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Slovo na úvod

Po výnimočne studenej a dlhej zime 
sa na záver marca na nás slnko doširoka 
začalo usmievať z bezoblačnej blankyt-
nej oblohy a primälo nás rýchlo a rázne 
vyzuť teplé topánky. Takéto dni nás vyti-
ahli von na prechádzku, do prírody poko-
chať sa farbami jarných kvetov, pracovať v 
záhradke, bicyklovať sa. Možností na akti-
vity neúrekom. Pomerne početná skupina 
ľudí z nášho mesta združujúca sa okolo 
Klubu ochrancov zelene sa aj tento rok roz-
hodla pracovať v prospech nás všetkých, 
lebo cieľom ich záujmu bolo vyčistiť cyk-
lotrasu – obľúbené a veľmi navštevované 
miesto vychádzok a výletov celých rodín. 
Predstavte si, že vyzbierali 90 vriec odpadu 
rôzneho druhu. Zaráža, že také pekné 
miesto ako je cyklotrasa popri meandruj-
úcej Teplici niekoho zvádza na vyhodenie 
odpadu. Je naozaj veľký problém odniesť 
domov prázdnu plastovú fľašu? Či zaviesť 
objemnejší odpad do zberného dvora? Je 
nepochopiteľné, že tak ľahkovážne pristu-
pujeme k prírode, svojmu najbližšiemu 
okoliu. Viac ako na nedisciplinovaných 
spoluobčanov chcem však upriamiť pozor-
nosť na tých, ktorí chceli urobiť niečo pre 
druhých. Je jedno či upratovali cyklotrasu, 
alebo na iných miestach, kde sa vo voľnom 
čase venovali deťom a mládeži. Krásnych 
príkladov takej obetavosti, láskavosti, sve-
domitosti a odovzdávania sa pre iných sme 
videli tiež medzi ocenenými kultúrnymi a 
pedagogickými pracovníkmi. Na rozdiel 
od tých ľudí, ktorí majú radšej svoje pohod-
lie a chuť urobiť niečo pre iných, je pre nich 
prázdny nepoznaný pojem. Radšej napíšu 
na sociálne siete hlúposti aj o sebe, že tu 
sa nič dobré nedeje, iní vandalsky poško-
dia sochu Ladislava Novomeského či svoju 
neskrotnú existenciu dajú najavo iným 
nevhodným spôsobom.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Nestor senického divadelníctva Ján Hromek je príkladom človeka, ktorý si svojimi počinmi 
v kultúrnej sfére nášho mesta  ocenenie právom zaslúžil. Zľava primátor mesta B. Grimm, 
Ján Hromek, štátna tajomníčka MŠ O. Nachtmannová a poslanec MsZ P. Pastucha.  

Foto lv

Zmeny v doprave na 
uliciach J. Kráľa a SNP

Na základe opakovaných požiada-
viek obyvateľov ulíc Janka Kráľa a SNP a 
Mestského výboru č. 7 bolo so súhlasom 
Okresného dopravného inšpektorátu OR 
PZ Senica schválené umiestnenie doprav-
ných značiek a dopravných zariadení, 
ktoré zmení organizáciu dopravy na týchto 
miestnych komunikáciách. 

(pokračovanie na str. 2)

Protipovodňové 
opatrenia

Z polí nad Okružnou ulicou vo februári, 
keď sa začali topiť ľady a voda sa z polí nad 
Okružnou ulicou valila do záhrad rodin-
ných domov a museli zasahovať hasiči a 
vodu z dvorov odčerpávať, to všetko vynú-
tilo stretnutie všetkých dotknutých strán 8. 
marca na Mestskom úrade v Senici, aby sa 
dohodli na protipovodňových riešeniach v 
tejto oblasti.

Pozvanie primátora mesta Branislava 
Grimma na stretnutie prijali okrem obyva-
teľov tejto lokality aj zástupcovia Poľno-
hospodárskeho družstva Senica. Na stret-
nutí bolo dohodnutých niekoľko protipo-
vodňových riešení, 

(pokračovanie na str. 3)

Príklady obetavosti 
a úcty

V našom meste žije veľa ľudí, ktorí svoju 
prácu povýšili na záľubu a o svojho koníčka 
sa delia s inými. Všetci svojím postojom a 
spojitosťou so Senicou prinášajú do našich 
životov nové poznanie a krásu umenia. For-
mujú naše životy, vytvárajú hodnoty súce 
nasledovania a úcty. 

Do týchto slov by sme mohli zhrnúť myš-
lienku oceňovania pedagogických a kultúr-
nych osobností mesta Senica za rok 2016. 
Táto tradičná slávnosť sa konala v deň výro-
čia narodenia Jána Amosa Komenského 28. 
marca v koncertnej sieni Základnej umelec-
kej školy. Okrem 25 ocenených osobností 
sa podujatia zúčastnili riaditelia základných 
a stredných škôl, materskej školy, zo Senice 
aj riaditelia kultúrnych a osvetových ustano-
vizní. Primátor Senice Branislav Grimm v prí-
hovore konštatoval: „Všetci ocenení svoje 
povolanie či záľuby vykonávajú s veľkou 
cťou, zanietením, ochotou a radosťou 
súčasne. Nehľadia pritom na svoj voľný čas, 
ale svoju tvorivú prácu úzko spájajú so živo-
tom nášho mesta, ku ktorému sa hrdo hlá-
sia.“ Význam slávnosti svojou účasťou pod-
porila štátna tajomníčka Ministerstva škol-
stva, vedy, výskumu a športu Oľga Nacht-
mannová, ktorej primátor Senice venoval 
grafický list od členov združenia SenArt a 
zapísala sa do Pamätnej knihy mesta Senica. 
Štátna tajomníčka zdôraznila význam vzde-
lanosti a kultúrnej vyspelosti pre náš národ, 

(pokračovanie na str. 5)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

O rokovaní 15. mestského zastupiteľstva 
v Senici konaného dňa 28. februára sme 
čitateľov informovali vo februárovom čísle 
Naša Senica, okrem informácie o interpelá-
ciách, s ktorými v samostatnom bode roko-
vania vystúpili viacerí poslanci mestského 
zastupiteľstva.

Elena Valášková:
 - na podnet občanov svojho volebného 

obvodu upozornila na nevyhnutnosť jar-
ného ošetrenia stromov v mestskom parku, 
aby suché konáre neohrozovali ľudí pre-
chádzajúcich parkom.

Odpoveď: Orez drevín už bol vykonaný.
- poukázala na problém na Okružnej 

ul. , kde v dňoch 5.-7. februára ako dôsle-
dok náhleho oteplenia a vytrvalého dažďa 
došlo k zaplavovaniu cesty, záhrad, rodin-
ných domov a pivníc. Táto situácia sa zopa-
kovala 21. februára 2017. Bezodkladnú 
pomoc pri riešení situácie poskytli Hasič-
ský a záchranný zbor a Dobrovoľný hasič-
ský zbor. 

Odpoveď: Dňa 8. marca sa za účasti 
zástupcov občanov, poslancov, predsedu 
Poľnohospodárskeho družstva Senici usku-
točnilo stretnutie na Mestskom úrade v 
Senici s cieľom, aby sa prijali preventívne 
opatrenia na zamedzenie vzniku takýchto 
mimoriadnych situácií..

Jarmila Barcaj Drinková: 
- ako poslankyňa a zároveň predsedníčka 

Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) 
apelovala na nevyhnutnosť riešenia vyho-
vujúcej hasičskej stanice pre DHZM a 
DHZ, pretože súčasná budova DHZ je v 
havarijnom stave, s nevyhovujúcimi pries-
tormi pre členov hasičského zboru, ale 
aj chýbajúcimi priestormi pre techniku a 
vozidlá DHZ. Jedným z riešení je získanie 
budovy bývalej hasičskej stanice na Hurba-
novej ulici od Ministerstva vnútra SR, ktorá 
aktuálne už neslúži OR HaZZ. 

Jozef Gembeš:
- poukázal na problém parkovania na 

zeleni pri nafukovacej hale v Sotine, kde 
nie sú vybudované parkovacie miesta a 
tiež na neoprávnené využívanie chodníka 
v Sotine autami v časti chodníka k predajni 
CBA oproti zimnému štadiónu a následné 
ničenie zelene.

Odpoveď: Mesto má pripravený projekt 
výstavby 36 parkovacích miest s kolmým 
státím na Ulici S. Jurkoviča, ktorý je súčas-
ťou rozpočtu mesta na rok 2017 a mal by 
vyriešiť problém parkovania pri nafukova-
cej hale v Sotine.

 Ľubica Krištofová:
- apelovala na MsÚ, aby sa v programo-

vých dokumentoch mesta, ale aj v praxi 

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56 
905 01 Senica, IČO 00 309 974. Vedúca redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/698 7618). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. 
povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica, Registačné číslo: Ministerstvo kultúry SR EV 3151/09. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj 
neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých 
v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odovzdané do tlače 29. marca 2017 Náklad 4 500 výtlačkov. Internet: URL: http://
www.senica.sk; e-mail: viera.baroskova@senica.sk.   ISSN 1339-0074 N E P R E D A J N É

Zmeny v doprave...
(dokončenie zo str. 1)
Zmeny sa vodičov dotknú začiatkom 

apríla. V posledných marcových dňoch sa 
začali osádzať dopravné značky. 

Na miestnej komunikácii Ulica J. Kráľa 
bude zriadená jednosmerná premávka v 
úseku od križovatky s miestnou komuni-
káciou Hollého ul. po vjazd na novovybu-
dované parkovisko vo vnútrobloku domov 
Ulica J. Kráľa č. 736 a Námestie oslobo-
denia č. 4, ktoré je v majetku Mestského 
podniku služieb, s.r.o. Zároveň bude tento 
jednosmerný úsek miestnej komunikácie 
zaradený do systému dočasného parkova-
nia vozidiel, kde bude po zaplatení parko-
vacieho lístka (hodinového alebo mesač-
ného, alebo ročnej parkovacej karty) umož-
nené parkovanie vozidiel. 

Na miestnej komunikácii Ulica SNP bude 
zriadená jednosmerná premávka v úseku od 
križovatky s miestnou komunikáciou Bre-
zová ul. po križovatku s miestnou komuniká-
ciou Hollého ul. Tento úsek miestnej komu-
nikácie bude takisto zaradený do systému 
dočasného parkovania vozidiel.

Ostatné už predtým schválené úpravy 
použitia dopravných značiek a dopravných 

zariadení zostávajú v platnosti.

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

venovala náležitá pozornosť výsadbe stro-
mov, náhradnej výsadbe zelene pri povo-
lení výrubu stromov, údržbe zelene a pro-
tipovodňovým opatreniam, tak ako sa v 
minulosti pomohol riešiť problém s povod-
ňami v Kunove. 

Filip Lackovič, Peter Pastucha:
- obaja poslanci vzniesli otázku, či exis-

tuje spôsob, akým by sa zamedzilo šíreniu 
zápachu zo závodu na výrobu a spracova-
nie šindľov - IKO z priemyselnej zóny, ktorý 
obťažuje občanov priľahlých častí mesta, v 
čase nízkeho tlaku vzduchu aj vzdialenej-
ších častí mesta. 

Odpoveď: Riešenie daného problému je 
v kompetencii Okresného úradu Senica - 
odboru starostlivosti o životné prostredie, 
ktorý takýto podnet riešil na konci roku 
2016 a konštatoval, že šetrením neboli zis-
tené žiadne porušenia zákonom stanove-
ných ustanovení a nedochádza k zhorše-
niu kvality ovzdušia.

Martin Džačovský:
- žiadal informáciu, ako bude doriešené 

napojenie komunikácii IBV Mlyny v Sotine 
na mestské chodníky a doriešenie doprav-
ného značenia – priechodu pre chodcov. 

Odpoveď: Daná situácia je aktuálne pred-
metom riešenia na MsÚ a investora IBV 
Mlyny. 

2. riadne zasadnutie mestskej rady v 
Senici sa bude konať 20. apríla a 16. 

riadne zasadnutie mestského zastupi-
teľstva v Senici primátor zvolal na 4. mája.

Program mestskej rady bude nasledovný:
- Správa o činnosti Mestskej polície za rok 

2016.
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov mesta 

a organizácií v jeho riadení za rok 2016
- Inventarizácia majetku k 31.12. 2016.
- Informatívna správa o stave nehnuteľ-

ného majetku mesta.
- Monitorovacia správa Akčného plánu 

mesta Senica 2016 – 2018.
- Plán investičných aktivít – financova-

ných formou úveru.
- Schvaľovanie žiadostí o dotácie z Fondu 

PRO Senica.
- Dispozície s majetkom.
- Návrh na zrušenie VZN Mesta Senica č. 

56 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou 
na území mesta Senica.

- Určenie platu primátora na rok 2017, 
plat hlavnej kontrolórky na rok 2017.

- Dodatok k zásadám odmeňovania poslan-
cov MsZ, členov mestskej rady, členov komi-
sií MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica, 
mestských výborov a MsHZ, ktoré sa im 
poskytujú vzhľadom na úlohy, ktoré plnia a 
časovú náročnosť výkonu funkcie. 

