur. 
Túto  sumu sme  16. januára  osobne odo-
vzdali do Útulku. Z príspevku sa veľmi tešili 
a my sme s nimi prežívali  úprimnú radosť. 
Veríme, že touto cestou sme urobili dobrú 
vec a chceme s tým aj v ďalších rokoch  
pokračovať. 

Gabriela Waldhauserová 
II. A Obchodná akadémia
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Kategória: ŽIACI
AdelaSadloňová - Hanko kai karate klub

Je študent-
kou kvarty v 
Gymnáziu L. 
Novomeského 
v Senici. Adela 
je veľmi praco-
vitá a preto má 
veľký potenciál. 
Okrem  bež-
ných tréningov 
si pridáva ďalšie 

tréningové jednotky,  od ktorých očakáva 
ešte lepšie výsledky. V roku 2016 sa umiest-
nila na 2. mieste v kumite na Grand Prix v 
Ostrave, 3. miesto v kata v Majstrovstvách 
Českej republiky v Brne, 3. miesto  v kata 
v Pohári SNP v Banskej Bystrici, 3. miesto 
v kata v Národnom pohári v Hodoníne, 3. 
miesto v kumite na Ganta Cup-e. Jej praco-
vitosť, schopnosti a výsledky boli ohodno-
tené pri skúškach technickej vyspelosti zís-
kala 1. kyu. Trénuje pod vedením Martina 
Čulena.

Martin Vyletel - Futbalový klub  
Kapitán muž-

stva FK Senica 
U15. Kapitánom 
mužstva bol už 
U14 v jarnej časti 
minulej sezóny. 
Je perspek-
tívnym senic-
kým hráčom 
do budúcnosti. 

Šikovný stredový hráč pod vedením Patrika 
Malého a Eduarda Vilčinského urobil 
značný výkonnostný progres a výrazne pri-
spel k priebežnému prvému miestu senic-
kej U15 v aktuálnej sezóne prvej ligy. Pra-
videlný účastník regionálnych mládežníc-
kych výberov a po zásluhe už aj repre-
zentant Slovenska do 15 rokov bol tento 
rok aj medzi prvými ocenenými v klubo-
vom výbere najlepších hráčov mesiaca. 
Je veľmi zaujímavé sledovať jeho rast aj v 
konkurencii hráčov národného výberu a v 
budúcnosti môže byť Martin Vyletel veľmi 
zaujímavým futbalistom, samozrejme za 
predpokladu, že bude na sebe naďalej 
tvrdo a s pokorou pracovať.

Slávka Mihálová – Tenisový klub
Tenis hrá od šiestich rokov. Je veselá, 

kamarátska, a preto si ľahko hľadá part-
nerku do štvorhry. V sezóne 2016 hrala 
v kategórii mladších žiačok, keď sa stala 
víťazkou troch turnajov v dvojhre, a to 
Tenis Akadémia Bratislava, TC Brno a 
TK Dunajská Lužná. V dvojhre bola ešte 
vo finále na turnaji v Levoči, a na ďalších 
dvoch turnajoch dosiahla semifinále. Vo 
štvorhre bola ešte vo finále na dvoch tur-
najoch, a to Kúpele Piešťany a TC Levoča. 
V rebríčku SR za rok 2016 sa umiestnila v 

Adriana Obulaná - Volejbalová mládež
Napriek tomu, že volejbal začala hrávať 

neskôr ako jej rovesníčky a spoluhráčky, 
svojou veľkou snahou a zápalom pre volej-
bal sa vypracovala medzi opory družstva 
starších žiačok. Hrá na poste libera vždy s 
maximálnym nasadením a s úsmevom akti-
vuje i ostatné hráčky. Je skromná, v kolek-
tíve veľmi obľúbená.

V súčasnosti sa dostala do  širšieho 
výberu reprezentačného výberu vo svo-
jej kategórii. V tejto sezóne bojuje s druž-
stvom starších žiačok o postup na majstrov-
stvá Slovenska, kde po polovici súťaže sú 
volejbalistky na 2. mieste. 

Dominika Grimmová - TJ Záhoran
Hráčka družstva starších žiačok TJ Záho-

ran Senica. Hrá na poste pivotmanky. Je 
oporou družstva. Družstvo, v ktorom hrá, 
sa po jesennej časti v Bratislavskom kraji  
umiestnilo na 5. mieste. Dominika je obe-
tavá a pre mladšie dievčatá vzorom. Tré-
nerkou je Dominika Vaškovičová.

Tomáš Polák – plavecký klub  Aqua
Študent 4. 

ročníka Základ-
nej školy na 
K o m e n s k é h o 
ulici v Senici. 
C ie ľavedomý, 
c t i ž i a d o s t i v ý 
plavec. Jeho 
najobľúbenej -
šou plaveckou 
disciplínou sú 

prsia. 
Napriek tomu, že bola celý rok mestská 

plaváreň v rekonštrukcii a musel dochád-
zať na tréningy do iných miest, na všetkých 
súťažiach na Slovensku, ale aj v Čechách 
získaval popredné miesta. Najväčší úspech 
dosiahol na majstrovstvách Slovenska v 
plávaní najmladších žiakov, kde obsadil 3. 
miesto v disciplíne 50 m prsia a tiež  získal 
bronzovú medailu v disciplíne 200 m prsia. 
V silnej konkurencii v rámci západosloven-
skej oblasti si viackrát vyplával 1. miesto,  
neprekonali ho  ani plavci z jeho ročníka, 
ba dokonca ani o rok starší plavci. Tomáš 
má veľký predpoklad sa zlepšovať a robiť 
dobré meno klubu Aqua, škole a mestu 
Senica. Tréner Andrej Laho.

Laura Hečková – krasokorčuľovanie 
Iba päť ročná 

Seničanka sa kor-
čuľovaniu venuje 
zatiaľ iba jeden 
rok a už má za 
sebou svoje 
prvé medailové 
úspechy. Talen-
tová Laura zís-
kala v klubovej 

súťaži dve prvé miesta v Brne a jedno tretie 
miesto v Uherskom Brode. Vo výkonnost-
ných testoch, ktoré sú pre krasokorčuliarov 
povinné, dosiahla najvyššie možné ocene-
nie vo svojej kategórii. Nakoľko v Senici 
krasokorčuliarsky oddiel nemáme, chodí 
trénovať do blízkeho Hodonína či Trnavy. 
Trénuje pod vedením trénerky Nicole 
Čechovej.

Kategória: 
DORASTENCI
Filip Blažek - Futbalový klub

Defenzívny stredový hráč, odchovanec 
FK Senica strávil svoju premiéru v sloven-
skej najvyššej súťaži v druhom kole Fortuna 
ligy na pôde Trenčína. Od začiatku rozptýlil 
všetky pochybnosti, pretože patril k najlep-
ším hráčom na trávniku a svojím debutom 
medzi seniormi naozaj zapôsobil. Tvrdou 
drinou a prístupom si vydobyl stále miesto 
v kabíne senického A-mužstva a zároveň 
sa v tejto sezóne stal pevnou súčasťou slo-
venskej reprezentácie do 19 rokov, ktorá 
bojuje o postup na Majstrovstvá Európy. 
Ak Filip nepoľaví, má všetky predpoklady 
na to, aby sa z neho stala dlhoročná opora 
Seničanov. Vo Filipovi Blažekovi rastie v 
Senici vodcovská osobnosť, ktorých nikdy 
nie je dostatok.

Martin Čerňák – Klub silového trojboja
Je študentom 

4. ročníka v Stred-
nej priemyselnej 
škole v Myjave. 
Silovému trojboju 
sa venuje od roku 
2014. V minulom 
roku na majstrovst-

vách SR v silovom trojboji juniorov obsadil 
3. miesto v kategórii do 66 kg s výkonom 
420 kg (drep 165 kg, tlak 90 kg a mŕtvy ťah 
165 kg), 2. miesto na majstrovstvách SR v 
silovom trojboji mužov s výkonom 435 kg 
(drep 170 kg, tlak 95 kg a mŕtvy ťah 170 
kg). Na Grand Prix Slovakia juniorov obsa-
dil 2. miesto s výkonom 445 kg (drep 170 
kg, tlak 105 kg a mŕtvy ťah 180 kg). Trénuje 
pod vedením Mariána Beéra. 

Michaela Jaborníková – Volejbalová mlá-
dež

S volejbalom začala v štvrtej triede na 
základnej škole. Je veľmi pohybovo nadaná 
a v spojení s veľkou snahou a pracovitos-
ťou sa vypracovala na najväčšiu oporu v 

Timotej Mešťánek – Hokejový klub 91
Veľmi šikovný útočník. Medzi jeho pred-

nosti patrí korčuľovanie, práca s hokejkou. 
Má zodpovedný prístup k tréningom a 
zápasom. Je vzorom pre ostatných spolu-
hráčov. Timotejove výkony nezostali nepo-
všimnuté a začali sa o jeho zaujímať aj iné 
kluby. Túto sezónu pravidelne nastupuje 
za mužstvo Skalice a vo svojom veku sa 
zapája do prípravy dorastu, kde má okolo 
seba starších hračov o tri - štyri roky. Tréne-
rom je Pavel Klečko.