- Správa o činnosti HK za I. štvrťrok 2017.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

Celoplošná deratizácia
Mesto Senica vyhlasuje celoplošnú 

deratizáciu (opatrenie na reguláciu živočíš-
nych škodcov) a všetky povinné subjekty 
vyzýva vykonať deratizáciu od 7. apríla do 
14. mája 2017. Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva v odôvodnení potreby derati-
zácie poukazuje na fakty, že premnožením 
živočíšnych škodcov dochádza k zamore-
niu najmä suterénnych a pivničných pries-
torov domov, škôl, potravinárskych, zdra-
votných a iných prevádzok a živočíšni škod-
covia môžu byť príčinou ohrozenia verej-
ného zdravia rôznymi prenosnými ocho-
reniami. Termín vykonania deratizácie sa 
stanovuje podľa znalostí o reprodukčnom 
cykle živočíšnych škodcov v jesenných a 
jarných mesiacoch. Celoplošná deratizácia 
má zabezpečiť likvidáciu škodcov na čo 
najväčšom území a zabrániť migrácii. 

RÚVZ
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(dokončenie zo str. 1) 
aby v období prívalových dažďov nedo-

chádzalo k ohrozovaniu majetku obyva-
teľov tejto lokality. Opatrenia budú rea-
lizované postupne. Keďže pri odčerpá-
vaní vody zo záhrad rodinných domov do 
kanalizácie bol zistený jej slabý prietok, 
tak prvým opatrením, ktoré sa už na konci 
marca aj urobilo, bolo prečistenie kanalizá-
cie. Pri týchto prácach sa nezistili závady, 
ktoré by bránili prietoku vody. Zároveň 
bolo Poľnohospodárske družstvo Senica 
upozornené, aby venovalo zvýšenú pozor-
nosť lokalitám, kde hrozia záplavy a tieto 
polia obhospodarovali spôsobom, ktorý 
môže pomôcť lepšiemu vsakovaniu. Poľno-
hospodárske družstvo prisľúbilo pooranie 
poľa v tejto lokalite do určitej hĺbky, čo by 
malo zabrániť alebo zmierniť prípadné prí-
valy vody. Podľa osevného plánu budú na 
pole za touto lokalitou v tomto roku vysi-
ate obilniny, ktoré zabezpečia lepšiu vsia-
kavosť vody. 

Toto sú krátkodobé protipovodňové rie-
šenia, situácia v tejto oblasti si vyžaduje rea-
lizáciu trvalých riešení. Mesto Senica dá 
preto vypracovať štúdiu a následne projek-
tovú dokumentáciu, v ktorej budú napro-
jektované protipovodňové riešenia pre loka-
litu od Štefánikovej cez Komenského až 
po Čerešňovú ulicu. Z navrhnutého rieše-
nia potom vyplynú ďalšie potrebné kroky 
- nutný výkup pozemkov a pod. Mesto sa 
bude následne uchádzať o získanie finan-
cií z výzvy Ministerstva životného prostre-
dia zameranej na preventívne opatrenia na 
ochranu pred povodňami realizované mimo 
vodných tokov, prípadne bude musieť nájsť 
peniaze vo vlastnom rozpočte.

Na záver stretnutia obyvatelia Okruž-
nej ulice verejne poďakovali členom Dob-
rovoľného hasičského zboru mesta Senica, 
ktorí im niekoľko dní a nocí pomáhali s 
odčerpávaním vody, a tak pomáhali chrá-
niť ich majetok.

lv
foto DHZ

Zápis do 1. ročníka ZŠ
Mesto Senica oznamuje rodičom, že v 

zmysle VZN č. 46 o určení miesta a času 
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej škols-
kej dochádzky v základnej škole v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta sa zápis detí do 
prvého ročníka uskutoční 20. apríla od 14. 
do 18. hodiny. 

Podľa VZN každá základná škola určí 
konkrétne miesto – miestnosť, kde sa zápis 
uskutoční, dátum a čas konania zápisu, 
doklady, ktoré musia zákonní zástupcovia 
predložiť a zverejniť ho obvyklým spôso-
bom v priestoroch základnej školy najne-
skôr do 1. apríla 2017. V zmysle VZN mesta 
Senica č. 38 o školských obvodoch zapi-
sujú rodičia s trvalým bydliskom v meste 
Senica deti do školy podľa školských obvo-
dov nasledovne: 
Základná škola, Ulica V. Paulínyho-Tótha

Ulice: Kalinčiakova, Palárikova, Želez-
ničná, Tehelná, Priemyselná, V. Paulínyho-
Tótha, Agátová, Ružová, Štúrova, Mušká-
tová, Olivová, Robotnícka, Dlhá, Berno-
lákova, Hviezdoslavova, Jabloňová, Jas-
mínová, Stromová, Školská, Krátka, Slád-
kovičova, Smreková, Kalinová, Astrová, 
Topoľová, Kvetná, Lipová, Orgovánová, 
Kaplinská, Záhradná, Dolné Suroviny, 
Horné Suroviny.
Základná škola, Komenského ulica

Ulice: Bottova, časť Kunov, J. Kráľa, 
SNP, Nám. oslobodenia, Hollého, Komen-
ského, Moyzesova, Štefánikova, Brezová, 
Dr. I. Horvátha, M. Nešpora, Vajanského, 
Okružná, Fajnorova, Brestové, Ľudovíta 
Vanička, Martina Braxatorisa, Jána Jonáša, 
Čerešňová, Košútovec, Hlbocká cesta, Jab-
lonická cesta.
Základná škola, Sadová ulica

Ulice: Čáčovská cesta, K veterine, 
Kruhy, Bahenská, Miroslava Bibzu, Ľudmily 
Križanovej, Dr. Milana Hodžu, Cyrila Gal-
laya, Martina Bartoňa, Cintorínska, Špor-
tová, Škodáčkova, V uličke, Beňovského, 
Pri garážach, Továrenská, Hurbanova, 
Kolónia, Sadová, Sotinská, S. Jurkoviča, Sv. 
Gorazda, Sv. Cyrila a Metoda, Mlynská, 
Poľná, Teplická, Slnečná, Mesačná, Hájska, 
Lúčna, Potočná, Veterná.
Základná škola s materskou školou, Ulica 
J. Mudrocha 

Ulice: J. Mudrocha, Rovenská, Gen. L. 
Svobodu, L. Novomeského, Jána Bežu, 
Jozefa Závodského, Jána Náhlika, Štefana 
Pilárika, Juraja Fándlyho.

Rodičia s trvalým bydliskom v obci-
ach Rovensko, Rohov, Rybky, Prietrž, Pod-
branč, Záhorie, ktoré tvoria Spoločný škol-
ský obvod Senica zapisujú deti na plnenie 
povinnej školskej dochádzky v spádových 
základných školách mesta Senica. Riaditeľ 
spádovej školy je povinný prijať na plnenie 
povinnej školskej dochádzky prednostne 
deti, ktoré majú trvalé bydlisko v školskom 
obvode tejto spádovej školy, a to až do 
výšky maximálneho počtu žiakov v triede 
príslušného ročníka.

SŠÚ Senica

Spomienková slávnosť
V piatok 7. apríla uplynie 72 rokov odo 

dňa, keď bola oslobodená Senica vojs-
kami II. ukrajinského frontu maršála Mali-
novského a Rumunskou armádou. Pietna 
spomienka pri soche Víťazstvo na Námestí 
oslobodenia sa uskutoční 7. apríla o 10.30 
hod. Na spomienkovú slávnosť pozýva 
Mesto Senica občanov, predstaviteľov poli-
tických strán a hnutí, škôl a organizácií. 

NS

Deň podnikateľov
Mestský úrad v Senici v spolupráci s regi-

onálnou kanceláriou Slovenskej agentúry 
pre rozvoj investícií a obchodu pre Trnav-
ský a Trenčiansky kraj, Trnavskou regionál-
nou komorou Slovenskej obchodnej a pri-
emyselnej komory a Úradom práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Senici zorganizovali 
v stredu 22. marca 2017 pracovno-infor-
mačné stretnutie so zástupcami podnika-
teľskej sféry z okresu Senica.

Zástupcov jednotlivých firiem a podni-
kov privítal primátor mesta Senica Brani-
slav Grimm, ktorý prítomných zamestnáva-
teľov informoval o súčasnom stave hospo-
dárskeho rozvoja Senice, o stave v budo-
vaní dopravného obchvatu mesta, o pri-
emyselnej zóne. Na jeho slová nadvia-
zal riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny Senica a poslanec TTSK Ján Kovár. 
Úrad práce informoval zamestnávateľov 
o stave zamestnanosti v regióne a mož-
nostiach podpory pri tvorbe nových pra-
covných miest. Aj napriek tomu, že miera 
nezamestnanosti v regióne je najnižšia 
za posledné 3 roky, stále majú zamestná-
vatelia z čoho vyberať. Pre prípad, že by 
firmy chceli rozšíriť podnikanie a zamest-
nať nových zamestnancov, predstavili 
zástupcom firiem projekty z operačného 
programu Ľudské zdroje. Zamestnávate-
lia majú možnosť si vybrať ľudí z evidencie 
uchádzačov o zamestnanie a získať z pro-
jektu určité finančné prostriedky na vytvo-
renie takéhoto pracovného miesta.

Riaditeľka Eva Tománková predstavila 
činnosť Slovenskej obchodnej a priemysel-
nej komory a konkrétne Trnavskej regionál-
nej komory. Slovenskú agentúru pre roz-
voj investícií a obchodu (SARIO) pre Trnav-
ský a Trenčiansky kraj reprezentoval regi-
onálny manažér Miroslav Stieranka. Infor-
moval o širokom portfóliu bezplatných slu-
žieb pre podnikateľov. 

Po oficiálnej časti sa už podnikate-
lia venovali neformálnym rozhovorom so 
zástupcami jednotlivých inštitúcií. V rámci 
nich sa podnikatelia zaujímali o možnosti 
získania štátnej investičnej pomoci, záro-
veň komunikovali problémy, s ktorými sa 
pri podnikaní stretávajú a akú pomoc by 
uvítali od štátu.

lv 

O projektoch v apríli 
Do konca februára mali možnosť práv-

nické osoby, fyzické osoby - podnikatelia a 
organizácie tretieho sektora podať žiadosť 
na Mesto Senica o poskytnutie dotácie z 
rozpočtu mesta pre rok 2017. Do šiestich 
komisií pracujúcich pri mestskom zastupi-
teľstve prišlo spolu 79 žiadostí, z toho štyri 
sú nad 3320 €, o ktorých bude rozhodo-
vať mestské zastupiteľstvo na zasadnutí 
4. mája. Žiadaná suma na všetky projekty 
je 33 250 €. Odborné komisie na žiadosti 
do 3 320 € vrátane rozhodnú o výške prí-
spevku do konca apríla. Suma žiadaná na 
takéto projekty je 82 877 €. Najneskôr do 
15. mája budú na webovej stránke mesta 
zverejnené výsledky.

IT
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V obradnej sieni Mes-
tského úradu sa 7. marca 
stretli dve mladé mamičky 
Martina Holická a Eliška 
Lukáčová a ich rozkošné 
deti Amanda a Patrik. 
Spája ich spoločný dátum 
i miesto narodenia ich 
detí, ktoré sa stali prvými 
Seničanmi roka 2017. Na 
malej slávnosti dvojmesačných drobčekov 
Amandu a Patrika medzi novými občanmi 
nášho mesta privítal primátor Senice Brani-
slav Grimm a zaželal im, aby ich život ply-
nul čo najkrajšie a najšťastnejšie. Obe prvo-
rodené deti sú šťastím pre mladých rodi-
čov, ktorí prežívajú krásne životné okamihy 
starostlivosti o potomka. Mamičky dostali 

od radnice darček 
100 eur a kvety. 

V skalickej Fakult-
nej nemocnici s poli-
klinikou sa 3. januára 
o 13.28 hod. naro-
dila Amanda Holická 
s mierami 3500 gra-
mov a 51 cm. naro-
dila Amanda sa na 
svet príliš neponá-
hľala, rodičia Patrik a 

Martina Holickí ju očakávali v posledných 
dňoch roka 2016, ale Patrik Lukáč prekva-
pil rodičov Tomáša a Elišku Lukáčovcov o 
takmer týždeň skorším príchodom na svet. 
Narodil sa o 23.27 hod. s mierami 2950 
gramov a 48 cm. 

bar 
foto lv

O reforme školstva
Mesto Senica navštívila 28. marca štátna 

tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výs-
kumu a športu Oľga Nachtmannová.

Na radnici ju privítal primátor mesta 
Branislav Grimm, ktorý ju oboznámil so 
stavom školstva v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta, a to Materská škola na Ulici 
L. Novomeského, štyri základné školy, 
Základná umelecká škola a Centrum voľ-
ného času Stonožka. V rámci pracovnej 
cesty spolu so svojím poradcom Jurajom 
Moravčíkom štátna tajomníčka navštívila 
aj Strednú odbornú školu, kde sa stretla 
s jej riaditeľom Pavlom Paradeiserom a 
ďalšími členmi vedenia školy. Diskutovali 
o aktuálnom stave stredného odborného 
školstva, ktoré zápasí s nedostatkom žia-
kov. Riaditeľ predstavil modernú a veľmi 
dobre vybavenú SOŠ Senica, ktorá sa 
pýši prvenstvom vo viacerých oblastiach. 
Je priekopníkom v ekologickom využí-
vaní energie, organizátorom medzinárod-
nej súťaže Enersol. Škola spravuje aj inter-
nát, ktorý postupne rekonštruuje a plánuje 
v tomto objekte niektoré služby poskyto-
vať aj verejnosti. „O tejto škole som veľa 
počula, dnes som sa na vlastné oči pre-
svedčila, že realita ďaleko predišla chýr. 
Je tu inšpiratívne prostredie, kde vedenie 
školy má jasné plány,“ konštatovala štátna 
tajomníčka. V SOŠ sa stretla sa aj so skupi-
nou expertov z zo sekcie základných škôl  
SR, ktorí tu počas dvojdňového stretnutia 
diskutovali o pripravovanej reforme škol-
stva Učiace sa Slovensko, ktorá je v pripo-
mienkovom konaní. 

Popoludní po slávnostnom stretnutí s 
ocenenými pedagogickými a kultúrnymi 
pracovníkmi si štátna tajomníčka pozrela 
aj ďalšiu pýchu z oblasti školstva v našom 
meste Základnú umeleckú školu. Okrem 
materiálno-technického vybavenia školy si 
pozrela aj aktuálnu výstavu z tvorby akad. 
maliara Milana Rašlu či medzinárodnú 
výstavu detskej výtvarnej tvorivosti Mudro-
chova paleta. 

bar  

S novými podlahami
Základná škola na Ulici V. Paulínyho-

Tótha v Senici je najstaršou zo štyroch 
základných škôl v našom meste, čo sa 
zákonite podpísalo na stave školských 
budov. Mesto Senica ako zriaďovateľ školy 
budovu rekonštruuje postupne. Po výmene 
okien za plastové a opravou spojovacej 
chodby získalo mesto Senica z Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu finan-
cie aj na riešenie havarijného stavu podláh 
v celej škole. Ministerstvo poskytlo 50 876 
eur, celý projekt stál 62 670 eur. 

Keďže práce museli byť hotové do 
konca marca, boli vykonávané počas plnej 
prevádzky tak, aby čo najmenej narušovali 
vyučovanie. Práce sa začali koncom febru-

ára, vhod prišiel i týždeň jarných prázd-
nin, počas ktorých bola škola prázdna. 
Podľa informácií zástupkyne riaditeľa školy 
Slávky Hrebíčkovej nové podlahy robili v 
niektorých triedach a kabinetoch, ďalej na 
všetkých chodbách v hlavnej a vedľajšej 
budove a na všetkých schodiskách školy. 
Bolo potrebné vytrhať staré podlahové kry-
tiny, nivelizovať podklad a nalepiť nové 
PVC. Nové podlahy skrášlili školu na 2500 
m2. 

Školu čakajú ďalšie práce počas letných 
prázdnin, keď sa bude upravovať športový 
areál. Vyrásť by tu mala nová tartanová 
dráha i nové hokejbalové ihrisko.

bar
foto archív ZŠ

Nová riaditeľka 
Materskej školy

Mesto Senica je hádam jediným 
mestom na Slovensku, kde už nie-
koľko rokov funguje systém jednej 
materskej školy s viacerými eloko-
vanými triedami po celom meste. 
Osem pracovísk, osem budov, 56 
učiteliek a 623 detí vedie jedna ria-
diteľka, ktorá má na jednotlivých 
pracoviskách svoju zástupkyňu. 

Ostatných 5 rokov túto funkciu zastá-
vala Mgr. Marta Haslová (na foto), ktorú 
však teraz čakajú milé materské povinnosti, 
a tak 9. marca pripadla primátorovi mesta 
Branislavovi Grimmovi povinnosť vyme-
novať novú zastupujúcu riaditeľku. Tou 
sa stala Renáta Rýzková, ktorá sa funkcie 
ujala 13. marca. Skúsenosti v riadení má, 
keďže posledné 2 roky vykonávala funkciu 
zástupkyne v elokovanej triede na Komen-
ského ulici, a preto za svoju nástupkyňu si 
ju vybrala práve na materskú dovolenku 
odchádzajúca riaditeľka. Škôlku na Komen-
ského ulici bude teraz ako zástupkyňa viesť 
Jana Smolinská.

Primátor mesta poďa-
koval Marte Haslovej za 
doterajšiu spoluprácu, za 
rozvoj predškolských zari-
adení v našom meste a 
zaželal jej krásny a zdravý 
prírastok do rodiny, veľa 
zdravia, šťastia a rado-
sti. Novú zastupujúcu ria-
diteľku vymenoval slo-
vami: „Riadiť osem elo-
kovaných tried rozmiest-
nených po celom meste 

nie je jednoduché, ale myslím si, že v spo-
lupráci so zástupkyňami, ktoré mimoriadne 
svedomito pristupujú k plneniu pracovných 
povinností i výchovno-vzdelávacích cieľov, 
dokážete úspešne pokračovať v doterajšom 
nastúpenom úspešnom trende prípravy detí 
do základnej školy, rozvoji ich zručností, 
schopností i návykov.“ Zároveň jej zaželal 
veľa pracovných úspechov, výbornú spolu-
prácu nielen so zástupkyňami, ale i s mes-
tom Senica, ktoré jej bude nápomocné 
najmä pri riešení materiálno-technického 
vybavenia či modernizácii škôlok a ich are-
álov.

text a foto lv 
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Profily ocenených
ING. JARMILA ADÁSKOVÁ 
Skúsená a dlho-

ročná pedagogička 
pôsobí v Strednej 
odbornej škole v 
Senici. Je kvalifiko-
vanou učiteľkou pre 
odborné ekonomické 
predmety a na senic-
kej Strednej odbor-
nej škole pracuje už od roku 1984. Pripra-
vuje žiakov na maturitnú skúšku z odbor-
ných predmetov, kde v tomto smere dosa-
huje veľmi dobré výsledky. Podieľa sa na 
obsahovej i organizačnej príprave praktic-
kej a teoretickej časti maturitnej skúšky. So 
žiakmi maturitných ročníkov vedie ekono-
mické cvičenia v cvičnej firme a cvičenia 
z ekonomiky. Je tvorivá a svojím osobným 
príkladom vedie študentov k pracovitosti a 
zodpovednosti. 

MGR. IVONA BOLEBRUCHOVÁ 
Je jednou z najak-

tívnejších herečiek 
Záhoráckeho diva-
dla, členkou je od 
jeho vzniku. Je uni-
verzálnou herečkou, 
ktorá dokáže uveri-
teľne stvárniť postavu 
tragickú i komickú. 
V roku 2007 naštudovala postavu Dojky 
v inscenácii Rómeo a Júlia, kde presved-
čila divákov o svojom neobyčajnom herec-
kom talente. V nasledujúcich inscenáci-
ách vystúpila v hlavných úlohách: Ňed-
zela na Záhorí – klebetnica Agneša Čapá-
lová, Osudy jedného vinára – Mama, Lýsis-

trata – Náčelníčka žien, Podivuhodný voz 
Boží – archanjel Rafael, Dúm Bernardy 
Alby – matka Bernarda, Vjerná nevjera – 
slúžka Celesta. Ivonka aj keď nepochádza 
zo Senice, dochádza pravidelne na skúšky 
a vystúpenia z Kopčian, kde býva a pra-
cuje ako učiteľka základnej školy. I nap-
riek náročnému povolaniu a povinnos-
tiam v rodine si nájde čas aj na divadlo. 
Senické Záhorácke divadlo vďačí práve jej 
za mnohé úspechy a plné hľadiská. 

MGR. LUCIA BRACINÍKOVÁ 
V septembri 2014 nastúpila do Základ-

nej školy na Sadovej ulici v Senici na pozí-
ciu asistentky učiteľa. Je najvýraznejšou 
osobnosťou asistentského trojlístka v tejto 
škole - pre žiakov vyžadujúcich si špeciálne 
výchovno-vzdelávacie potreby a prostred-
níctvom jej odbornej práce sa v mnohých 
prípadoch zlepšili ich vyučovacie výsledky. 
Pani asistentka hľadá efektívne cesty a spô-
soby ako ovplyvňovať výchovu a vzdelá-
vanie detí, ktoré sa integrujú do triednych 
kolektívov. Spolupracuje s triednym uči-
teľom a ostatnými pedagógmi na profesio-
nálnej úrovni, pomáha žiakom pri zapájaní 
sa i do voľno časových aktivít, doprevádza 
ich na iných formách vzdelávania (exkur-
zie, návštevy múzeí, výlety), aktívne spolu-
pracuje s rodičmi. Jej naplnenie práce asis-
tenta učiteľa je odborne aj ľudsky na vyso-
kej úrovni a vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese dopĺňa prácu učiteľa vo vzájomnej 
koordinácii. Pre samotných žiakov je asis-
tentka Lucka v triede veľkým prínosom, je 
pre nich autoritou, zároveň aj pomocníkom 
a kamarátom.

PAVEL DRIEČNY
Amatérsky filmár začal vo filmovom 

krúžku pri MsKS Senica pracovať v roku 
1977 a špecializoval sa na prácu s kame-
rou. Spoluautorsky sa podieľal na naj-
významnejších filmoch členov krúžku a 
vytvoril si vlastný kameramanský rukopis. 
V rokoch 1977 až 1989 spolupracoval pri 
realizácii viac ako 45 filmov, dokumentov 
či záznamov spoločenských udalostí senic-
kého verejného života. Mnohé z filmov z 
jeho dielne získali ocenenia na krajských, 
celoštátnych i medzinárodných súťažiach. 
Kamera ho sprevádza, dá sa povedať, po 
celý život. Aktuálne dokončil portrét Seni-
čana – dnes oceneného pána Jána Hromka 
– ochotníckeho herca. Pán Driečny v lete 
oslávi životné jubileum.

ERIKA FLAMIKOVÁ
Už 27 rokov pracuje v školskom inter-

náte ako vychovávateľka detí so špeci-
álnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami v Spojenej škole v Senici. Pri svo-
jej pedagogickej činnosti sa opiera o pozi-
tívnu výchovu, ktorá je založená na empa-
tii a dôvere k dieťaťu, čo je pri deťoch s 
pomerne vážnym hendikepom obzvlášť 
dôležité a náročné. Mimoriadne dobré 
výsledky dosahovala pri práci s deťmi s 
nariadenou ústavnou výchovou, ktoré boli 
transformované do detských domovov. Vo 

výchovnej práci plne rešpektuje individu-
álne osobitosti a potreby detí a vytvára tak 
pozitívnu atmosféru školského internátu. 
Značne prispieva k skrášleniu verejných 
priestorov školy, k čomu vedie i svojich žia-
kov. Ocenenie si zaslúži za každodennú 
zodpovednú a usilovnú prácu.

ZUZANA FLORIANOVÁ
Je vedúcou 

tanečnej prípravky 
Sonny a aktívna 
členka tanečnej sku-
piny Sonny HVK II. pre 
dospelých. Výborná 
tanečníčka, milá kole-
gyňa a úspešná tré-
nerka. Od r. 1992 je 
členkou skupiny Sonny a viac ako dvad-
sať rokov reprezentuje Senicu na sloven-
ských i zahraničných súťažiach či vystúpe-
niach. Najskôr ako členka mládežníc-
kej zložky tejto skupiny a od r. 2009 i ako 
aktívna členka Sonny HVK II. pre dospe-
lých. Od roku 2010 je externou zamest-
nankyňou Centra voľného času Stonožka 
a zároveň jednou z tréneriek Sonny pre 
tanečné prípravky - deti vo veku 5 -7 rokov. 
Vzťah k malým zverencom je ukážkový a 
pedagogický takt a talent jej je vlastný od 
samého začiatku trénerskej práce. Deti 
Zuzku priam zbožňujú a rodičia na ňu 
nedajú dopustiť. Zuzanine tanečné chore-
ografie žnú úspechy na pódiách nielen na 
Slovensku. Mnohí začínajúci učitelia by sa 
od nej mohli učiť trpezlivosti, ústretovosti i 
milému úsmevu za všetkých okolností. Od 
roku 2011 je Zuzana Florianová zamest-
naná v Centre voľného času Stonožka už 
ako interná zamestnankyňa. Je veľkou opo-
rou pre pedagogický kolektív a dôležitým 
článkom v administratíve. 

MGR. MIROSLAVA GERGELOVÁ 
Mgr. Miroslava Gergelová vyučuje na 

Gymnáziu L. Novomeského od roku 1998 
anglický a nemecký jazyk. Niekoľko rokov 
bola povereným pedagógom na spolu-
prácu so školskou študentskou radou, v 
súčasnosti je organizátorom a koordiná-
torom stredoškolskej odbornej činnosti. 
V praxi využíva inovatívne a moderné 
metódy a formy práce. Záujemcom o svoje 
predmety sa ochotne a nezištne venuje aj 
v rámci mimo vyučovacích aktivít. Jej žiaci 
sa každoročne zúčastňujú rôznych súťaží 
a umiestňujú sa na popredných miestach. 
Svojím precíznym prístupom k práci si zís-
kala úctu nielen medzi kolegami, ale aj u 
svojich žiakov. Patrí k výborným pedagó-
gom školy nielen pre prácu s talentovanými 
študentmi, ale aj pre svoje schopnosti byť 
pre nich nielen pedagógom, ale aj oporou 
či rovnocenným partnerom.

DANIELA HAMERLÍKOVÁ 
začala pracovať ako učiteľka v Maters-

kej škole J. Kráľa Senica od 1.9.1976, kde 
pracuje až dodnes. Počas svojej 40 ročnej 
pedagogickej praxe pôsobila 8 rokov vo 
funkcii zástupkyne a aj riaditeľky MŠ. Pani 

Príklady obetavosti...
(dokončenie zo str. 1) 
vyzdvihla prácu učiteľov a kultúrno-osve-

tových pracovníkov, ktorí sú veľmi potrební 
pre spoločnosť a podieľajú na formovaní 
detí a mládeže. Ocenila, že v Senici vieme 
zhodnotiť prácu ľudí, ktorí si to svojimi 
počinmi zaslúžia. 