Športovec mesta Senica kategórii mladších žiačok na 17. mieste v 
dvojhre a na 18. mieste vo štvorhre. Tréne-
rom je Ivan Štefík.
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t družstve junioriek. Hrá na poste smečiarky. 
Napriek svojmu nižšiemu vzrastu dokáže 
vyskočiť tak vysoko, že robí vrásky na tvári 
svojim súperkám. V minulej sezóne spolu 
s družstvom junioriek vybojovala postup 
do najvyššej juniorskej súťaže a ako libero 
i smečiarka bojovala s družstvom žien o 
postup do extraligy. V súčasnosti je kapi-
tánkou družstva junioriek a svojou cieľave-
domosťou vzorom pre všetky spoluhráčky. 
Trénerkou je Lenka Búzková.

Martin Kopáč – Hanko kai karate klub 
Má veľmi dobrú tréningovú morálku. V 

roku 2016 zúročil svoje schopnosti a dosi-
ahol najlepšie výsledky vo svojej doteraj-
šej športovej kariére. Získal 2. miesto v kata 
na Grang prix v Žiline, 2. miesto v kata v 
Národnom pohári Hodonín, 2. miesto  v 
kata na majstrovstvách Českej republiky v 
Brne, 2. miesto v kata v Pohári SNP v Ban-
skej Bystrici, 3. miesto v kumite juniorov v 
Národnom pohári v Sabinove, 1. miesto v 
kata a 3. miesto v kumite na karate Lions 
Cup v Pardubiciach, 1. miesto v kata do 17 
rokov a 3. miesto  v kata do 21 rokov na 
Grand Prix v Ostrave a 1. miesto v kata v 
Národnom pohári goju v Kroměříži. Tech-
nická vyspelosť Martina bola ohodnotená 
získaním 1. Kyu. Trénerom je Martin Čulen.

Michal Serdahely–plavecký klub Záhorák
Je študentom 

kvarty v Gymná-
ziu L. Novomes-
kého v Senici. 
S v e d o m i t ý ,  
skromný športo-
vec. Na tréningy 
sa snaží chodiť 
pravidelne. Na 

pretekoch  vždy  odovzdá maximum. V 
roku 2016  mal celý plavecký  klub veľký  
výpadok v tréningoch pre  rekonštrukciu  
plavárne. Plavci trénovali   iba  4x  do  týž-
dňa počas celého  pol  roka.  No i napriek  
tomu  sa  Michalovi  takmer  podarilo spl-
niť limit  do  Útvaru  talentovanej  mládeže. 
Z celého Slovenska je v ročníku 4-5  najlep-
ších  plavcov. Chýbalo  mu 10  bodov, čo  v 
jeho  hlavnej disciplíne  200 metrov prsia je 
iba 1.2 sekundy. Jeho najlepšie výsledky v 
roku 2016 sú:

1. miesto na majstrovstvách Západoslo-
venského  kraja na Myjave 100 m prsia, 2. 
miesto na 100 m v polohovom preteku, 3. 
miesto na 400 m voľný spôsob na majs-
trovstvách Západoslovenského kraja, 2. 
miesto - dlhé  trate v Považskej  Bystrici na 
1500 m voľný spôsob a 3. miesto na 800 m 
voľný spôsob. V lete na majstrovstvách SR 
v Štúrove obsadil 6. miesto  na  100 m prsia 
a v zime na majstrovstvách SR v Dolnom 
Kubíne obsadil 7. miesto na 100 m a 200 m 
prsia. Tréner Stanislav Mihalka.

Martin Gergel – Hokejový klub 91
Je študentom kvarty na Gymnáziu L. 

Novomeského v Senici. Patrí medzi veľké 

talenty nielen 
senického, ale 
aj slovenského 
hokeja. Hoci patrí 
vekom do kate-
górie kadetov, 
svoj talent rozvíja 
v doraste medzi 
staršími, kde je 

najproduktívnejší hráčom mužstva. V 16 
zápasoch získal 25 bodov za 10 gólov a 15 
asistencií. Na poste centra je tvorcom hry, 
vyniká korčuľovaním a umnou prihrávkou. 
Jeho hru si všimli aj tréneri z reprezentácie 
SR U16. Ak bude na sebe tvrdo a svedo-
mito pracovať a budú sa mu vyhýbať zra-
nenia, tak budeme o Martinovi ešte počuť. 
Trénerom je Lukáš Hlavenka.

Kategória: KOLEKTÍVY
Ženy – Tenisový klub

Tenisové družstvo žien v Senici sa pre-
bojovalo v roku 2016 do extraligy, a to 
prvýkrát v histórii klubu. V I. lige prehrali 
iba jeden zápas a v roku 2017 si zahrajú aj 
so slovenskou tenisovou elitou. Kapitánke 
Vlaste Přichystalovej sa podarilo namixo-
vať družstvo, v ktorom sa doplňovala dra-
vosť mladých hráčok s hráčskou vyspelos-
ťou skúsených hráčok. Družstvo žien tvo-
rilo deväť hráčok: Natália Schwarcová, Jana 
Svedková, Monika Machálková, Viktória 
Hránková, Kristína Kozáková, Adriana Krš-
ková, Gabriela Bartošková, Monika Vala-
chovičová a hrajúca kapitánka a trénerka v 
jednej osobe Vlasta Přichystalová.

Ženy – Volejbalová mládež
Družstvo žien Volejbalovej mládeže 

Senica sa v súťažnom ročníku 2015/2016 
pod vedením trénerky Lenky Búzkovej 
stalo víťazom 1. ligy žien vo volejbale sku-
piny stred. Tento výsledok im zabezpe-
čil účasť zabojovať v prelínacej súťaži o 
postup do Extraligy žien v súťažnom roč-
níku 2016/2017. V dvoch turnajoch bojo-
vali o postup s družstvami, ktoré boli pre 
naše dievčatá nad ich sily a bohužiaľ do 
najvyššej súťaže nepostúpili. I napriek 
nesplnenému snu postúpiť, nie je tento 
neúspech sklamaním, pretože družstvo 
tvorili popri skúsenejších hráčkach i diev-
čatá, ktoré vekovo patria ešte do mládež-
níckej kategórie a zápasy v kategórii žien 
ich  posunuli výkonnostne vyššie, čo je do 
budúcnosti prísľubom, že klub Volejbalová 
mládež Senica  môže stavať na vlastných 
odchovankyniach a svoj sen o postupe do 
Extraligy v budúcnosti pretaviť do reality. O 
víťazstvo v 1. lige vo volejbale žien sa zaslú-
žili nasledovné hráčky: Simona Šurková, 
Michaela Jaborníková, Karin Stanková, 
Kristína Hílková, Nicol Patáková, Lucia Her-
dová, Klára Sakmárová, Erika Trizuliaková, 
Veronika Hrebíčková, Simona Jurková, 
Daniela Nemečkayová, Marika Orthová, 
Mária Bujdošová, Eva Michalicová, Ivana 
Bobeková, Simona Mikulíčková.

Starší žiaci–Dobrovoľný hasičský zbor
Kolektív mladých hasičov pod vedením 

Milana Černáka sa niekoľko rokov  zapá-
jajú do športových súťaží poriadaných 
Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slo-
venskej republiky. V roku 2016 bol kolek-
tív zapojený do cezhraničnej ligy Trnav-
ského samosprávneho kraja a Juhomorav-
ského kraja. Súťažili vo viacerých kolách na 
území SR aj ČR. V celkovom poradí obsa-
dili 1. miesto.

Družstvo tvoria: Patrik Laho, Eduard 
Gabriel, Samuel Hokša, Daniel Hlavička, 
Ladislav Hlavička, Boris Jozefek, Adrián 
Junek, Bibiána Junková, Simona Mudro-
chová, Martin Chodúr.

Starší žiaci U15 –Futbalový klub 
Družstvo hráčov narodených v roku 

2002 obsadilo v sezóne 2015/2016 pod 
vedením trénerov Igora Pszotu a Patrika 
Malého 2. miesto v 1. lige starších žiakov 
v kategórii U14 so 4 bodovou stratou na 
vedúci Slovan Bratislava.

V druhej polovici roka 2016 v kategó-
rii U15 sú pod trénerom Eduardom Vilčin-
ským na priebežnom 1. mieste v 1. lige 
starších žiakov, lebo majú tentoraz náskok 
6 bodov pred Slovanom. V družstve sa 
nachádzajú 3 reprezentanti Slovenska do 
15 rokov a niekoľko ďalších nádejných 
adeptov.

Káder hráčov: Matúš Chropovský, 
Marek Bevelaqua, Filip Bocko, Filip Buchel, 
Jakub Buchel, Tomáš Fila, Šimon Gáth, 
Maxim Halaj, Michal Hecht, Samuel Hla-
váč, Lukáš Jablonický, Ľubomír Ligás, Patrik 
Liška, Oliver Plott, Andrej Rampáček, 
Adrián Roman, Denis Romer, Viktor Šúrek, 
Martin Vyletel.

Starší žiac i– Hokejový klub 91
Starší žiaci HK91 Senica pod vedením 

trénera Pavla Klečka vyhrali súťaž Guba-
lov pohár. Niektorí hráči z toho mužstva 
sú v nomináciách v mládežníckych repre-
zentačných výberoch Slovenska 15, 16 a 
17-ročných. Káder hráčov: Patrik Kubina, 
Tomáš Otrubčák. Martin Hercog, Mar-
tin Gergel, Adam Pavelka, Adam Baran, 
Richard Ladislav, Marek Zloch, Lívia Kúbe-
ková, Jakub Hessek, Adam Vlčák,

Yaroslav Trotsenko, Masym Kondra-
tenko, Stanislav Jakáb, Matej Kralčák, 
Richard Šeliga, Andrej Šimek.