Primátor mesta, štátna tajomníčka a 
poslanec mestského zastupiteľstva a pred-
seda komisie pre vzdelávanie, kultúru a 
ZPOZ Peter Pastucha odovzdávali jednotli-
vým osobnostiam ocenenia - knihu, pamätný 
list, drobnú keramiku a kvet. Každý dostal aj 
osobný pamätný list Ministerstva školstva a 
pamätnú medailu a zapísali sa do Pamätnej 
knihy mesta Senica. Za ocenených poďako-
val Ján Hromek, ktorého ďakovná reč obsa-
hovo zarezonovala v celej sále. Oceneným 
zablahoželal a poďakoval za prácu na vyso-
kej úrovni aj Peter Pastucha.

Slávnosť, pripravilo Mesto Senica a 
komisia pre vzdelávanie, kultúru a ZPOZ 
pri mestskom zastupiteľstve, v kultúrnom 
programe účinkovali žiaci a pedagógovia 
ZUŠ Senica.

Viera Barošková
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Danka Hamerlíková 
je príkladom zodpo-
vednej, milej a lás-
kavej pani učiteľky, 
ktorú deti v maters-
kej škole jednoducho 
milujú. Je vždy vyrov-
naná, v kolektíve peda-
gogických zamestnan-
cov obľúbená. Dnes jej bývalí škôlkari pri-
vádzajú do triedy už svoje ratolesti. Deti 
sa menia, rastú, vyvíjajú, ale pani učiteľka 
Danka zostáva aj po toľkých rokoch láska-
vou a trpezlivou. Rozdávať okolo seba neu-
stále milý úsmev a veľké srdce.

MGR. GABRIELA HRABINOVÁ 
Pracuje v Strednej odbornej škole 

Senica ako vychovávateľka a súčasne je 
poverená vedením školského internátu. 
Mládeži sa venuje už dlhšiu dobu. V práci 
je tvorivá, vždy ochotná pomôcť. Organi-
zuje rôzne mimoškolské podujatia pre štu-
dentov v školskom internáte, ale aj v rámci 
krúžkovej činnosti. Preferuje partnerský 
štýl práce, medzi študentmi vytvára pozi-
tívnu klímu a jej zverenci sa na ňu s dôve-
rou a radi obracajú so svojimi radosťami i 
problémami.

JÁN HROMEK
Nestor senického divadla Ján Hro-

mek začínal na doskách, čo znamenajú 
svet už v roku 1964 v hre Radúz a Mahu-
liena. Nasledovali ďalšie postavy v hrách 
Čarovné autíčko a Lampiónová slávnosť. 
Pod réžiou Pavla Mattoša vystúpil v hrách 
Luigiho srdce, Sonatína pre páva, Povýše-
nie, Polnočné vlámanie, Trinásta hodina, 
Proces Muromských, Tanec nad plačom, 
Tiene. Postavou Pripútaný Prométeus v 
roku 1984 ukončil svoju kariéru v M diva-
dle. Kultúre sa ale nikdy veľmi nevzdia-
lil, nakoľko pracoval v Mestskom kultúr-
nom stredisku, neskôr v súkromnom vyda-
vateľstve a svoju pracovnú kariéru zakon-
čil ako projektant. K divadlu sa vrátil v roku 
2007, keď sa stal spoluzakladateľom Záho-
ráckeho divadla v Senici. Stvárnil postavu 
Vavrinca v hre Rómeo a Júlia, Gabra Hájana 
v Ňedzeli na Záhorí, Otca v Osudoch jed-
ného vinára, Náčelníka starcú v Lýsistrate 
– vzbure žen. Ján Hromek je žijúcim dôka-
zom, že v Senici divadlo malo vždy silnú 
pozíciu, bolo podporované inštitúciami a 
milované divákmi. 

JAROSLAV JANKOVIČ
Učiteľ hudobného odboru ZUŠ v Senici, 

ktorý sa pedagogickej činnosti venuje od 
roku I976. Vyučuje hru na trúbke, zob-
covej flaute a keyboarde, okrem toho 
vedie tanečnú kapelu, vystúpenia ktorej 
dotvárajú atmosferu viacerých školských 
podujatí. Repertoár pre toto spomínané 
komorné zoskupenie si aj sám vytvára a 
upravuje, je tiež autorom početných aranž-
mánov pre keyboard. Pán Jankovič vycho-
val počas svojho pedagogického pôso-
benia viacerých úspešných hudobníkov a 
orchestrálnych hráčov. Pre svojich žiakov je 

vzorom aj ako interpret. Každoročne účin-
kuje na koncerte pedagógov ZUŠ, okrem 
toho sa aktívne zapája aj do verejného kul-
túrneho života - pravidelne účinkuje sólovo 
alebo v komornom zoskupení so svojimi 
žiakmi, prípadne kolegami na podujatiach 
organizovaných mestom alebo inými kul-
túrnymi inštitúciami.

MGR. PAVOL JELÍNEK PHD.
Vyštudoval archeo-

lógiu a históriu na Filo-
zofickej fakulte Univer-
zity Konštantína Filo-
zofa v Nitre. Pracuje 
v Slovenskom národ-
nom múzeu, Arche-
ologické múzeum v 
Bratislave. Je odbor-
ník na dobu bronzovú, zaoberá sa pohreb-
ným rítom a náboženstvom v praveku, 
publikuje články o histórii. Zúčastňuje 
sa aktívne archeologických výskumov v 
Senici, pomáha odkrývať bohaté archeolo-
gické náleziská. Bol jedným z archeológov, 
ktorí našli v tomto roku v Senici na mieste 
nazvanom Sedlička pri obchodnom dome 
Kaufland výnimočné pohrebisko z doby 
bronzovej. Pán Pavol Jelínek sa zaslúžil o 
popularizáciu týchto archeologických náIe-
zov a prispel k poznaniu dávnej histórie 
mesta Senica. 

MARTINA KLASOVITÁ 
Po absolvovaní 

strednej knihovníc-
kej školy v roku 1985 
nastúpila do Záhorskej 
knižnice Senica, vtedy 
ešte Okresnej knižnice 
a viac ako 30 rokov 
zostala knihovníc-
tvu verná. Nastúpila 
v Útvare knižnično-informačných fondov 
ako odborná katalogizátorka a na tomto 
poste pracuje dodnes. Zastihlo ju obdobie, 
keď postupne do knihovníctva začala vstu-
povať informatizácia. Záhorská knižnica 
patrila k prvým regionálnym knižniciam na 
Slovensku, kde začali knižničný fond spra-
covávať elektronicky v knižnično-infor-
mačnom systéme Rapid Library. Mohla si 
to dovoliť, lebo katalogizátorky našej kniž-
nice boli empatické a odborne zdatné a 
tento trend zvládli. Nebolo to jednodu-
ché, rutinné návyky bolo potrebné nahra-
diť úplne novými postupmi, no najmä bolo 
potrebné zvládnuť aplikáciu novelizova-
ných katalogizačných pravidiel a konverziu 
dát. Práve pri tejto práci mohla pani Mar-
tina Klasovitá naplno využiť svoje danosti 
ako precíznosť, trpezlivosť, sústredenosť. 
Nástup nových technológii v knihovníckej 
práci prijímala s porozumením a svojimi 
skúsenosťami napomáhala k ich zmyslupl-
nej aplikácii v knižnično - výpožičnom pro-
cese. Dnes už pracuje v inom knižnično-
informačnom systéme a výhody interneti-
zácie vie oceniť. Rovnako ako aj vedenie 
knižnice, pre ktoré je práca pani MartinyK-
lasovitej zárukou funkčnosti knižnice. Za 

dlhoročnú prácu v katalogizácii, akvizícii 
i v odborovom zväze pracovníkov knižníc 
jej patrí naše úprimné poďakovanie.

MGR. ELEONÓRA LIČKOVÁ 
Pani učiteľka s veľkým srdcom zo ZŠ s 

MŠ na Ulici J. Mudrocha. Zanietená špor-
tovkyňa, organizátorka všetkých školských 
športových akcií. Pedagóg, ktorý si toho už 
veľa pamätá a roky skúseností sa odrážajú a 
pretavujú aj do výsledkov jej práce. Žiakov 
dokáže pozitívne motivovať, povzbudiť i 
pokarhať – a oni si jej slová berú k srdcu, 
pretože má u nich veľkú autoritu. Každo-
ročne organizuje lyžiarsky výcvik, ktorý sa 
teší veľkej obľube a žiaci na ňom zažijú 
nezabudnuteľné chvíle so svojimi spoluži-
akmi. Treba spomenúť jej osobu aj v súvis-
losti s rolou triednej učiteľky, ktorá neváha 
a ide so svojimi žiakmi na výlet, turistiku či 
„opekačku“ do prírody. Ako kolegyňa je v 
pedagogickom zbore vážená a obľúbená. 
Rada a ochotne pomôže i poradí. Žije ško-
lou a ona s ňou.

PAEDDR. JANA PEKAROVÁ 
Pracuje v Obchodnej akadémii Senici 

ako stredoškolská učiteľka nemeckého 
jazyka. Je vedúcou predmetovej komi-
sie cudzích jazykov, kde koordinuje prácu 
ostatných kolegov hlavne pri príprave na 
maturitné skúšky. Zavádza nové inova-
tívne metódy vo vyučovaní a pri externej 
časti maturitnej skúšky elektronickú formu 
E-Maturity. Je autorkou projektu, v rámci 
ktorého sa študenti zúčastnili 3-týždňovej 
odbornej stáži vo Viedni. Pravidelne orga-
nizuje poznávacie zájazdy do Rakúska. Je 
ambiciózna a svojimi nápadmi motivuje 
študentov k dosahovaniu lepších vzdeláva-
cích výsledkov. 

RENÁTA RÝZKOVÁ 
Pracuje v MŠ L. Novomeského Senica v 

elokovanom pracovisku na Komenského ul. 
Prostredníctvom európskeho výtvarného 
projektu Eurorozprávky sa pani zástupkyňa 
aktívne a úspešne podieľala na prezentácii 
nielen MŠ, ale i mesta Senica - priestorové 
a plošné výtvarné produkty detí boli vysta-
vené v budove RTVS v Bratislave a neskôr i 
v Bruseli. Projekt sa realizoval pri príležitosti 
slovenského predsedníctva v Rade EÚ. Pani 
učiteľka Rýzková bola vo funkcii zástup-
kyne riaditeľky od leta 2015 - je empatická, 
orientuje sa na optimálnu komunikáciu a 
tým vytvára pozitívnu atmosféru v kolek-
tíve materskej školy, i medzi deťmi. Svojím 
humanistickým riadením výchovy, vzde-
lávania a pedagogického procesu napo-
máha k rozvíjaniu nezávislosti detí, ich zod-
povednosti, k ich celostnému rozvoju. Od 
13. marca je poverenou riaditeľkou MŠ L. 
Novomeského. 

PAEDDR. ANNA SEKÁČOVÁ 
Pracuje ako špeciálny pedagóg a záro-

veň je aj riaditeľkou Centra pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie 
v Senici. S jej menom sa spája takmer celá 
história tohto poradenského zariadenia, 
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v roku 1973. Svojím 
pôsobením na pozí-
cii riaditeľky spomí-
naného zariadenia sa 
počas vývoja poraden-
ských služieb podstat-
nou mierou zaslúžila 
o niekoľko zásadných 
opatrení k zvýšeniu kvality. V súčasnosti sú 
v Centre dve odborné oddelenia – Oddele-
nie osobnostného, vzdelávacieho a profesij-
ného vývinu a Oddelenie výchovnej a psy-
chologickej prevencie. Od roku 1999 začalo 
CPPPaP (vtedy ešte pod názvom Pedago-
gicko-psychologická poradňa) pod jej vede-
ním organizovať úspešné podujatie Prezen-
tácia stredných škôl, ktoré bolo realizované 
každoročne v spolupráci s Mestom Senica a 
ďalšími organizáciami až do roku 2011, keď 
toto podujatie postupne prešlo pod gesciu 
ÚPSVaR v Senici. Založila tak spolu so svo-
jimi zamestnancami tradíciu tohto poduja-
tia v našom meste. Pod jej vedením prešlo 
poradenské zariadenie rozsiahlou rekon-
štrukciou, jeho priestory sú modernizo-
vané. Pani Anna Sekáčová sa ako dlhoročná 
členka Komisie pre prevenciu kriminality a 
iných protispoločenských činností pri Meste 
Senica organizačne i odborne podieľa na 
mnohých preventívnych akciách organi-
zovaných pre deti, pedagógov a odbornú 
verejnosť. No a v neposlednom rade - svojou 
odbornou činnosťou v pozícii špeciálneho 
pedagóga každoročne pomohla a naďalej 
pomáha desiatkam detí školského veku so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potre-
bami. Rovnako odbornými radami pomáha 
aj ich rodičom a aj pedagógom so vzdeláva-
ním a výchovou týchto detí a žiakov. 