Kategória: TRÉNERI
Eleonóra Ličková –TJ Záhoran

Trénerka druž-
stva mladších žia-
čok TJ Záhoran. 
Hráčkam odo-
vzdáva vlastné 
skúsenosti nado-
budnuté zo svo-
jej úspešnej hráč-

skej kariéry. Je chápavá a obetavá. Svojím 
prístupom vedie zverenkyne k zodpoved-
nosti a disciplíne. Okrem družstva mlad-
ších žiačok sa venuje aj prípravke. V jesen-
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tdospelých, kde si svoju úlohu rozhodcu 
svedomito plnil. Pravidelne si zvyšuje svoju 
kvalifikáciu štúdiom, ktoré poriada Pla-
vecká federácia  a Fakulta telesnej výchovy 
a športu  UK v Bratislave.

Jaroslav Brečka st.– dostihový šport
J a r o s l a v 

Brečka starší sa i 
vo svojich rokoch 
stále teší výbornej 
kondícii. Ako tré-
ner a jazdec dosti-
hových koní mal 
ďalšiu  úspešnú 
sezónu, stal sa 

druhým najlepším prekážkovým trénerom 
na Slovensku a dokonca znovu najlepším 
prekážkovým jazdcom. Kone z jeho tré-
ningu si tento rok pripísali 13 víťazstiev, 
okrem iného i v talianskom Trevise alebo v 
Pardubiciach počas mítingu Veľkej pardu-
bickej. Ako jazdec si na svojich koňoch pri-
písal 9 víťazstiev a ním trénovaná kobylka 
Meny Bay sa stala najlepším „prútenká-
rom“ na Slovensku za rok 2016.

Kategória: DOSPELÍ
Alžbeta Ovečková – Hanko kai karate

Najúspešnejšia pretekárka klubu, ale aj 
Slovenskej republiky. Úspešne reprezen-
tuje mesto Senica, Šaštín Stráže i celé Slo-
vensko na domácich aj prestížnych med-
zinárodných súťažiach. V minulom roku 
obsadila 1. miesto  na majstrovstvách SR, 
a tak sa stala už jedenásťnásobnou majs-
terkou SR. Z najdôležitejších medziná-
rodných súťaží obsadila na Premier lea-
gue v Salzburgu 3. miesto, na majstrovst-
vách Európy seniorov  kata v Montpellier 
5. miesto  a na Grand prix Slovakia senio-
rov kata 1. miesto. Je držiteľkou 2. DAN-u.
Trénerom je Martin Čulen.

Nicol Patáková – Volejbalová mládež
Volejbal začala hrávať v ôsmej triede a 

vďaka svojmu talentu veľmi rýchlo napre-
dovala. O rok neskôr hrávala v družstve 
junioriek na poste blokárky. V minulej 
sezóne bojovala s družstvom žien o postup 
do extraligy. Hrala na poste smečiarky a 
patrila k oporám družstva. Je cieľavedomá, 
pracovitá, pre svoj humor v kolektíve obľú-
bená. Trénerkou je Lenka Búzková.

Michal Šulla - Futbalový klub
Michal je naj-

skúsenejším fut-
balistom v kádri 
A-mužstva FK 
Senica a po 
odchode dlho-
ročného kapitána 
Petr Pavlíka nosí v 
aktuálnej sezóne 
Fortuna ligy na 

ruke kapitánsku pásku. V mladom veku je z 
neho už ostrieľaný borec a patrí jednozna-
čne k najlepším brankárom slovenskej naj-
vyššej súťaže, čo neuniklo ani pozornosti 

reprezentačného trénera Jána Kozáka, 
ktorý nominoval Šullu do národného tímu. 
Senický kapitán si v januári tohto roka pri-
písal prvý oficiálny medzištátny štart a sme 
pevne presvedčený, že nebude posledný. 
Okolo brankárskej opory nášho klubu krúži 
niekoľko zahraničných záujemcov a Michal 
má určite našliapnuté na sľubnú kariéru. S 
viac ako sto ligovými štartmi, zápisom z 
najcennejšieho dresu a najmä dlhodobo 
vyrovnanou výkonnosťou už dávno pre-
rástol úroveň domácej najvyššej súťaže a 
je len otázkou času, kedy bude robiť senic-
kému futbalu výbornú reklamu v zahraničí.

Monika Gavorníková – Klub silového 
trojboja

Silovému trojboju sa venuje od roku 
2002.  Je 23-násobná majsterka Slovenska, 

2-násobná majsterka Európy v tlaku na 
lavičke, vicemajsterka sveta Masters v silo-
vom trojboji, vicemajsterka Európy Masters 
v silovom trojboji. 

V roku 2016 na majstrovstvách Sloven-
ska získala dve prvé miesta a stala sa dvoj-
násobnou absolútnou víťazkou, a to s výko-
nom 100 kg v tlaku na lavičke a v silovom 
trojboji s výkonom 400 kg (150 kg drep, 
105 kg tlak a 145 mŕtvy ťah) v kategórii do 
57 kg. 

Na majstrovstvách Európy Masters v 
silovom trojboji získala 2. miesto v kategórii 
do 52 kg s výkonom 385 kg, ďalej drep 145 
kg – 2. miesto, tlak 95 kg – 1. miesto, mŕtvy 
ťah 145 kg – 2. miesto a wilks 489,56 b. – 
3. miesto bez rozdielu váh. V Pohári SNP v 
tlaku na lavičke obsadila 1. miesto s výko-
nom 102,50 kg a súčasne sa stala absolút-
nou víťazkou. Svoj výkon v tlaku na lavičke 
zopakovala na majstrovstvách Európy Mas-
ters a získala 1. miesto v kategórii do 52 kg. 
Trénerom je Marián Beér.

Juraj Hlávek – FTVŠ UK Bratislava
V súčasnosti pôsobí vo vysokoškolskom 

univerzitnom klube FTVŠ UK Bratislava. 
Medzi úspechy letnej sezóny možno zara-
diť víťazstvo na 100m motýlik v B-finále na 
International swim meeting v Berlíne, kde 
štartovalo 2 000 plavcov z 26 krajín sveta. 
Na 50 m motýl obsadil 5. miesto. Pokračo-
val v nasadenom tempe víťazstvami na Veľ-
kej cene Slovenska a Orca Cupe. Na let-
ných majstrovstvách SR si Juraj obhájil tituly 
majstra SR na 50 a 100metrovej trati motý-
lik. Zimná sezóna však nebola podľa jeho 
predstáv. Hoci zimných majstrovstvách SR 
2016 nezískal zlato v individuálnych štar-
toch, na 50m motýlik skončil druhý a na 
100m motýlik tretí. Medailovú bilanciu 
vykompenzoval 3 zlatými z 3 štafiet, kde 
s klubovými spoluplavcami vylepšili 2 z 3 
vlastných slovenských rekordov. Celkovo 
rok 2016 bol pre Juraja ako úspešný, tak aj 
neúspešný, avšak neúspechy sú práve to v 
čom nachádza motiváciu sa neustále zlep-
šovať a pracovať na svojich cieľoch. A to 
všetko ho poháňa rovnou cestou vpred. 
Trénuje pod vedením Matúša Putalu.

nej časti mladšie žiačky obsadili 4. miesto v 
bratislavskom kraji.

Jaroslav Rehuš – Hanko kai karate klub
D l h o r o č n ý 

tréner B družstva 
Hanko kai karate 
klubu. Vedie tré-
ningy začínajú-
cich karatistov, 
ktorí ďalej pokra-
čujú po získaní 
dobrých zákla-
dov v „A“ druž-

stve. Okrem toho je jedným z najlepších 
rozhodcov Českého zväzu karate. Je jed-
ným z najvyšších skúšobných komisárov 
Slovenského zväzu ŠITO RYU.

Dagmar Blažeková – Volejbalová mládež
Dlhoročná úspešná trénerka senického 

volejbalu. Z trénerskej lavičky radí a vedie 
zápasy už úctyhodných 33 rokov. Vycho-
váva veľmi dobré hráčky a pravidelne sa 
s nimi zúčastňuje majstrovstiev Slovenska 
v žiackych kategóriách. Aj v lani so svo-
jím družstvom mladších žiačok vybojovala 
krásne 3. miesto na majstrovstvách Sloven-
ska v MIDI volejbale. S družstvom súčasne 
sa zúčastnila aj súťaže starších žiačok, tri 
hráčky boli pozvané do širšieho reprezen-
tačného výberu Slovenska. Dagmar Blaže-
ková je náročná a prísna trénerka s pekným 
ľudským prístupom k svojim dievčatám. Učí 
ich nielen volejbalovej technike a taktike, 
vštepuje im lásku k tomuto športu a pripo-
mína, ak chce človek niečo v živote dosi-
ahnuť, musí pre to veľa urobiť a veľakrát 
aj obetovať. Vie pomôcť, povzbudiť, ak je 
treba objať aj pohladiť. Dáška, ako ju volajú 
jej volejbaloví kolegovia, je veľkou inšpi-
ráciou pre nových trénerov, vždy ochotná 
poradiť. Volejbalová obec si ju váži nielen 
pre jej bohaté trénerské skúsenosti, ale aj 
pre jej dobré a úprimné srdce. Hráčky z 
minuloročného družstva  povedali: „Je to tá 
najtrpezlivejšia, najusmievavejšia a najmil-
šia trénerka na svete.“ Volejbalová mládež 
Senica Dáške ďakuje, praje pevné zdravie a 
stále počíta s jej skúsenosťami.