JAROSLAVA SLEZÁKOVÁ 
Je dlhoročnou pracovníčkou Záhor-

ského osvetového strediska v Senici. 
Pôsobí na úseku záujmovo umeleckej čin-
nosti, kde pracuje už 30 rokov. Venuje sa 
hovorenému slovu, prednesu, divadlu, 
každoročne organizuje súťaže v umelec-
kom prednese Hurbanov pamätník, Timra-
vinu studničku, ale aj súťaž detských diva-
delných súborov Senické zrkadielko Anky 
Gamanovej. Usporadúva odborné semi-
náre a školenia pre recitátorov a divadelní-
kov, sprostredkúva im odbornú metodickú 
pomoc, a tak im umožňuje odborne rásť. 
Tie najvyššie ocenenia, ktoré sa senickým 
umelcom –recitátorom či ochotníckym 
divadelníkom každoročne podarí získať, sú 
určite priznané aj vďaka jej erudovanej a 
vysoko profesionálnej práci. 

PAVLÍNA ŠARABOKOVÁ 
Je vychováva-

teľskou školského 
klubu v Základnej 
škole na Komenského 
ulici v Senici. Absolvo-
vala špecializačné kva-
lifikačné vzdelávanie 
– pracovná výchova 
mimo vyučovania. 

Počas svojej dlhoročnej práce sa svedo-
mito, spoľahlivo a s láskou venuje deťom. 
Spolu s kolegyňami organizuje rôzne akcie 
v školskom klube. V škole vedie niekoľko 
rokov aranžérsky krúžok – kde sa jej zani-
etenosť pre floristiku prejavila i vo výsled-
koch jej zverencov v súťažiach v tejto 
oblasti. Žiaci a žiačky sa pod jej odbor-
ným vedením pravidelne umiestňujú na 
prvých miestach v aranžovaní a v súťaži 
Mladý záhradkár na úrovni okresu, kraja, 
ba dokonca i na majstrovstvách republiky. 
Zmysel pre krásu, kreativitu pani vychová-
vateľka uplatňuje aj pri výzdobe verejných 
priestorov školy . 

ANNA ŠTEPANOVSKÁ 
Pani učiteľka pracuje v MŠ L. Novomes-

kého 1209/2 Senica. Jej pedagogická prax 
má 30 rokov. Svojou prívetivosťou a otvore-
nosťou vo vzťahoch a premysleným kona-
ním vytvára priaznivú atmosféru v triede a 
celkove i klímu školy. K plneniu pracovných 
povinností pristupuje s veľkou mierou zod-
povednosti a kreativity, využíva inovatívne 
metódy vo výchove. Podieľa sa na rozvoji 
tvorivého potenciálu detí v oblasti výtvar-
ného seba vyjadrovania. Práce detí pod jej 
vedením boli niekoľkokrát ocenené v regi-
onálnych súťažiach výtvarnej tvorivosti. Je 
obľúbená nielen v kolektíve detí ale i medzi 
kolegyňami.

PHDR. MILAN TRIZULIAK 
Od roku 2009 je kmeňovým zamest-

nancom Súkromnej strednej školy podnika-
nia v Senici, kde medzi jeho profilové pred-
mety patrí najmä nemecký jazyk a dejepis. 
Každoročne je spoluorganizátorom zájaz-
dov študentov do predvianočnej Viedne. 
Podieľa sa na organizovaní školských kôl 
olympiád v nemeckom jazyku a najlepších 
študentov pripravuje na ďalšie okresné, 
krajské a celoštátne kolá. V minulom škol-
skom roku pod jeho vedením zvíťazil štu-
dent školy na celoštátnom kole olympi-
ády v nemeckom jazyku vo svojej kategó-
rii a postúpil do medzinárodného kola tejto 
súťaže. I v tomto školskom roku jeho štu-
denti obsadili v krajskom kole olympiády v 
nemeckom jazyku významné prvé miesta. 
Študenti i kolegovia oceňujú jeho profesio-
nalitu, dôslednosť, vyrovnanosť a spoľahli-
vosť. K jeho trvalým záľubám patrí okrem 
aktívneho sebavzdelávania aj literatúra, 
šport a hudba.

BC. NIKOLA TURANSKÁ 
Pani učiteľka materskej školy zo spoloč-

ného zariadenia ZŠ s MŠ na Ulici J. Mudro-
cha. Napriek mladému veku prívlastok tvo-
rivá, iniciatívna, inovatívna je právom priná-
leží. U detí je obľúbená, rodičia ju rešpek-
tujú. Rada si dá poradiť od starších a skú-
senejších kolegýň, ale i ona sama je pre 
nich prínosom a zdrojom inšpirácií. Krásne 
výrobky, hodnotné kultúrne vystúpenia, 
kvalitné exkurzie – to je vizitka jej každo-
dennej práce. Svoje vzdelanie si dopĺňa 
štúdiom na vysokej škole a je oporou peda-
gogického zboru materskej školy. 

BC. MÁRIA ZUŠČÍKOVÁ
Je dlhoročnou 

pracovníčkou Stred-
nej odbornej školy v 
Senici. Venuje sa vzde-
lávaniu a výchove štu-
dentov na praktickom 
vyučovaní. V čase exis-
tencie fungovania Slo-
venského hodvábu 
pripravovala študentov pre budúce povo-
lanie v chemickom priemysle. Jej rukami 
prešlo veľa študentov, ktorí sa pripravo-
vali na rôzne profesie v tomto odvetví. V 
súčasnom období sa venuje študentkám v 
odbore praktická žena, ktoré pripravuje do 
života. Jej študentky si ju vážia pre jej pria-
teľský prístup a odborné vedomosti.

ĽUBOMÍR ŽÁK, DIS.ART
Je dlhoročným pedagógom hudobného 

odboru ZUŠ V Senici a všestranným hudob-
níkom. Hoci vyštudoval na Konzervatóriu v 
Bratislave hru na krásnom a menej známom 
dychovom nástroji - lesnom rohu, vyučuje 
hru aj na viacerých plechových aj drevených 
dychových nástrojoch: na tube, klarinete a v 
posledných rokoch na saxofóne. V jeho tri-
ede absolvovalo veľa muzikantov, ktorých 
pripravil na ďalšie odborné štúdium, ale aj 
amatérskych muzikantov, ktorí sa podieľajú 
na spoločenskom živote Senice aj v okoli-
tých obciach. Sám bol dlhoročným členom 
dychovej hudby Seničanka, založil a viedol 
žiacky dychový súbor v pobočke školy v Bor-
skom Mikuláši, ako aj v ZUŠ v Senici. Formou 
videozáznamov dokumentuje atmosféru roz-
manitých školských akcií školy.

MGR. MIRIAMA ŽÁKOVÁ 
Pôsobí v Základ-

nej škole na Ulici V. P. 
Tótha v Senici od roku 
2003. Okrem výbor-
ných výsledkov vo 
vyučovacom procese, 
kladnom a priateľskom 
prístupe k žiakom a 
svojim kolegom, sa 
venuje krúžkovej činnosti. Vedie školský 
parlament, ktorý sa podieľa na príprave rôz-
nych akcií školy ako napr. Mikulášske pred-
stavenia, Halloweenská noc, Dnes učíme 
my a príprava MDD, ktoré sú už dnes neod-
mysliteľnou súčasťou života tejto základ-
nej školy. Dlhoročne vedie družstvo mla-
dých hasičiek, ktoré sa v tomto školskom 
roku prebojovali až na majstrovstvá SR. S 
touto činnosťou úzko súvisí aj jej vízia usku-
točniť a zrealizovať detskú hasičskú súťaž 
v priestoroch školy. Je iniciátorkou a autor-
kou myšlienky súťaže Chodbovica, ktorá sa 
v škole uskutočňuje už 11. rok pod organi-
začnou záštitou senických dobrovoľných 
a profesionálnych hasičov a je zaradená 
do kalendára tradičných mestských podu-
jatí. Táto akcia má veľký úspech nielen v 
okolí Senice, ale má aj celoslovenský, ba 
dokonca medzinárodný rozmer. 

foto lv
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Keď veda priťahuje
Veda ako veda nie je vždy atraktívna, 

ľudia sa jej často vyhýbajú, pretože majú 
pocit, že je to príliš komplikovaná vec. Pre-
svedčiť sa o opaku prišlo 16. marca do bra-
tislavského Aurelia – zážitkového centra 
vedy - 50 žiakov Základnej školy s mater-
skou školou na Ulici J. Mudrocha v Senici. 

Cieľom centra vedy je vzdelávanie 
zábavnou formou a zvýšenie všeobecného 
záujmu o vedu v spoločnosti pomocou 
interaktívnych expozícií. Personál centra 
vedy exponáty pred návštevníkmi nestráži, 
ale naopak ich vyzýva, aby si ich doslova 
ochytali a využili ich celý potenciál.

Atraktívnym a interaktívnym spôsobom 
sú prezentované najzaujímavejšie javy z 
oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prí-
rodných a technických vied.

Vo svojej 32 ročnej učiteľskej praxi som 
ešte nezažila, aby sa žiaci, ktorých je čím 
ďalej tým ťažšie zaujať návštevou v múzeu, 
tak nadchli. Keď sme po vyše 3 hodinách z 
centra odchádzali, žiaci aj my učitelia sme 
už plánovali ďalšiu návštevu. 

PaedDr. Jana Siwiecová

Z Rašlovho ateliéru
Pri príležitosti 9. ročníka medzinárodnej 

súťažnej výstavy detskej výtvarnej tvorby 
Mudrochova paleta bola 17. marca v Galé-
rii v podkroví ZUŠ Senica otvorená výstava 
Z ateliéru 2015-2017 doc. akad. maliara 
Milana Rašlu. 
N a j n o v š i u 
tvorbu zná-
meho výtvar-
níka si prišli 
pozrieť mnohí 
Seničania a 
výtvarníci, tiež 
primátor mesta 
B r a n i s l a v 
Grimm, ale 
svojou prítom-
nosťou poctil 
ZUŠ-ku aj minister školstva Peter Plavčan, 
ktorý je priateľom autora výstavy. Príjemnú 
a dôstojnú atmosféru vernisáže doplnila 
spevom Dominika Beňáková, študentka 
bratislavského konzervatória, v klavírnom 
sprievode riaditeľky ZUŠ Senica Mirky Gáf-
rikovej, ktorá výstavu ako riaditeľka ZUŠ-ky 
tiež otvorila. Výstavu si môžete pozrieť do 
14. apríla. 

text a foto Štefan Orth

Podujatia pre deti 
i mládež

V dňoch 13. – 17. marca sa uskutoč-
nil na Slovensku už 18. ročník Týždňa slo-
venských knižníc pod spoločným mottom 
Knižnice pre všetkých. Zameraný bol na 
prezentáciu knižníc, knižnej kultúry, knihy 
a propagáciu významu čítania s cieľom 
pozitívne zviditeľňovať knižnice ako 
významné kultúrne a vzdelávacie inštitú-
cie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu 
v rozvoji znalostnej spoločnosti. 

Knižnice na celom svete nadväzujú na 
svoje historicky overené miesto v spoloč-
nosti. Sú modernými inštitúciami s aktív-
nym vplyvom na spoločenský a kultúrny 
rozvoj obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to 
práve knižnice, ktoré napriek množstvu 
rôznorodých problémov a nedostatku 
finančných prostriedkov, ponúkajú pre svo-
jich používateľov a návštevníkov veľa zau-
jímavého, nového, poučného i zábavného. 
Rýchle reagujú na aktuálne potreby pou-
žívateľov tak v priestoroch knižníc ako aj 
elektronicky prostredníctvom internetu. 

Na Slovensku je evidovaných takmer 
4000 registrovaných knižníc a v ich fon-
doch sa nachádza skoro 40 miliónov zväz-
kov kníh.

Otvorením Týždňa slovenských kniž-
níc 2017 v prvej polovici marca si zároveň 
pripomíname tradíciu marca ako Mesiaca 
knihy, keď i v našej knižnici robíme množ-
stvo podujatí na podporu čítania detí.

Čím bol Týždeň slovenských knižníc 
naplnený v Záhorskej knižnici, ktorá je svo-
jím fondom (viac ako 90-tisíc knižničných 
jednotiek) najväčšou knižnicou na Záhorí?

V seriáli podujatí bola v ponuke celá 
plejáda aktivít – tvorivé dielne, besedy s 
autormi, semináre, informatická príprava 
stredoškolákov, predajná výstava i príbehy 
z kníh ako výtvarná inšpirácia pre najmlad-
ších návštevníkov knižnice. Z tých najzaují-
mavejších vyberáme aspoň zopár.

V utorok 14. marca prezentovalo na pre-
dajnej výstave okrem pedagogickej litera-
túry svoju najnovšiu produkciu aj Vydava-
teľstvo Portál. Popoludní s čitateľmi a verej-
nosťou v Záhorskej galérii Jána Mudrocha 
v Senici besedovala Jana Juráňová, spiso-
vateľka, dramatička a prekladateľka, naro-
dená v Senici, ktorá časť detstva prežila v 
Cerovej. Jej najnovšie knihy Cudzie príbehy 
(Aspekt 2016) a Žena moja drahá (Slovart 

2017) s korešpondenciou Pavla Országha 
Hviezdoslava s manželkou potvrdzujú, že 
je jednou z najplodnejších súčasných auto-
riek. Vo svojich textoch narúša tradičné 
rodové stereotypy, slovenské mýty, s dáv-
kou zdravej irónie strháva masky z význam-
ných slovenských dejateľov minulosti i 
dnešných pseudointelektuálov. Patrí k naj-
významnejším predstaviteľkám feministic-
kej literatúry na Slovensku a nasledovníč-
kam Boženy Slančíkovej Timravy, Ľudmily 
Podjavorinskej, Terézie Vansovej či Hany 
Gregorovej. 