Andrej Laho – plavecký klub Aqua
Z a k l a d a -

teľ a tréner 
p l a v e c k é h o 
klubu Aqua 
Senica. Hneď 
v prvom roku 
mal dobré 
výsledky,  a to 
účasť na majs-

trovstvách Slovenska jeho zverenci pravi-
delne  obsadzujú  medailové umiestnenia. 
Ako odborník je tiež členom rozhodcov-
ského zboru Slovenskej  plaveckej federá-
cie. V minulom roku niekoľkokrát vykoná-
val funkciu  rozhodcu na krajských súťaži-
ach. Ako rozhodca sa dvakrát v roku 2016 
zúčastnil najprestížnejšej súťaže, a to majs-
trovstiev  Slovenska  v plávaní juniorov a 
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Jaroslav Kubíček – Záhorácky Frišký Tým
Behu na stredné a dlhé trate sa aktívne 

venuje od roku 2010. Od roku 2012 repre-
zentuje mesto Senica. V roku 2014 bol 
spoluzakladateľom  senického bežec-
kého združenia Záhorácký Frišký Tým. Pod 
touto značkou reprezentuje mesto Senica 
spolu s ostatnými členmi tímu na sloven-
ských a zahraničných pretekoch. V minu-
lom roku obsadil 2. miesto na medzinárod-
ných majstrovstvách Finančnej správy SR v 
maratóne, 3. miesto v tímoch v ultra behu 
Od Tatier k Dunaju a 6. miesto v Sloven-
skom pohári v maratóne.

Andrea Trimlová - Dobrovoľný hasičský 
zbor

Je študentka 
1. ročníka FTVŠ 
UK v Bratislave. 
S hasičským 
športom začala 
v Základnej 
škole v Senici, 
ulica V. P. Tótha 

ako žiačka. V roku 2016 bola nominovaná 
do reprezentačného družstva žien. Svo-
jím hasičským  zanietením získala mož-
nosť reprezentovať Slovensko na majstrov-
stvách sveta v hasičskom športe v Ostrave. 
Na tomto podujatí súperilo viacej ako 400 
športovcov zo 14 krajín sveta. Jej najsilnej-
šou disciplínou bol požiarny útok, s ktorým 
družstvu žien pomohla vybojovať krásne 3. 
miesto. Svojím prístupom robí dobré meno 
nielen dobrovoľnému hasičstvu, ale aj 
mestu Senica, za čo bola ocenená pamät-
ným listom predsedu TTSK.

Michael Daniel – Hokejový klub 91
Michael Daniel je odchovanec senic-

kého hokeja, ktorý prešiel všetkým veko-
vými kategóriami. V tejto sezóne je jedna 
z opôr seniorského hokeja v našom meste, 
svojím prístupom a zodpovednosťou ide 
príkladom mladším hráčom. Jeho pred-
nosťou je dravosť, rýchla strela a odhodla-
nie pre kolektív. O Michaela prejavili záu-
jem konkurenčné družstvá,  ale odmietol 
odísť z dobrej partie, ktorá sa tento rok u 
seniorov vytvorila. V tejto sezóne sa zúčast-
nil zápasu hviezd II. ligy seniorov. Trénuje 
pod vedením trénerov Krišák, Záhumen-
ský, Jamárik.

 Jaroslav Brečka ml. - dostihový šport 
Veľký talent 

a nádej dosti-
hového športu 
na Slovensku. 
Ako jazdec 
dostihovej cen-
trály Quirinus 
Farm reprezen-
tuje Senicu i Slo-

vensko vo viacerých krajinách. V českých 
Pardubiciach zvíťazil počas prestížneho 
mítingu Veľkej Pardubickej a umiestnil sa 
na 

najvyšších priečkach v dostihoch v 
Budapešti a v Bratislave. Medzi prekáž-
kovými jazdcami – amatérmi bol najlepší 
vo svojej kategórii na Slovensku, v Čes-
kej republike druhý a v Maďarsku tretí. V 
celej sezóne na prekážkach sa iba na jed-
nom jedinom štarte neumiestnil na doto-
vanom mieste. Trénuje pod vedením otca 
Jaroslava Brečku.

Bohuš Miča – Športová kynológia
Podľa medzinárodného skúšobného 

poriadku IPO  súťaží v športovej kynoló-
gii so psom Urri z Kuřimského háje. Repre-
zentovali mesto Senica a SR na majstrovst-
vách sveta FCI IPO3 a WUSV. V minulom 
roku na majstrovstvách SR SUCHNO IPO3 
obsadili 2. miesto a získali titul vicemajs-
ter Slovenska. Na 3. kvalifikačnom preteku 
IPO3 na majstrovstvá sveta FCI/WUSV 
obsadili 1. miesto. V slovinskej Novej Gorici 
v silnej konkurencii 146 psovodov z celej 
Európy, Ázie i Ameriky obsadili 13. miesto. 
Seničan Bohuš Miča bol aj členom repre-
zentačného 4-členného družstva, ktoré zís-
kalo titul majstri sveta v družstvách.

Henrich Ravas – stolný tenis Byt–Centrum
Stolný tenis začal hrať ako dorastenec. 

Pod odborným vedením trénera postupne 
dosiahol dobré výsledky v 5. a 6. lige. Svo-
jou usilovnosťou v tréningovom procese 
sa postupne prepracoval do A tímu hrajú-
ceho 4.ligu Trnavského kraja s úspešnosťou 
89 %. Na majstrovstvách senicko-skalickej 
oblasti sa umiestnil na 5. mieste. Senicu 
reprezentuje v Nemecku v rámci družob-
ného styku s mestom Freyburg. V kolektíve 
spoluhráčov je obľúbený,  je príkladom pre 
mladých hráčov, vie poradiť aj usmerniť. 
Tréner Aleš Lazorčák.

Jaroslav Krč – športovo-strelecký klub 
Kunov

Svojou húževnatosťou, vytrvalosťou a 
precíznosťou získal titul Majster streľby. 
Jeho disciplínou je ľubovoľná malokalib-
rovka, 60 výstrelov, kategória muži alebo 
seniori.

Okrem mnohých pohárových a ligo-
vých víťazstiev získal v roku 2016 1. miesto 
na majstrovstvách Trnavského kraja, 3. 
miesto v Slovenskej streleckej lige po všet-
kých kolách, 4. miesto v Bánove, 2. miesto 
v Šali. Nakoľko rekordné výkony si vyža-
dujú veľké finančné náklady, rád by získal 
sponzora pre svoju činnosť.

Severín Tokoš – Klub slovenských turistov
Členom klubu slovenských turistov je od 

roku 1984. Aktívnou činnosťou prispieva k 
rozvoju činnosti klubu v Senici. Je aktívnym 
značkárom turistických chodníkov v našom 
regióne. V minulom roku sa podieľal na 
vyznačení nového turistického chodníka 
tradičného pochodu na počesť SNP.

Jarmila Mílová -Klub telesne postihnutých
Skromná a pracovitá členka Sloven-

ského zväzu telesne postihnutých. Zúčast-

ňuje sa rôznych spoločenských a špor-
tových aktivít, ktoré organizuje Sloven-
ský zväz telesne postihnutých v Senici. V 
roku 2016 bola vyhlásená za najúspešnej-
šiu športovkyňu v miestnej organizácii. V 
kategórii žien získala v máji 2016 1. miesto 
na Športových hrách telesne postihnutých 
v Senici a v septembri 2016 2. miesto na 
Krajských športových hrách telesne postih-
nutých na Kunovskej priehrade. V decem-
bri 2016 sa zúčastnila na Vianočnom špor-
tovom turnaji.

Kategória: reprezentant 
mesta Senica
Eduard Šedivý –HC Košice

E d u a r d 
Šedivý je jed-
ným z najú-
s p e š n e j š í c h 
o d c h o v a n -
cov senického 
hokeja. Už ako 
15-ročný nastu-

poval v kategórii U18, ktorú ako obranca 
zakončil výbornými číslami. V nasleduj-
úcej sezóne už nazrel aj do kabíny dvad-
siatky. O rok neskôr si vyskúšal na jednu 
sezónu zámorský hokej, kde si za Elliot 
Lake Bobcats v GMHL pripísal v 40 due-
loch 51 bodov. Nasledujúce štyri sezóny 
odvádzal výborné služby vo farbách svojho 
materského klubu zo Senice už medzi 
mužmi a pridal aj prvé štarty v extralige. V 
nej obhajoval farby projektu mládežníckej 
dvadsiatky. Zlomovou sa pre neho ukázala 
sezóna 2014/15, v ktorej sa upísal extrali-
govým Piešťanom. Stal sa najlepším obran-
com mužstva a jeho výkony vošli do pozor-
nosti trénera Petra Oremusa, ktorý si ho 
vybral ako novú posilu do HC Košice.  Už v 
závere roka 2015 prišla reprezentačná pre-
miéra na turnaji Arosa cup vo Švajčiarsku 
a aj premiérový gól v drese s dvojkrížom 
na hrudi. Je oporou košických oceliarov, 
ktorí bojujú o slovenský titul. Šikovný bek 
je najproduktívnejším obrancom mužstva. 
Nechýbal ani v reprezentačnom výbere 
Zdena Cígera a bojuje o svoju šancu na 
premiérový štart na svetovom šampionáte.  
Z jeho hokejového osudu dá vyčítať, ak sa 
niekto niečomu poctivo venuje, dokáže 
dosiahnuť veľa. 