V stredu 15. marca predpoludním absol-
vovali študenti senickej Obchodnej akadé-
mie v priestoroch ZK informatickú prípravu 
a v detskom oddelení sa stretla pri rozprá-
vaní o svojej najnovšej tvorbe s detským 
čitateľom poetka Zdenka Laciková z Prašíc 
žijúca v Kopčanoch na Záhorí.

Kým vo štvrtok celý deň priestory kniž-
nice napĺňali čítané i výtvarne spracová-
vané rozprávkové príbehy Pavla Dobšin-
ského adresované predškolákom a mladým 
výtvarníkom z prvého stupňa základných 
škôl, stredoškolákom bol v Mestskom kul-

túrnom stredisku v Senici 
určený odborný semi-
nár Jozef Miloslav Hurban 
(1817-1888). K 200-ročnici 
narodenia osobnosti jeho 
životné osudy a zástoj 
vo vojenských výpravách 
meruôsmych rokov priblí-
žili vysokoškolskí pedagó-
govia docenti Ivan Mrva a 
Vladimír Segeš.

V piatok sa pod 
názvom Ako štúrovci slo-
venčinu spisovali... stala 

knižnica dejiskom vedomostnej súťaže pre 
žiakov základných škôl. Mozaiku podujatí 
dopĺňali v priestoroch Záhorskej knižnice 
inštalované výstavy: fotodokumentačná 
Život a dielo Jozefa Miloslava Hurbana a 
výstava slovenských spisovateľov detskej 
literatúry nazvaná Kalendárium.

Aktivity Týždňa slovenských knižníc 
2017 smerovali predovšetkým k prehĺbe-
niu záujmu detí o knihy a čítanie, k pred-
staveniu tvorby zaujímavých autorov, k pre-
zentácii špeciálnych knižničnoinformač-
ných služieb pre študentov a k doplneniu 
nových poznatkov o regionálnej histórii.

KS
foto archív ZK



Naša Senica 3/2017

9

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
taObzretie za kultúrou 

Výsledkom činnosti Mestského kultúr-
neho strediska (MsKS) v roku 2016 bolo 
607 podujatí, ktoré sa uskutočnili v jeho 
priestoroch s približnou návštevnosťou 71 
750 ľudí. V tomto čísle prinášame pokračo-
vanie súhrnu aktivít v minulom roku. 

Senické kultúrne leto zaznamenalo v 
dramaturgii menšie zmeny. Kvôli vypuste-
nej Kunovskej priehrade sme sa rozhodli 
obnoviť nedeľné kultúrne večery v malom 
amfiteátri pri Dome kultúry, ktoré boli 
zamerané hlavne na domácu hudobnú 
produkciu. Opäť sme ako súčasť ponúkli 
aj tvorivé dielne pre deti i detské interak-
tívne divadielko. Úplne novým zábavným 
podujatím bola Kunovská zvonica. Za 
týmto názvom sa skrýva country zábava 
v Spoločenskom dome Kunov, na kto-
rej tancoval i country súbor z družob-
ných Velkých Pavlovíc. K tradičným podu-
jatiam patrila aj Nočná Senica na Námestí 
oslobodenia, ktorej súčasťou bolo osade-
nie pamätných dosiek na Záhoráckej stene 
slávy senickým rodákom libretistovi Pavlovi 
Braxatorisovi a dramatičke Anne Gamano-
vej in memoriam. 

V Dome kultúry bola aj tradičná kur-
zová činnosť a v odborných i jazyko-
vých kurzoch sa záujemcovia zdokonaľo-
vali vo vybraných úsekoch. Veľa priazniv-
cov navštevovalo aj kurzy jogy. Novin-
kou bol kurz genealógie (tvorba rodostro-
mov), ktorú viedol Mgr. Vladimír Petrovič. 
Moment, ktorý nás prekvapil, bol slabý záu-
jem mládeže o kurzy spoločenského tanca. 
Naopak, na popularite získava tanečný 
kurz pre dospelých a po prvýkrát sa stalo, 
že dospelí mali slávnostný ples absolventov 
všetkým známy ako Venček. 

V Dome kultúry sme sfunkčnili priestory 
orchestriska, a to najmä z dôvodu prípravy 

podujatia Hrnčiarsky bál. Doteraz bol 
tento priestor využívaný ako sklad divadel-
ných kulís. Teraz v našom kultúrnom stánku 
môžeme vítať menšie i väčšie hudobné 
orchestre, a tak rozšírili sme ponuku podu-
jatí o žánre, ktoré doteraz nemohli byť u 
nás prezentované. 

Medzi nové podujatia zaraďujeme 
Okresnú prehliadku seniorských spevác-
kych súborov okresu Senica, na ktorej sa 
predstavilo 9 súborov. Milovníkov zboro-
vého spevu potešil XI. Medzinárodný festi-
val zborového spevu Senica 2016, zúčast-
nili sa na ňom 4 výborné spevácke zbory 
a domáca Cantilena. Významné senické 
firmy mali v priestoroch Domu kultúry 
svoje prezentačné slávnosti a po dlhej 
dobe sa začali v našich priestoroch orga-
nizovať i svadby. Z iných aktivít ešte spo-
menieme rôzne diskusie, besedy, školenia, 
výročné schôdze a stretnutia, výchovné 
koncerty, súťaže, prezentácie, prehliadky, 
prednášky, burzy, vernisáže, súkromné 
podujatia, výstavy, benefičné koncerty, spo-
ločenské stretnutia, tanečné zábavy, imatri-
kulácie, krsty knižných publikácií, semináre 
a atď. Nápomocní sme boli i senickému 
pivnému festivalu Štramák fest a technicky 

a organizačne sme vypomáhali na mest-
ských podujatiach. Návštevníci Domu kul-
túry si zvykli a obľúbili pravidelné predaje 
spotrebného tovaru, kabátov, výkup zlata a 
striebra v priestoroch suterénu. 

Z podujatí v Spoločenskom dome v 
Kunove môžeme spomenúť popri kultúr-

nych aj športové akcie, ktorými boli 
napríklad stolnotenisový turnaj, Veľko-
nočný stolnotenisový turnaj o Pohár 
primátora mesta, jumping cvičenie 
pre ženy, aerobic, fitness workshopy. 

V Dennom centre pre tretí sek-
tor na Hviezdoslavovej ulici v rámci 
mobilných odberov v spolupráci s 
Územným spolkom SČK Senica dar-
covia krvi pomohli tým, ktorí túto 
vzácnu tekutinu najviac potrebujú. 
Novinkami v Dennom centre boli pra-
videlná burza detského ošatenia a 
športové hry pre seniorov. 

V prírodnom amfiteátri sme vyko-
nali kompletné vyčistenie a úpravu priesto-
rov. Bola obnovená plagátovacia plocha pri 
amfiteátri, na ktorú sa dávajú výlučne pla-
gáty filmových predstavení. 

V roku 2017 chceme nadviazať na dobré 
výsledky, udržať a vylepšiť tradičné poduja-
tia a niektoré spraviť v novom šate, naprí-
klad oslavy 1. mája, pripraviť novú koncep-
ciu jarmoku. Prioritou je však zlepšenie 
technicko-materiálneho vybavenia MsKS. 

Do povedomia verejnosti chceme dať 
našu webovú stránku www.msks.senica.sk 
a profil na sociálnej sieti facebook Mestské 
kultúrne stredisko Senica, kde môžete sle-
dovať našu činnosť, avíza na pripravované 
podujatia a tiež nahliadnuť do fotoalbumov 
z kultúrnych a spoločenských podujatí.

Mgr. Marek Grimm 
kultúrny referent MsKS Senica

ilustračné foto archív MsÚ

Obchodka uspela 
V Obchodnej akadémii v Senici sa 16. 

februára po štvrtýkrát uskutočnilo krajské 
kolo Súťaže v spracovaní informácií na 
počítači. 25 súťažiacich, víťazov školských 
kôl, súťažilo v 3 disciplínach, a to písanie na 
počítači, úprava textu na počítači a v pro-
fesionálnom spracovaní textu wordproces-
sing. 

Reprezentantom našej školy sa najviac 
darilo práve vo wordprocessingu. Okrem 
prvého a druhého miesta získali naše 
žiačky i nomináciu na celoslovenské kolo.

V tomto roku bolo ťažké určiť favori-
tov, lebo takmer všetci dosiahli v školských 
kolách porovnateľné výsledky. V disciplíne 
písanie na počítači sme mali spomedzi 17 
súťažiacich hneď 9 zástupcov. Najlepší 
výkon našich súťažiacich 320,8 čistých 
úderov za minútu však stačil až na štvrté 
miesto, ktoré obsadil Milan Ušiak zo IV. A. 

V druhej disciplíne, úprava textu na počí-
tači, sa najlepšie darilo našim žiakom. V 
konkurencii 9 súťažiacich prvé miesto zís-
kala Katka Kováčová z II. C a druhé miesto 

Miška Kováčová z 
II. B. Výsledok je o 
to cennejší, pretože 
obe sa súťaže zúčast-
nili prvýkrát. V tejto 
disciplíne sa nikomu 
nepodarilo prebojo-
val medzi 12 postu-
pujúcich súťažiacich. 

Do tretej disci-
plíny, profesionálne 
spracovanie textu 
– wordprocessing 
sa tento rok prihlá-
silo 6 súťažiacich, 
z toho 4 boli naše 
žiačky. Podobne, ako 
v minulých rokoch, 
túto disciplínu ovládli 
naše súťažiace. Prvé 
miesto získala Monika Szegényová z III. CR 
a druhá bola Monika Varcholová zo IV. A. 
Naše dievčatá sa svojím dobrým výkonom 
dostali medzi 8 postupujúcich na celoslo-
venské kolo. 

Víťazom blahoželáme a dievčatám 

držíme palce v celo-
slovenskom kole!

Ďakujeme všet-
kým, ktorí reprezen-
tovali našu školu: 
Daniele Dodrvovej, 
Adriane Dolgovej, 
Alexandre Gaďour-
kovej, Michaele Grú-
berovej, Dominike 
Juráčkovej, Kataríne 
Kováčovej, Micha-
ele Kováčovej, Silvii 
Kováčovej, Vanesse 
Jasmin Spiewok, 
Sabíne Trávničkovej, 
Milanovi Ušiakovi, 
Vivienn Zuščíkovej.

Poďakovanie patrí 
aj vyučujúcim, ktoré 

žiakov na súťaž pripravovali, a to Ing. Antó-
nii Černekovej, Ing. Marte Juráňovej, Ing. 
Martine Prandovej, Mgr. Viere Rosovej a 
Ing. Jane Sakmárovej.

Mgr. Viera Rosová

Monika Szegényová a Monika Varcholová
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a extrémizme
Centrum pedagogicko-psychologic-

kého poradenstva a prevencie (CPPPaP) 
v Senici zorganizovalo pod záštitou Komi-
sie prevencie kriminality a iných protispolo-
čenských javov pôsobiacej pri MsÚ v Senici 
odborný seminár zameraný v súčasnosti na 
veľmi aktuálnu problematiku Rasizmus a 
extrémizmus. 

Lektormi boli páni Mgr. Tomáš F ldes 
a Mgr. Michal Horváth z organizácie Slo-
venské národné stredisko pre ľudské práva 
sídliace v Bratislave. Cieľovou skupinou 
poslucháčov boli v prevažnej miere koor-
dinátori prevencie a výchovní poradcovia 
základných a stredných škôl okresu Senica. 
Početné zastúpenie mali však i ďalšie 
organizácie z okresu - Okresný súd, Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny, Hasičský a 
záchranný zbor, Policajný zbor, Záhorská 
knižnica, Okresný úrad, Mesto Senica, ale 
aj CPPPaP Holíč a Myjava. 

Účastníci mali možnosť vypočuť si zau-
jímavú a pútavým spôsobom podanú pred-
nášku o téme, ktorej význam je v súčas-
nom období celospoločenský a ktorej rie-
šenie si bude vyžadovať spoluprácu viace-
rých rezortov na rôznych úrovniach štátu. 
Boli zadefinované základné pojmy a histo-
rické súvislosti, prednáška bola doplnená o 
praktické skúsenosti a prípady, na ktorých 
lektori spolupracovali i počas prestávky a 
po skončení sa účastníci individuálne zau-
jímali o konzultáciu s odborníkmi. Okrem 
toho, že sme si obohatili svoje vedomosti, 
získali sme i ponuku ďalšej spolupráce. 
Tú môžu využiť najmä základné a stredné 
školy, keďže lektori organizujú podobné 
diskusie i so žiakmi a študentmi v konkrét-
nych školách, ale aj v priestoroch knižnice 
SNSĽP v Bratislave.

A. Sekáčová
riaditeľka CPPPaP

Piatok v zelenom
Pre niektorých študentov Obchodnej 

akadémie v Senici bolo ráno 17. marca 
netradične zelené. Idúc do školy v oblečení 
ladenom do zelena s veľkými zelenými 
papierovými klobúkmi vzbudzovali záu-
jem okoloidúcich. Na otázku kamarátov z 
iných škôl: „Prečo?“ znela odpoveď: „Osla-
vujeme Deň svätého Patrika.“ 

S myšlienkou začať túto tradíciu pri-
šla vyučujúca Mgr. Slavomíra Masrnová. 
Nápad pridať sa k miliónom oslavujúcich 
Írov po celom svete sa stretol s pozitív-
nym ohlasom u študentov a prípravy na 
oslavy sa prekvapujúco rýchlo rozbehli. 
Tradičné hodiny angličtiny sa premenili na 
tvorivý ateliér, v ktorom študenti pod vede-
ním svojej učiteľky plnili individuálne čiast-
kové úlohy, ktoré vyvrcholili do tímovej 
práce celej skupiny. Po naštudovaní a spra-
covaní historických faktov a legiend o sv. 
Patrikovi aj o súčasnej podobe jeho osláv, 
nadobudol konkrétnu podobu sprievodný 
„peer“, t.j. rovesnícky vzdelávací program 
pre spolužiakov. Študenti v ňom preukázali 
svoje jazykové, prezentačné, ale aj herecké 
schopnosti.