Korčuľovanie pre verejnosť 
    1. 3.    14.30 –16.00
    5. 3.   15.15 –16.45
    8. 3.    14.30 –16.00
   11. 3.    14.30 –16.00
   12. 3.    14.00 –15.30
   15. 3.   14.30 –16.00
   18. 3.   17.00 –18.30
   19. 3.    14.00 –15.30
   22. 3.    14.30 –16.00
   25. 3.    17.00 –18.30
   26. 3.    14.00 –15.30

Foto: Marek Štítny
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vo Fortuna 
lige

V kádri senických fut-
balistov nezostal po jesennej časti kameň 
na kameni. Odišlo 11 hráčov, z toho takmer 
všetci legionári. Mužstvo sa skladalo za 
pochodu a veľmi pomaly. Až v posled-
nom týždni pred začiatkom jarnej časti pri-
šli posily do obranných rád. Kabína sa roz-
rástla o týchto 10 hráčov: Tomáš Brigant, 
Boris Bališ, Viktor Miklós, Ondřej Šašinka, 
Adam Pajer, Alan Kováč, Michal Ranko, 
Branislav Šušolík, Juraj Kotula, Václav Dudl. 
Z hosťovania v Seredi sa ďalej vrátili Jakub 
Krč a Matej Kosorin. Všetko ide o mla-
dých perspektívnych hráčov, niektorí sú 
ešte vekom dorastenci. Poďakovanie patrí 
niektorým slovenským a českým tímom za 
pomoc pri uvoľnení hráčov formou hosťo-
vania.

Pred trénermi Miroslavom Mentelom a 
Michalom Ščasným stojí teda ťažká úloha 
s mladou kabínou. Výhodou  je, že z For-
tuna ligy nikto nevypadáva, keďže sa Spar-
tak Myjava odhlásil zo súťaže, preto môžu 
hrať mladíci uvoľnene a predviesť sa v čo 
najlepšom svetle.

V prvom jarnom kole (18. februára) pri-

cestoval na Záhorie suverén jesennej časti 
najvyššej futbalovej súťaži - MŠK Žilina, 
ktorý doteraz prehral iba jediný raz. Pre 
veľké zmeny v domácom tíme sa očaká-
val hladký priebeh v prospech Žiliny. Opak 
bol však pravdou. Senickí mladíci hrali od 
začiatku s veľkým nasadením a bojovnos-
ťou. Spočiatku malo síce hernú prevahu 
mužstvo vedené ambicióznym trénerom 
Adriánom Guľom, ale do zakončenia sa 
hráči Žiliny nedostávali. Nebezpečným 
tímom v ofenzíve boli Seničania. V 16. min. 
vyšiel Seničanom signál, na rohový kop 
Briganta si na prednú žrď nabehol stopér 
Ranko a otvoril skóre - 1:0. O päť minút Bla-
žek nastrelil brvno hosťujúcej brány. Hos-
tia mali jedinú vážnejšiu šancu v 29. min., 
ale Haskić mieril vedľa. Aj po prestávke sa 
domácim darili rýchle protiútoky. Nebez-
pečný bol najmä striedajúci Turyna, ktorý 
sa trikrát dostal do zakončenia. Prvé dve 
strely ešte gólom neskončili, ale v 88. min. 
po akcii Briganta a jeho efektnom lobe uza-
vrel skóre zápasu - 2:0. Žilinčania napriek 
hernej prevahe za celý zápas netrafili pries-
tor Šullovej brány. V Senici sa po koneč-
nom hvizde rozhodcu po dlhšom čase tlies-
kalo. Skončila sa aj dlhá séria Seničanov 
bez víťazstva, keď číslo sa zastavilo na 14.

Ivan Tobiáš

Majstrovstvá Európy 
v karate 

44. juniorské majstrovstvá Európy v 
karate sa uskutočnili 17. - 19. februára v 
Sofii. Bulharská metropola privítala najlep-
ších mladých reprezentantov - celkom 
1 186 pretekárov z 50 krajín celej Európy.

V slovenskej reprezentácii si vybojovala 
právo štartovať za našu krajinu 20-ročná 
pretekárka Hanko kai Senica Alžbeta Oveč-
ková. Mnohonásobná majsterka SR a doras-
tenecká majsterka Európy je slovenskou jed-
notkou v kata junioriek do 21 rokov a európ-
sky šampionát v Bulharsku bol zároveň i jej 
rozlúčkou s juniorskou kategóriou. Odcho-
vankyňa Hanko kai Senica, kde začínala v 
7 rokoch u trénera Jaroslava Rehuša, bude 
na budúcich turnajoch už štartovať medzi 
seniorkami. S juniorským šampionátom sa  
chcela aktuálna slovenská šampiónka rozlú-
čiť čo najlepšie. Na majstrovstvách Európskej 
federácie karate zastupuje každú krajinu v 
kategórii iba jeden pretekár, ten najlepší. 
Konkurencia preto už nemôže byť ťažšia. V 
nemilosrdnom vyraďovacom systéme musí 
slovenský reprezentant poraziť najlepšieho 
karatistu Nemecka, Ruska či Francúzska, 
omnoho väčších krajín ako Slovensko, aby 
postúpil ďalej. Inak vypadáva zo súboja o 
prvenstvo. Ovečková, už skúsená prete-
kárka, predviedla v kimone s naším štátnym 
znakom vynikajúce výkony. V 1. kole dekla-
sovala S. Kruijerovú z Holandska jasne 5:0 
a postúpila podľa očakávania do 2. kola. V 
ňom na ňu čakala skvelá francúzska repre-
zentantka L. Feraziová. Francúzi sú v karate 

svetová špička, ale po výbornom výkone 
ju slovenská reprezentantka poslala tiež 
domov po výhre 3:2. V 3. kole však zasta-
vila Ovečkovú reprezentantka Veľkej Britá-
nie N. Payneová a po tesnej prehre 2:3 sa 
záhorácka karatistka musela so šampioná-
tom rozlúčiť. Podľa slov jej trénera MUDr. 
Martina Čulena, ktorý ako člen direktori-
átu EKF bol v Sofii na ME prítomný, bola 
však Alžbeta v súboji s Angličankou lepšia 
a mala ona postúpiť do súbojov o medaily. 

Svetová federácia karate sa snaží nový 
olympijský šport - karate zobjektívniť i 
zatraktívniť pre divákov i médiá. Poslednou 
zmenou v pravidlách je preto napríklad zru-
šenie predĺženia v zápase kumite. Junior-
ský šampionát v Bulharsku potvrdil karate 
ako masový a atraktívny šport. Sloven-
sko získalo 8 medailí a 6. miesto v hodno-
tení krajín. Juniorka Ovečková bola Sloven-
ským zväzom karate nominovaná do seni-
orskej reprezentácie Slovenska. Je v tzv. 
TOP tíme - najlepší slovenskí reprezentanti 
s výhľadom na blížiacu sa premiéru karate 
na olympiáde 2020 v Tokyu. Po sústredení 
reprezentácie 24. - 26. februára v Banskej 
Bystrici sa začnú nominačné súboje o ME 
seniorov v Turecku.

Žiaci Hanko kai Senica vycestujú na 2. 
kolo Slovenského pohára žiakov 4. marca 
do Šurian. V ten istý deň sa zúčastnia pre-
tekári z A-družstva na Českom pohári goju 
v Hustopečiach. Prestížna Veľká cena Slo-
venska sa uskutoční 25. - 26. marca  v Bra-
tislave a na tomto najväčšom medzinárod-
nom podujatí bývajú vždy Seničania na 
stupňoch víťazov.

E. Jareč

Barbell chce medailu
                                     
                      Chlapci aj dievčatá   
Dve členky ŠK Barbell  Senica Viktória 

Sládková a Elizabeth Žídek  sa 11. febru-
ára  zúčastnili  na celoslovenskom  1. kole 
ligy mladších žiakov v mládežníckom štvor-
boji. Súťažili za klub Golem Nové Mesto 
nad Váhom a v konkurencii 11 družstiev z 
celého Slovenska obsadili 5. miesto. 

V mládežníckom štvorboji sa súťaží v 
trojskoku súnož vpred, hode medicinba-
lom vzad, trhu a nadhode (súčet váhy 
činky + body za predvedenú techniku). 
Výkony našich pretekárok boli: skok 
Viktória  4,8 m, Elizabeth 5,3 m, hod – 
Viktória  7 m, Elizabeth 6 m, trh – Vik-
tória 25 kg+15 bodov, Elizabeth 18 kg 
+ 14 bodov, nadhod – Viktória 32 kg + 
14 bodov, Elizabeth 20 kg + 14 bodov. 
Maximálny počet bodov za techniku 
je 15 bodov. Z tohto vidno,  že obidve 
pretekárky boli technicky veľmi dobre pri-
pravené, za čo bolo trénerovi ŠK Barbell 

Senica vyslovené uznanie od reprezentač-
ných trénerov mládeže. Majstrovstvá Slo-
venska mladších žiakov sa uskutočnia 6. 
mája  a dovolím si povedať,  že naše pre-
tekárky majú veľkú šancu na medailu vo 
svojej kategórii. 