Kto teda bol sv. 
Patrik? Tradícia hovorí, 
že Patrik sa narodil v 4. 
storočí vo Walese. Ako 
otroka ho v tínedžer-
skom veku predali do 
Írska. V zajatí konver-
toval na kresťanstvo 
a v dospelosti pôso-
bil v Írsku ako misio-
nár a neskôr biskup. 
Jeho osoba je opra-
dená množstvom legi-
end, ktoré môžu byť 
spochybniteľné, ale 
sú veľmi príťažlivé pre 
dnešnú konzumnú spoločnosť. Komu by sa 
nepáčilo počúvať príbehy o vyhnaní hadov 
z Írska, chodení v ohni, ovplyvňovaní poča-

sia, ale hlavne o nezištnej pomoci obyčaj-
ným ľuďom? 

Len máloktoré sviatky sa tešia celosve-
tovej obľube, ako je to v prípade Dňa sv. 
Patrika. Íri emigrujúci do sveta za lepším 
životom priniesli so sebou túto tradíciu, 
ktorá prežila do súčasnosti a nadobudla 
nezvyčajné rozmery. V každej európs-
kej metropole reštaurácie servírujú zelené 
nápoje, davy divákov sa prizerajú na 
parádne sprievody ľudí v zelenom, v Chi-
cagu dokonca prefarbujú rieku na zeleno. 

Všadeprítomný ďatelinový trojlístok, 
národný symbol Írska, nechýbal ani na 
šatách študentov našej senickej školy. 
Hovorí sa, že Patrik ho používal vtedy, keď 
pohanom vysvetľoval podstatu svätej Tro-
jice. Tak či onak, študenti pripravili prvé 
patrikovské oslavy na Záhorí na úrovni, 
za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani rodení 
Íri. Už teraz sa tešia na ďalšie zábavné 
podujatia, ktorými môžu spolužiakom a v 
budúcnosti aj širšej verejnosti predstaviť 
zaujímavé fakty a reálie anglicky hovoria-
cich a iných cudzojazyčných kultúr netra-
dičnými formami.

Mgr. Slavomíra Masrnová
Obchodná  akadémia

Výtvarné výpovede 
mladých talentov

V Základnej umeleckej škole sa 17. 
marca uskutočnilo vyhodnotenie 9. roč-
níka medzinárodnej súťažnej výstavy det-
skej výtvarnej tvorby Mudrochova paleta 
2017. Do súťaže sa zapojilo 17 základných 
umeleckých škôl na Slovensku a dve ume-
lecké školy zo zahraničia – z Litvy a Čes-
kej republiky. Na výstave môžete vidieť 
maľby a kresby zátišia, portréty, figúry - 
motívy, ktoré zobrazoval významný sloven-
ský maliar, prvý rektor Vysokej školy výtvar-
ných umení v Bratislave a rodák zo Senice 
Ján Mudroch.

Celkovo prišlo do súťaže 772 prác, z 
ktorých odborná porota vybrala na vysta-
venie 521. V štyroch vekových kategóri-
ách bolo ocenených 67 detí, z toho cenu 

získalo 24 a čestné uznanie 43 detských 
výtvarných prác. Osobitnú cenu primátora 
mesta Senica získal Tomáš Ravas zo ZUŠ 
Senica a cenu riaditeľky ZUŠ Senica zís-
kala nádejná domáca výtvarníčka 18-ročná 
Lucia Kutálková. 

Primátor Senice Branislav Grimm v prí-
hovore zagratuloval nielen oceneným súťa-
žiacim, ale poďakovanie a obdiv k trpez-
livej práci vyjadril aj ich učiteľom. Zaželal 
mladým autorom veľa tvorivých nápadov, 
aby každé ich dielko prinášalo radosť nie-
len im, ale aj nezabudnuteľný zážitok pre 
návštevníkov výstavy.

text a foto Štefan Orth

Primátor Senice Branislav Grimm s 10-roč-
ným Tomášom Ravasom, ktorý so svojou 
prácou Interpretácia diela získal cenu pri-
mátora. 
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na prvom mieste
Základná organizácia Slovenského 

zväzu telesne postihnutých Senica (ZO 
SZTP) združuje 433 občanov s telesným 
a ťažkým telesným postihnutím, ktorým sa 
snaží pomáhať pri riešení ich každoden-
ných problémov a obhajovať ich špecifické 
záujmy a potreby. Na výročnej členskej 
schôdzi pri bilancovaní roka 2016 sa ich v 
Dome kultúry v Senici 13. marca zišlo 200. 

Slovenský zväz telesne postihnutých 
pôsobí ako mimovládna organizácia od roku 
1990 a svoje aktivity sústreďuje na to, aby 
štátne orgány venovali väčšiu pozornosť rie-
šeniu problémov telesne postihnutých ľudí 
s cieľom integrovať ich viac do spoločnosti. 
O tomto hlavnom poslaní organizácie hovo-
rila na výročnom rokovaní predsedníčka ZO 
SZTP Otília Vizváryová na prvom mieste. 
Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia 
slúži na to, aby členovia organizácie, ale aj 
ďalší získali presné informácie o nárokoch a 
možnostiach rôznych kompenzácií, peňaž-
ných príspevkov či riešení ďalších sociálno-e-
konomických a spoločenských záujmov. 

Organizácia dbá tiež na prevenciu, v 
rámci ktorej sa každoročne konajú rekon-
dičné a rekreačné pobyty v kúpeľných či 
rekreačných zariadeniach. V Dennom cen-
tre pre organizácie tretieho sektora v Senici 
na tento účel slúži napríklad joga, ktorá je 
špeciálne upravená pre ťažko zdravotne 
postihnutých, koná sa raz do týždňa. Okrem 
toho každý mesiac športové aktivity pomá-
hajú udržiavať fyzickú kondíciu a disciplíny 

sú zamerané na presnosť a sústredenosť. 
Tieto športové akcie zakončujú spievankami 
pri harmonike. Športových hier pre všetkých 
sa zúčastnilo 100 členov. Najúspešnejší 
zastupovali základnú organizáciu na okres-
ných i krajských športových hrách telesne 
postihnutých, ktoré boli v septembri 2016 
na Kunovskej priehrade. 

V spoločen-
skej a kultúrnej 
činnosti hodno 
s p o m e n ú ť 
putovnú celo-
štátnu výstavu 
Svet ako ho 
vidíme my, 
čo bola pre-
zentácia zruč-
ností členov a 
do ktorej sa zapojilo aj niekoľko členiek ZO 
SZTP Senica. Uskutočnil sa 3. ročník okresnej 
súťaže Senická barlička v speve, prednese 
poézie a prózy, v ktorej mala organizácia 
tiež svoje zastúpenie. V novembri 2016 zor-
ganizovali aj Katarínsky ples v Dome kultúry, 
počas roka boli členovia na dvoch poznáva-
cích zájazdoch, posedeli si s jubilantmi, stre-
távali sa v klube na Továrenskej ulici každý 
pondelok a štvrtok od 13. hod. 

Pani Otília Vizváryová vyzdvihla aj dob-
rovoľnícku prácu členov Rady základnej 
organizácie a aktivistov, ktorí prispievajú 
k napĺňaniu základného poslania organi-
zácie, a to starostlivosti o telesne postih-
nutých členov a obhajobu ich práv. Čin-
nosť základnej organizácie vyzdvihol tiež 
zástupca primátora Senice Ján Hurban, 
najmä prácu smerujúcu k zlepšeniu a skva-

litneniu života telesne postihnutých ľudí. 
Podčiarkol, že Mesto Senica vychádza všet-
kým organizáciám v ústrety a spolupráca 
so ZO SZTP je príkladná. Práca v prospech 
iných je síce krásna, napĺňajúca, ale vyža-
duje si aj veľa síl a trpezlivosti, konštato-
vala predsedníčka Otília Vizváryová a plá-
nované aktivity na tento rok dávajú tomuto 

tvrdeniu za pravdu. Opäť sú tam zahrnuté 
tradičné a osvedčené akcie, ktoré si budú 
vyžadovať potrebné organizačné zázemie.

Keďže členovia organizácie sa zaují-
majú o život v meste a zídu sa im niektoré 
praktické rady, na výročnú členskú schôdzu 
pozvali aj zástupcov senickej Mestskej polí-
cie. Po prvýkrát boli na schôdzi takejto 
organizácie prítomní náčelník MsP Rasti-
slav Janák a jeho zástupca Ferdinand Filip, 
ktorí odpovedali nielen na niekoľko otá-
zok ohľadom dopravy, ale hlavne poskytli 
prítomným cenné rady z hľadiska bezpeč-
nosti, ochrany pred zlodejmi, a pod. 

Výročnú členskú schôdzu spestrila svo-
jím vystúpením hudobno-spevácka skupina 
Seniori zo Šaštína-Stráží.

text a foto Viera Barošková

Keď zdravie zradí
V Dome kultúry sa 9. marca na výročnej 

členskej schôdzi zišlo 170 členov základ-
nej organizácie Zväzu postihnutých civi-
lizačnými chorobami Senica. Na hodnoti-
acu schôdzu prišla takmer polovica člen-
skej základne z 365 registrovaných členov. 

Z á k l a d n á 
o r g a n i z á c i a 
Zväzu postih-
nutých civili-
začnými cho-
robami v Senici 
združuje ľudí s 
ochoreniami, 
ktoré priniesla 
civilizácia, a to 
zvýšený výskyt 
srdcovo-ciev -
nych chorôb, chorôb nervovej, dýchacej a 
tráviacej sústavy, poruchy imunitného sys-
tému, cukrovka, obezita či autoimunitné 
reumatické ochorenia. Počet ochorení 
ľudí na civilizačné choroby priamoúmerne 
stúpa s pretechnizovanosťou spoločnosti, 
znečisťovaním si vlastného životného pro-
stredia, zlými životnými návykmi, životom 
v strese a z neho vyplývajúcimi depresi-
ami, nedostatkom pohybu, atď. Najúčin-
nejším prostriedkom ako znižovať obrov-

ský nárast týchto ochorení je v prvom rade 
im predchádzať. Je to jedno z najdôleži-
tejších poslaní Zväzu postihnutých civi-
lizačnými chorobami. Ako vyplynulo zo 
správy predsedníčky senickej základnej 
organizácie Eleny Štefkovej, aj v Senici sa 
tejto oblasti venuje veľká pozornosť. Dva-
krát do mesiaca sa konajú zdravotné pred-

nášky na rôzne 
témy, v rámci 
klubu Kar-
dio sú vychád-
zky do prírody 
či zber lieči-
vých rastlín. V 
roku 2016 vo 
svojej činnosti 
mali zaradené 
r e k o n d i č n é 
pobyty v kúpeľ-

ných zariadeniach, športové hry, kúpanie 
v termálnych vodách, deň zdravej výživy 
a zdravého srdca. Do pestrej činnosti pre 
členov patrila i návšteva rôznych kultúrno-
spoločenských podujatí, zájazdy po zaují-
mavých miestach Slovenska i v zahraničí, 
posedenia pri hudbe či klubová činnosť, 
kde dominujú ručné práce. Zástupca pri-
mátora Senice Ján Hurban členov infor-
moval, že organizátor Farmárskych trhov 
vyčlení na Námestí oslobodenia jeden 

stánok, kde budú môcť ponúkať svoje 
výrobky. 

Schválený plán činnosti na rok 2017 
obsahuje širokú škálu aktivít, v ktorej domi-
nuje sociálno-poradenská a zdravotno-pre-
ventívna oblasť, no nezabúda sa ani na voľ-
nočasové a športové aktivity. Na schôdzi 
ocenili aj najaktívnejších členov, ktorí pri-
spievajú k dobrej činnosti organizácie. 

Predseda Výkonného výboru ZPCCH 
Alojz Partel členov základnej organizá-
cie ocenil za rôznorodú činnosť, ktorá 
zahŕňa sociálne a zdravotné poradenstvo 
pre postihnutých civilizačnými chorobami, 
primárnu a sekundárnu prevenciu, čo sú 
základné atribúty činnosti organizácií, ale 
taktiež aj organizovanie dní zdravia, športu 
a ďalších aktivít zdravotne postihnutých 
ľudí. Vyjadril vďaku predsedníčke senic-
kej organizácie, piatim členom výboru i 18 
aktivistom, ktorí udržiavajú s členmi stály 
kontakt. Predseda informoval členov o kro-
koch ústredia, ktoré vedú k tomu, aby sa 
legislatívnymi opatreniami postupne zlep-
šoval život zdravotne postihnutých ľudí, 
kde sú ešte stále veľké problémy. 

Výročnú členskú schôdzu svojím pro-
gramom spestrila spevácka skupina Seni-
orka. 