Druhá súťaž,  na ktorej sa členovia klubu 
Barbell Senica zúčastnili, bolo 18. februára 
1. kolo celoslovenskej ligy žiakov vo vzpie-
raní, kde klub reprezentovali   David Šajá-
nek, Stanislav Kováč, Miroslav Blažek 
a Michal Škodáček. Po peknom výkone 
chlapci obsadili slušné 8. miesto z cel-
kového počtu 13 družstiev. Súťažilo sa v 
trhu a nadhode a výkony chlapcov boli: 
Trh – David 21 kg, Stano 21 kg, Miro 48 
kg a Mišo 48 kg,  nadhod – David 27 kg, 
Stano 28 kg, Miro 60 kg a Mišo 65 kg. 
Podotýkam,  že pre Davida a Stana to bola 
vôbec prvá súťaž v živote. 

Cieľom nášho družstva je prebojovať  sa 
do finále celoslovenskej súťaže, kde postu-
puje 6 najlepších družstiev. Najdôležitej-
šou súťažou budú  majstrovstvá Slovenska 
13. mája, odkiaľ by sme si chceli priviezť 
aspoň jednu medailu.

Andrej Paška

Minuloročná vicemajsterka  Slovenska 
Viktória Sládková  zo  ZŠ na Komenské-
ho ulici. 
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HOKEJ
Old Stars games – hokejový zápas
4.marec o 17.00,  zimný štadión 

FUTBAL
FK Senica - ŠK Slovan Bratislava
Sobota 11. marec o 17.00, štadión FK 

FK Senica - MFK Zemplín Michalovce
Sobota 1. apríl o 17.00, štadión FK 

FUTSAL
1. Senická liga vo futsale
4. marec, športová hala

2. Senická liga vo futsale
5. marec, športová hala

VOLEJBAL
SVK Senica - COP Volley Nitra
Sobota 4. marec o 18.00, športová hala

SVK Senica - VTC Pezinok
Sobota 11. marec o 18.00, športová hala

VM Senica - VK Slávia UK DRÁČIK Bra-
tislava
Sobota 11. marec, športová hala

Kam za športom

Vyberte si z podujatí
do  10.  marca 
Výstava - prezentácia Školy úžitkového 
výtvarníctva   J. Vydru Bratislava
miesto: Galéria ZUŠ

do 26. marca 
Jubilejná výstava - Mária a Julián Filovci
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

3.  marec,  18.00 
Na kus reči do DAVu alebo Zostaň hladný  
(po informáciách) - diskusný večer nielen 
pre mladých, téma: Islam z iného pohľadu 
a mladá  prednášajúca Inas Ibrahim
miesto: DAV

5. marec, 15.00
Osuská kapela – krst druhého  CD, hos-
tia folklórna skupina Sobotište a Ujo Fero, 
vstupné 2 €
miesto: Dom kultúry 

6. marec, 15.00
Parohy neparohy - veselohra na ľudovú 
tematiku v podaní divadelnej  skupiny XY 
Rovensko, vstupné predpredaj Infosen 3€
miesto: Dom kultúry 

8. marec, 17.00
...robili sme v hodvábke – komentované 
premietanie fotografií a spomienka na 
časy, keď v Slovenskom hodvábe robilo 3 
tisíc ľudí.
miesto: hostinec Kaňové 

9. marec,  8.00 – 17.00
Farmárske trhy 
miesto: Námestie oslobodenia

9. marec,  14.30
X-BOX párty – veľký  FIFA  turnaj -  turnaj o 
medaily na dvoch plátnach, určené najmä 
pre chlapcov....
miesto: DAV

10.  marec, 17. 00
Náhlikova Senica 2017 – vernisáž regionál-
nej súťažnej výstavy neprofesionálnej foto-
grafickej tvorby okresov Senica a Skalica , 
výstava potrvá do 31. marca 
miesto: ZOS 

11. marec, 19.00 
26. okresný hasičský ples - do tanca hrá 
Janet Band
miesto: Dom kultúry  

13. – 17.  marec 
Týždeň slovenských knižníc (TSK)
V rámci TSK sa pre  verejnosť uskutoční: 14. 
marca predajná výstava vydavateľstva Por-
tál (9.00 – 15.00 v ZK) a literárna beseda 
so spisovateľkou Janou Juráňovou (16.30 v 
ZGJM), 16. marca odborný seminár k 200. 
výročiu narodenia Jozefa Miloslava Hur-
bana (10.00 v Dome kultúry).

16.  marec, 17.00 
Fíha tralala  Rok - nová pesničkovo-diva-
delná  show pre deti, vstupné 11 €
 predpredaj Infosen
miesto: Dom kultúry

17.  marec,  14.00 
Mudrochova paleta - vernisáž 9. ročníka 
medzinárodnej súťažnej výstavy, výstava 
potrvá do 14. apríla. 
miesto: ZUŠ galéria prízemie

17. marec,  16.00 
Obrazy  - vernisáž výstavy z tvorby akad. 
maliara Milana Rašlu, potrvá do 14. apríla
miesto: ZUŠ 

17. marec, 14.00 
Just  Dance  Párty - tanečná súťaž pre jed-
notlivcov, na X-boxe
miesto: DAV

18.  marec,  20.00
Rómsky ples - účinkujú Nová lesná band, 
City boys Kamil, Devils trio, hosť večera 
Maco Mamuko, vstupné 25 €
miesto: Dom kultúry

20.  marec, 19.00 
Čarovné ostrohy – Rockom  Krokom  - 
hudobno-tanečná šou, vstupné 12€ pred-
predaj Infosen 
miesto: Dom kultúry 

23. marec, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy 
miesto: Námestie oslobodenia

23. marec, 9.00 
Senické zrkadielko Anky Gamanovej - 
regionálna súťažná prehliadka detskej dra-
matickej tvorivosti okresov Senica a Skalica
miesto: Dom kultúry Senica

23.  marec, 14.00 
Hravá Senica – pokračovanie festivalu hier 
(spoločenských doskových a stolových 
hrier) rôzneho druhu + skladanie puzzle na 
čas a riešenie hlavolamov
miesto: DAV

24. marec, 19.00
Cabaret  - jedinečný kabaret, Natalie, Duo 
Astraia, jazzové piesne, tanečnice, v cene 
víno a studený bufet, vstupné 8€ predpre-
daj Infosen
miesto: Dom kultúry 

28. marec
Oceňovanie pedagogických a kultúrnych 
pracovníkov – ocenenie osobností z oblasti 
školstva a kultúry za rok 2016
miesto: ZUŠ
 
30. marec, 16.00
Miro Jaroš – Koncert pre (ne)poslušné deti  
-  vstupné 10 € predpredaj Infosen
miesto: Dom kultúry 

31. marec
Malá krajská scénická žatva – postupová 

súťaž amatérskych divadelných súborov
miesto: Dom kultúry

Pripravujeme:

7. apríl Rozprávkoland - Šmolkovia - 
hudobno-zábavná show pre deti a celú 
rodinu, skupina Amádeo, 
Dom kultúry 

28. apríl  Stavanie mája v Senici
Námestie oslobodenia

29. apríl  Stavanie mája v Kunove
Spoločenský dom Kunov

30.  apríl  Stavanie mája v Čáčove

Hravo, zdravo 
a  úspešne 

Základná škola na Sadovej ulici chce od 
septembra realizovať projekt Hravo, zdravo 
a úspešne,  ktorým sa uchádza o finančné 
prostriedky z MŠVVŠ. Projektom  chce  zabez-
pečením kvalifikovaného inkluzívneho tímu 
odborných zamestnancov vytvoriť vhodné 
podmienky na vzdelávanie žiakov so špe-
ciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
a integrovaných žiakov. Vytvorením nových 
pracovných miest – 3 asistenti učiteľa, škol-
ský psychológ a špeciálny pedagóg, sa zlepšia 
podmienky vzdelávania tejto skupiny žiakov. 
Najčastejšími problémami sú vývinové poru-
chy učenia, správania, ale aj zdravotné znevý-
hodnenie žiakov, ktoré spôsobuje predčasné 
ukončenie povinnej školskej dochádzky. 

bar
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Služby lekární
 4. – 5. 3. Verbascum, Palárikova 308
11 – 12.3. Eurodom Hviezdoslavova 309
18. – 19. 3. Dr, Max, Obchodná 3 (Kaufland)
25. – 26. 3. Centrum, Štefánikova 726

Pohotovostná služba od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární

 
Poďakovanie
 
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť  s naším drahým manželom, 
otcom a dedkom genmjr. Ing.
Milanom Podhoránim, ktorý nás 
náhle opustil 15. februára vo veku 71 rokov. 

Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy, ktorými ste sa sna-
žili zmierniť náš veľký žiaľ. 
Smútiaca manželka, dcéra a vnuk.
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Spomienka
 Dotĺklo srdce, stíchol hlas, mal si rád
 prácu,  život i všetkých nás...
 Dňa 13. marca bude 6 rokov, čo nás
 vo veku 81 rokov navždy opustil 
 milovaný manžel, otec, dedko  a pradedko 
Ladislav Malý.

S veľkou úctou a láskou spomínajú manželka a dcéra s rodi-
nou. 

Stretnutie s Janou Juráňovou  
Záhorská knižnica v spolupráci so Záhorskou galériou Jána 

Mudrocha  pripravili v rámci Týždňa slovenských knižníc lite-
rárne stretnutie s jubilujúcou prozaičkou Janou Juráňovou.  Usku-
toční sa  14. marca o 16.30 hod. v Záhorskej galérii Jána Mud-
rocha.  Jana Juráňová sa narodila v Senici, krátko žila v Cerovej. 
Vyštudovala ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave. Pracovala ako dramaturgička v Trnav-
skom divadle, ako zástupkyňa šéfredaktora Slovenských pohľadov 
(1991 – 1993), komentátorka Slobodnej Európy, editorka viace-
rých knižných projektov atď. Roku 1993 s viacerými spolupracov-
níčkami založila feministický kultúrny, vzdelávací a publikačný pro-
jekt Aspekt. Jej knihy Orodovnice (2006), Žila som s Hviezdosla-
vom (2008), Lásky nebeské (2010) a Nevybavená záležitosť (2013) 
boli vo finále súťaže Anasoft litera. V roku 2016 jej vyšli knihy Cud-
zie príbehy a Žena moja drahá, v ktorej zachytáva korešpondenciu 
P. Orságha Hviezdoslava s manželkou. Napísala viacero kníh pre 
deti  Iba baba, Babeta ide do sveta, Bubliny, Ježibaby z Novej Baby,  
prekladá najmä z angličtiny a sporadicky sa venuje publicistike.

KS

Začínajú Farmárske trhy
Obľúbené Farmárske trhy sa po zimnej prestávke opäť vracajú 

na Námestie  oslobodenia. Po prvýkrát farmári otvoria svoje stánky 
a ponúknu produkciu  vo štvrtok 9. marca od 8. do 17. hod. Možno 
dostanete chuť na výrobky z mangalice, kváskový chlieb, oškvar-
kové pagáče, originálne sladké koláčiky, skutočný ovčí syr a ďalšie 
mliečne výrobky, chýbajú vám  koreniny, sušené ovocie, domáce 
sirupy a mnoho ďalších komodít, ktoré majú jedno spoločné - 
vypestovali či vyrobili ich ľudia v našom blízkom okolí a hlavne v 
kvalite, ktorá nie je obvyklá. Osobne sa s nimi môžete porozprá-
vať, pochváliť či pohaniť, veď preto sú trhy trhmi. Do Senice budú  
producenti pod  hlavičkou Farmárskych trhov prichádzať v dvoj-
týždenných intervaloch, ďalší termín je 23. marec.   Rozpis trhov 
nájdete na  stránke www.farmarsketrhy.sk 

bar
 

Spomienka
 Ako ticho žil, tak ticho sám odišiel,
 ale veľký vo svoje láske a dobrote... 
 Dňa 18. apríla uplynie 14 rokov, čo 
 nám neúprosný osud  vzal  Ladislava
 Malého.
Zostala len bolesť v srdciach, smútok a spo-

mienky na syna, ktorý zomrel  vo veku 48 rokov.
S láskou, smutnou spomienkou spomínajú mamka a sestra 
s rodinou. 

a

 
Spomienka
Na oblohe sa rozsvietila veľká

 hviezda, to si ty otec náš a pozeráš 
na nás z neba. Tam v raji nebeskom,

 pokoj večný maj, buď naším anjelom,
 na zemi nás chráň. Hoci si odišiel, 

nie si medzi nami, navždy si zostal v
srdciach tých, čo ťa vrúcne milovali...
Dňa 15. februára sme si pripomenuli 
prvé výročie rozlúčky s milovaným manželom, otcom a ded-
kom Petrom Romanom. 
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodi-
nami.

m

 Spomienka
Osud Ti nedoprial dlhšie s nami byť,
no v našich srdciach budeš stále  žiť...
Dňa 6. marca  uplynie 5 rokov, čo nás
navždy opustil milovaný manžel, otec 
a starý otec Milan Pšurný. 

S úctou a láskou spomína manželka Emília a dcéry Aneta a 
Denisa s rodinou  rodinami.

Blahoželáme jubilantom
V marci2017 oslávia:

80 rokov: Kazimír Bardiovský, Melánia Čentešová, Štefan 
Dikasz,  Mária Filípková, Rozália Koleňáková, Emil Komárek, 
Cecília Kvasnovská, Kristína Rusnáková, Víťazoslav Rybár
85 rokov: Jozefína Cigánková, Zita Fábiková, Milan Hanko,    
Jozef Kollárik, Ľudmila Labová, Igor Thebery, Ctibor Vlk
90 rokov: Mária Semančíková
91 rokov:  Mária Hložková
95 rokov: Helena Kvačková

Slnečné a pokojné dni prežité v zdraví 
a kruhu blízkych želá redakcia Naša Senica.

Prevencia dôležitá
Členovia  Dobrovoľného hasičského zboru Senica  sa okrem 

ich hlavného poslania podieľajú  i na mnohých iných  podujatiach, 
kde zabezpečujú protipožiarne hliadky a zdravotné hliadky.  V 
rámci preventívnej činnosti vykonávajú prednášky o ochrane pred 
požiarmi aj pre materské a základné školy. Za dôležitú súčasť svo-
jej práce považujú ukážky poskytovania prvej pomoci  a učia tejto 
základnej povinnosti už školopovinné deti. 

NS
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Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Igor Bazovsky       a           Mgr. Anna Miľanová
Ladislav Vician   a          Bc. Michaela Pechová
Štefan Brlík  a          Mária Vandáková

Opustili nás
Jozef Holý, Kunov 70   1. 1.2017
vo veku 80 rokov
JUDr. Ján Malík, Štefánikova 709   2. 1.2017
vo veku 85 rokov
Emil Švárny, Komenského 966  2.1.2017
vo veku 75 rokov
Danka Vudiová, Štefánikova 701  5. 1.2017
vo veku 64 rokov
Emília Turnerová, Kolónia 572  6. 1.2017
vo veku 86 rokov
Marta Veselá, Robotnícka 54  6. 1.2017
vo veku 56 rokov
Ernestina Klapilová, Hurbanova 525  7. 1.2017
vo veku 88 rokov
Jozef Oravec, Kalinčiakova 298  7. 1.2017
vo veku 58 rokov
Milan Piskla, Štefánikova 1377  9. 1.2017
vo veku 88 rokov
Mária Vavrová, Štefánikova 1377  10. 1.2017
vo veku 75 rokov
Pavol Rybnikár, Čáčovská cesta 5020  12. 1.2017
vo veku 54 rokov
Ján Škrha, Kunov 84   12. 1.2017
vo veku 79 rokov 
Libuša Mikulášková, J. Kráľa 738  15. 1.2017
vo veku 91 rokov
Božena Šúrková, Hviezdoslavova 484 15. 1.2017
vo veku 88 rokov
Mgr. Eva Vagačová, Štefánikova 1317  16. 1.2017
vo veku 79 rokov
Jozef Meliš, S. Jurkoviča 1206  17. 1.2017
vo veku 68 rokov
Alžbeta Zelenáková, Štefánikova 1377 18. 1.2017
vo veku 76 rokov
Alojz Mihalovič, Štefánikova 1377  19. 1.2017
vo veku 93 rokov
Ing. Ján Rehuš, Brezová 854  19. 1.2017
vo veku 84 rokov
Jozef Mihok, Železničná 327  22. 1.2017
vo veku 54 rokov
Ing. Martin Orgoník, Štefánikova 723  23. 1.2017
vo veku 82 rokov
Mgr. Ľudmila Polakovičová, Robotnícka 57 26. 1.2017
vo veku 72 rokov
Mária Poláková, Hviezdoslavova 469  27. 1.2017
vo veku 62 rokov
Ján Danek, Dr. I. Horvátha 883  28. 1.2017
vo veku 88 rokov
Ferdinand Vávra, Robotnícka 58  29. 1.2017
vo veku 77 rokov
Mgr. Vlasta Vdoviaková, L. Novomeského 121 29. 1.2017
vo veku 74 rokov
Zuzana Jankovýchová, Štefánikova 1317 30. 1.2017
vo veku 80 rokov
Emilia Žabková, Štefánikova 722  30.1.2017
vo veku 75 rokov

Amanda Holická    narodená v Skalici
Patrik Lukáč    narodený v Skalici
Juraj Kukliš    narodený v Skalici
Damian Šifel                 narodený v Myjave
Alexandra Malovcová             narodená v Bratislave
Lilien Pémová                  narodená v Myjave
Igor Janík                   narodený v Myjave
Pavol Zemanovič               narodený v Trenčíne
Anna Lea Zemanovičová              narodená v Trenčíne
Gabriel Novánsky          narodený v N. Zámkoch
Matúš Pašmík                  narodený v Myjave
Jakub Smolej                  narodený v Myjave
Marián Stanek                    narodený v Skalici
Timea Černeková                    narodená v Skalici
Marcus Gonda                    narodený v Skalici
Vanesa Horváthová                   narodená v Skalici
Adam Helt                   narodený v Trnave
Tobias Lanža                    narodený v Skalici
Laura Pulmanová                    narodená v Skalici

Vítame nových Seničanov

 
Spomienka
Dňa 24. februára uplynulo 10 rokov 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 
krstný otec Jozef Meliš. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manželka a 

dcéry s rodinami. 

 
Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom
 a známym, ktorí na poslednej ceste odprevadili 
Ing. Martina  Orgoníka, manžela a príbuzného, 
ktorý nás navždy opustil 23. januára vo veku 82 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy, ktorými ste
 sa snažili zmierniť našu veľkú bolesť v srdci a hlboký žiaľ. 
Smútiaca manželka s rodinou.

e

 Spomienka
 Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasol v 
 tvojich očiach svit, zmizol nežný 
 úsmev z tváre, ťažko nám bez teba
 žiť...
 Dňa 5. marca uplynie jeden rok od 

 chvíle, kedy nás opustil syn, brat a ujo  Peter Švárny. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
Spomínajú rodičia a  sestra s rodinou.

 
Spomienka
Dňa 17.  februára sme si pripomenuli

 10. výročie, kedy nás navždy opustil 
drahý manžel, otec a starý otec   
Mgr. Dušan Frydrych.
Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten 
kto ho mal rád, nezabudne.
S láskou a úctou spomína manželka a 

dcéry s rodinami.
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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.
Začiatky filmových predstavení sú uvedené 
nad názvom filmu.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk

Naša Senica 2/2017

 Streda 1. a piatok 3. marec o 19.00 
ZNIČENÍ  LÁSKOU
Príbeh zakázanej lásky medzi mužom a 
ženou z dvoch svetov oddelených hlbokou 
priepasťou inšpirovaný skutočnými udalos-
ťami.
Žáner: romantická dráma
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 110 min.

 Sobota 4. a nedeľa 5. marec o 19.00
LOGAN: Wolverine
Wolverine sa vracia a opäť zachraňuje ľud-
stvo. Lenže teraz je na tom trochu horšie. 
Jeho schopnosť uzdravovania pomaly vypr-
cháva. Profesor X, trpí Alzheimerovou cho-
robou a stráca pomaly pamäť. Našťastie je 
tu jedno dievča, ktorá má prekvapivo rov-
naké schopnosti ako Wolverine.
Žáner: akčný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 137 min.

 Utorok 7. marec o 19.00
MOONLIGHT
Nadčasový príbeh dospievania a hľada-
nia seba samého je zasadený do drsných 
kulís okrajových štvrtí Miami. Mladý Chiron 
bojuje o svoje miesto v prostredí, v ktorom 
často rozhoduje právo silnejšieho, zatiaľ čo 
jeho vnútorný svet sa plní láskou, bolesťou 
i túhou. Moonlight zachycuje univerzálnu 
tému priateľstva a sexuálnej identity v troch 
rôznych životných etapách od detstva až 
po dospelosť. Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 18+ r., 111 min.

 Streda 8. marec o 19.00
MUZZIKANTI
Dej sa odohráva na česko-slovensko-
poľskom trojmedzí v drsnom, ale pôvab-
nom kraji Těšínskeho Sliezka. Slovo chlapa 
tu má stále svoju silu, pôvab žien priťahuje 
od nepamäti a hudba má svoje nezastu-
piteľné miesto. Jednoducho magický kraj, 
pre zdanlivo obyčajné a predsa len osobité 
a hlbokou ľudskosťou pretkané príbehy s 
dobrým koncom..
Žáner: hudobná romanca
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 109 min.

 Piatok 10., sobota 11. a nedeľa 12. 
marec o 19.00
ÚNOS
Všetci oslavujú - kráľ podsvetia Efendi aj 
Prezident. Iba Predseda nemá čo oslavo-
vať. Prezident, ktorému on sám vyšliapal 
chodník k funkcii, odmietne vymenovať 
jeho šikovného Chalaniska za ministra. Pre-

zident sa stane nepohodlným. Ako ho prin-
útiť počúvať, čo chce Predseda? Preziden-
tovho syna o niekoľko mesiacov neskôr za 
bieleho dňa organizovaná skupina zmláti 
a zavlečie do zahraničia. Mladý agent Taj-
nej služby Oskar, sa prizná vyšetrovateľovi, 
že sa zavlečenia zúčastnil na príkaz svo-
jich nadriadených. A mafia si počas únosu 
podala ruky s Tajnými, ktorým šéfuje Pred-
sedov Chalanisko.
Žáner: triler
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 95 min.

 Utorok 14. marec o 19.00
BABA  Z  ĽADU
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína 
ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj ste-
reotypný život, ktorý sa doteraz krútil 
výhradne okolo jej synov, neviest a vnúčat. 
Zatiaľ čo šesťdesiatnička Hana prežíva love 
story, tradičné víkendové obedy v rodin-
nej vile strácajú na idylickosti a postupne 
vypláva na povrch, že každý z hrdinov má 
nejaké tajomstvo. Haniným nečakaným 
spojencom sa stáva vnuk Ivanko, ktorý si 
zamiloval nielen svojrázneho Broňa, ale aj 
jeho sliepku Adelu a komunitu otužilcov 
na brehu Vltavy. Príbeh rozkrýva neľahké 
vzťahy medzi tromi generáciami. 
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 107 min.

 Streda 15. marec o 19. h a piatok 17. 
marec o 19.30 
MIESTO  PRI  MORI
Osamelý bostonský údržbár Lee Chandler 
po smrti svojho staršieho brata Joea s pre-
kvapením zisťuje, že sa stal poručníkom 
svojho šestnásťročného synovca Patricka. 
Plný obáv sa tak vracia do mestečka Man-
chester-by-the-Sea, v ktorom vyrastal. Tam 
je nútený sa vyrovnať so svojou minulos-
ťou, ktorá ho odlúčila ako od exmanželky 
Randi , tak od komunity, v ktorej vyrastal.
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP12 r., 135 min.

 Piatok 17., sobota 18., nedeľa 19., piatok 
24., sobota 25. a nedeľa 26. marec o 17.00
KRÁSKA  A  ZVIERA
Walt Disney uvádza veľkolepú adaptáciu 
klasickej animovanej rozprávky Kráska a 
zviera - pozoruhodný príbeh mladej diev-
činy Belle, ktorú vo svojom zámku uväzní 
obávaný a tajomný Netvor, uvidia diváci v 
podobne doteraz nevídanej.  
Žáner: rodinný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 7 r., 107 min.

 Sobota 18., nedeľa 19. a piatok 24. 
marec o 19.30
KONG: Ostrov lebiek
Producenti úspešnej Godzilly sa pustili 
do ďalšieho filmového  dobrodružstva gori-
lieho monštra, ktoré tentoraz vládne malému 
ostrovu „lebiek“ v juhovýchodnej Ázii. Píše 
sa rok 1973 a do konca vietnamskej vojny 
je ešte ďaleko. Rôznorodá skupina voja-
kov, vedcov, dobrodruhov a... krásnej novi-
nárky, priletí preskúmať mýtický ostrov 
„kde sa niečo deje“. Netušia, že vstúpili na 

územie obrovského gorilieho samca a pre-
historických dravcov, ktoré majú na ich prí-
tomnosť svoj inštinktívny názor. 
Žáner: akčná fantasy dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 118 min.

 Utorok 21. marec o 19.00
JACKIE
Keď je JFK zvolený za prezidenta USA, 
stáva sa Jackie Kennedy jednou z najmlad-
ších prvých dám v histórii. Pre jej vrelosť, 
eleganciu a vyberaný vkus ju rýchlo začí-
najú obdivovať milióny ľudí po celom svete. 
Potom prichádza okamžik, ktorý všetko 
zmení. Jackie sa vyrovnáva s osobnou stra-
tou, ako matka a prvá dáma však musí 
zostať oporou deťom aj celému národu. 
Filmový portrét jednej z najikonickejších 
žien 20. storočia je príbehom hrdosti, lásky 
a noblesy, fascinujúcim nahliadnutím do 
zákulisia Bieleho domu a zachytením dní, 
ktoré zmenili beh dejín.
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 99 min.

 Streda 22. marec o 19.00
ROCCO MOJA SEXUALITA, JE MÔJ DIA-
BOL. 
Film sleduje životný príbeh slávneho tali-
anskeho porno herca Rocca Siffrediho. 
Odhaľuje veľa nielen z jeho bohatej kari-
éry, ale rozoberá hercovo nadanie a roz-
hodnutie úplne opustiť porno priemysel.
Žáner: dokumentárny film
Vstupné: 4 €, MP 18+ r., 105 min.

 Sobota 25. a nedeľa 26. marec o 19.30
ŽIVOT
Film rozpráva príbeh šiestich členov 
posádky vesmírnej stanice, ktorí sú sved-
kami zlomovej udalosti v dejinách ľudstva: 
objavenia mimozemského života. Keď sa 
však nevinná biologická vzorka začne sprá-
vať inteligentnejšie, než by ktokoľvek čakal, 
životy členov posádky aj ľudí na Zemi sú v 
ohrození...
Žáner: sci-fi triler
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 102 min.

 Utorok 28. marec o 19.00
VIVA
Jesus pracuje ako kaderník v nočnom tra-
vesty klube v Havane a sníva o tom, že sa 
raz stane hviezdou. Vďaka svojmu učiteľovi 
sa mu podarí urobiť konkurz a dostane prvú 
šancu na pódiu. Potom sa ale zjaví jeho roky 
neprítomný otec - bývalý boxer, dnes agre-
sívny alkoholik - a všetky Jesusove nádeje 
zmarí. 
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 100 min.

 Streda 29. a piatok 31. marec o 19.00
RANDE  NASLEPO
Saliya ako tínedžer začne strácať zrak, no i 
napriek svojmu hendikepu sa vracia do nor-
málnej školy a nakoniec sa odváži poslať 
prihlášku na stáž do päťhviezdičkového 
hotela. 
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 111 min.
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Venček - stredoškoláci

Venček - dospelí

Rokovanie MsO Jednoty dôchodcov Slovenska

Ivan  Jozef Korec: Bažantnica

Z výstavy Mária a Julián Filovci

Výstava Výtvarná Senica

foto archív MsŮ