Viera Barošková 
foto O. Krajči
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Pokrok sa zastaviť nedá. A prostredie, 
ktoré vzdeláva, je preň tým najpovolanejším. 
Dôkazom je i forma on-line maturity, ktorá sa 
v posledných troch rokoch udomácňuje na 
stredných školách. Čo dnes odvážni študenti 
ako prvé lastovičky uvádzajú do praxe, to 
bude zajtra bežným štandardom. K priekop-
níkom patrí i Obchodná akadémia Senica. 

Maturanti Obchodnej akadémie sa pri-
pojili 14. marca k vybraným školám na Slo-
vensku, v ktorých bolo možné absolvo-
vať externú časť maturitnej skúšky zo slo-
venského jazyka a literatúry on-line. Škole 
bolo priradených 21 certifikačných licencií. 
Tento typ maturity sa realizoval i v minulých 
rokoch a má stále viac záujemcov. Študenti 
ho považujú za efektívny a výhodný, lebo 
výsledky sa dozvedia hneď po ukončení tes-
tovania. Ostatní maturanti, ktorí píšu externú 
časť maturitnej skúšky v klasickej papierovej 
forme, si musia na výsledky trocha počkať.

Maturita on-line je elektronická forma 
externej časti maturitnej skúšky a je rovno-
cenná s písomnou formou. Maturitu on-line 
môžu absolvovať žiaci certifikačných škôl. 
Certifikačnou školou môže byť len škola 
zapojená do národného projektu E-test, 

ktorá spĺňa kritériá pre E-maturitu. Sú to tech-
nické podmienky (dostatočné vybavenie 
počítačových učební, pripojenie na internet 
a pod.) a netechnické (typ školy, počet žia-
kov, počet maturantov a pod.). Byť certifi-
kačnou školou je pre danú školu prestíž.

Certifikačná licencia oprávňuje žiaka 
vykonávať národné testovanie, napr. 
externú časť MS (bližšie informácie 
poskytne webová stránka atest.sk). 

A čo hovoria na on-line testovanie 
samotní maturanti? „Pre on-line maturitu 
som sa rozhodla najmä preto, že výsledok 
som vedela hneď po odoslaní testu. Bol to 
síce neoficiálny výsledok, ale je totožný s 
neskorším oficiálnym hodnotením. Ďalšou 
výhodou bola prehľadnosť úloh, označenie 
nezodpovedaných otázok či časomiera, 
ktorá ukazovala zostávajúci čas, a to nám 
umožnilo si efektívne rozložiť pracovný 
čas. A keďže sme si vyskúšali testovanie na 
generálnej skúške pred termínom národ-
ného testovania, nemali sme zo skúšky 
až taký strach,“ takto zhodnotila skúšku 
jedna z najúspešnejších on-line maturantov 
Monika Varcholová zo IV. B.              

PhDr. Eva Otepková 
Obchodná akadémia 

Vesmír očami detí
V Záhorskom osvetovom stredisku v 

Senici sa 14. marca uskutočnila vernisáž 
detskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí, 
ktorej súčasťou bolo vyhlásenie výsled-
kov. O tom, že súťaž sa teší veľkej obľube 
medzi deťmi, svedčí počet zaslaných prác.

Do regionálneho kola XXXII. ročníka sa 
zapojilo 375 autorov z materských, základ-
ných a základných umeleckých škôl z okre-
sov Senica a Skalica. Zo všetkých prác 
porota vybrala v každej kategórii po päť 
bez určenia poradia, ktoré postupujú do 
celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v Slo-
venskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. 
Zasadnutie poroty je naplánované začiat-
kom mesiaca apríl.

Zo žiakov senických škôl boli úspešní: 
I. kategória – materské školy

Klaudia Nečasová – Mliečna cesta – MŠ 
Senica, EP Robotnícka ulica
II. kategória – I. stupeň ZŠ

Žofia Kaňová – Veselý vesmír – ZŠ Ulica 
V. Paulínyho-Tótha 
III. kategória – II. stupeň ZŠ

Michaela Partlová – Vesmír očami detí – 
ZŠ Komenského ulica

Veronika Líšková – Vesmírny balón – ZŠ s 
MŠ Ulica J. Mudrocha

Radka Kučeková – Kozmonaut – ZŠ 
Komenského ulica
IV. kategória – ZUŠ prípravné štúdium 
ZUŠ a 1. – 4. ročník ZŠ

Karolína Oslejová – Vesmír – ZUŠ 
Dominik Samuel Galáž – Ja a môj priateľ 

mimozemšťan – ZUŠ 
Barbara Tomečková – Mimozemšťan – ZUŠ 

V. kategória – ZUŠ – 5. – 9. ročník ZŠ
Kristína Pagáčiková – Zrodenie hviezdy 

– ZUŠ 
Mgr. Nina Gurínová, ZOS

foto Tomáš Jurovatý

Náhlikova Senica 2017
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské 

osvetové stredisko v Senici je realizátorom 
57. ročníka regionálnej súťaže a výstavy 
neprofesionálnej fotografickej tvorby okre-
sov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2017. 
Slávnostné otvorenie výstavy sa za účasti 
zástupcu primátora Senice Jána Hurbana 
uskutočnilo 10. marca v Záhorskom osve-
tovom stredisku (ZOS).

Do súťaže poslalo 29 autorov spolu 188 
fotografických prác. Z toho v skupine dospe-
lých autorov bolo 97 farebných a 58 čierno-
bielych fotografií a 6 multimediálnych pre-
zentácií od 23 autorov. V kategórii juniorov 
prišlo 9 farebných fotografií od 2 autorov a 
štyria autori do 16 rokov poslali 3 čiernobi-
ele, 14 farebných fotografií a 1 multimedi-
álnu prezentáciu. Porota zostavila výstavnú 
kolekciu 102 fotografií od 28 autorov.

Odborná porota v zložení Mgr. Rudolf 
Lendel, umelecký fotograf a pedagóg, 
doc. MgA. Jozef Sedlák, umelecký foto-
graf a vysokoškolský pedagóg z Bratislavy 
a Blažej Vittek, výtvarný fotograf z Trnavy 
odborne posúdili a zhodnotili predložené 
fotografické práce a navrhli udeliť diplomy 
a vecné ceny. Zverejňujeme mená ocene-
ných Seničanov. 

Dospelí autori nad 21 rokov: V kategó-
rii čiernobielej fotografie diplom a cenu za 
3. miesto získala Lucia Kuklišová a čestné 
uznanie Jaroslav Kűhtreiber. V kategórii 
farebnej fotografie bola 2. miestom oce-
nená Lujza Marečková a čestným uznaním 
Ľubomír Jarábek, Michal Krištof, Elena Šeli-
gová a Tomáš Tóbik

Autori od 16 do 21 rokov: V kategórii 
farebná fotografia získala diplom a cenu 
Hana Ševčíková (na foto).

Autori do 16 rokov: V kategórii farebná 
fotografia čestné uznanie udelili Anne Pro-
kešovej a v kategórii multimediálnej prezen-
tácie ceny získali Michal Krištof a Jaroslav 
Kűhtreiber, čestné uznanie Tomáš Jurovatý. 

V kultúrnom programe hrou na akorde-
óne vystúpil žiak ZUŠ Senica Michal Čas 
pod pedagogickým vedením Anny Rýzko-
vej. Výstava je sprístupnená verejnosti do 
31. marca. 

Viera Juríčková
Záhorské osvetové stredisko Senica

foto Tomáš Jurovatý 

Oznam
Okresné riaditeľstvo Hasičského a 

záchranného zboru v Senici vykonalo dňa 
15. marca na hasičskej stanici v Senici pra-
covnú poradu pre zložky zainteresované 
na zabezpečovaní ochrany lesov pred poži-
armi. Všetci zúčastnení vlastníci, užívatelia 
a správcovia lesov v okrese Senica i zástup-
covia dobrovoľných združení pohybujú-
cich sa v prírodnom prostredí, boli obozná-
mení so štatistikou požiarovosti za rok 2016 
so zameraním na lesné požiare, s vyhod-
notením ochrany lesov pred požiarmi za 
rok 2016 a s opatreniami na zabezpečenie 
ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017, 
ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných 
právnych predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi, najmä § 6b) zákona č. 314/2001 
Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení nes-
korších predpisov v nadväznosti na ustano-
venia § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. 
z. o požiarnej prevencii v znení neskorších 
predpisov. 

OR HaZZ Senica
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – marec 2017

 autor: názov: vydavateľ:
1. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
2. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
3. Genova, L.:  Strácam svoje ja Arkus
4. Genova, L.: Ľavá strana sveta Arkus
5. Kol.: Krížovky a osemsmerovky Bookmedia
6. Gahl, Ch.:  Žolík pre všetky prípady  Arkus
7. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus 
8. Kol.: Ľadové kráľovstvo  Egmont 
9. Blyton, E.:  Slávna päťka na ostrove pokladov  Slovart
10. Betancourt, J.:  Príliš veľa poníkov  Arkus
11. Betancourt, J.: Poník zachraňuje Arkus
12. Mlčochová, J.: Stratený egyptský poklad (2.vydanie) 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:
Betancourt, J.: Poník na úteku (7.diel série Pony tím)
Preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř
Biely poník Snehulienka, ktorý patrí Lulu, má nákazlivú chorobu, a tak musí tráviť celé dni 
osamote. Lenže Snehulienke sa to nepáči a počas silnej snehovej búrky ujde z ohrady. 
Pony tím má poplach, dokáže za nepriaznivého počasia nájsť poníka skôr, než sa mu pri-
hodí niečo zlé?
Pevná väzba, 120 x 200 mm, 96 strán. Plánovaná cena: 6,99 eur.

Hádajko 6/17 a usilovný leňochod
Vraví sa, že leňochod je náramne lenivé stvorenie. Nič sa mu nechce robiť, ba dokonca sa 
mu nechce ani chodiť. My vieme o jednom leňochodovi, ktorému veľmi prekážalo, že ho 
každý pokladá za lenivca, a tak sa rozhodol, že to zmení. Zakrátko však zistil, že to veru 
vôbec nebude jednoduché...
Mäkká väzba, 105 x 148 mm, 32 strán, cena: 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur. 

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

Kde bolo, tam bolo... 
Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna slo-

venská rozprávka a jej kráľ Pavol Dobšin-
ský... týmito slovami sa prihovorili piatačky 
do školského rozhlasu svojim spolužia-
kom. Prečo? Lebo 16. marca si žiaci zo ZŠ s 
MŠ na Ulici J. Mudrocha pripomenuli 189. 
výročie narodenia tohto významného zbe-
rateľa slovenských ľudových rozprávok. 
Po školskej relácii sa začali v triedach diať 
čarovné a kúzelné veci: maľovali sa per-
níky na Medovníkový domček a vyrábali 
sa papierové postavičky, kulisy a rekvizity 
na dramatizáciu známeho príbehu, sadil 
sa hrach pre Janka Hraška a kreslil komix 
a tiež leporelo zachytávajúce jeho dobro-
družstvá, vyrábalo sa pexeso a figúrka ružo-
vej Aničky, kreslil sa plán hradu Veterného 
kráľa. Tiež sa písali osnovy rozprávok, vypi-
sovali sa hlavné a vedľajšie postavy, v slov-
níkoch sa hľadali nezrozumiteľné slová, 
vypisovali sa pekné myšlienky... 

Samozrejme, predtým sa spomínané 
rozprávky prečítali, lebo aj takto vedú tvo-
rivé pani učiteľky svojich žiakov k láske ku 
knihe, nášmu kultúrnemu bohatstvu a k 
rozvoju čitateľskej gramotnosti, ktorá je pre 
vzdelanosť našich detí tak prepotrebná.

PaedDr. Beáta Kádeková
zástupkyňa pre ZŠ

Beseda o knihe
Besedu s pani spisovateľkou si každý 

z nás vie predstaviť. Čo sa však stane, ak 
s pani spisovateľkou pricestuje do školy 
aj knižný hrdina? To vám je radosti! To 
sa potom môže stať, že počujete cupot 
labiek, nedočkavé kňučanie a radostné 
výskanie detí. Do našej Základnej školy na 
Sadovej ulici zavítala spisovateľka Mária 
Vrkoslavová – Ševčíková nielen s peknými 
knižkami o šťastnej ježibabe a krásnom 
čokoládovom kokeršpanielovi, ale priviezla 
aj tohto čokoládového milovníka a milá-
čika detí – psíka Gordona. Tento havkáč je 
hlavným hrdinom troch kníh, ktoré sú púta-
vým, veselým aj poučným čítaním pre rodi-
čov s deťmi, najmä ak majú radi zvieratká, 
obzvlášť týchto štvornohých chlpáčov. 
Naši žiaci, hoci väčšina tieto knihy zatiaľ 
nečítala, sa dozvedeli o príbehoch v nich, 
o tom ako vznikali a verte, nič v nich nie je 
vymyslené. My, čo ich máme prelúskané, 
máme pocit, že Backa (pani spisovateľka), 

Nie je sobota ako sobota
Sobota 11. marec bola pre niekoľko 

desiatok ľudí zo Základnej školy na Sado-
vej ulici celkom nezvyčajná a zaujímavá. 
Viacero učiteliek, vychovávateliek a žiakov 
si privstalo, aby spravili zaujímavé dopo-
ludnie zvedavým budúcim prváčikom a 
ich rodičom. Otvorili sme náš krásny ate-
liér s maľovaním, učebňu informatiky, kde 

Jarko, Gordík 
a Gastík sa 
stali súčasťou 
našich živo-
tov a ich pri-
atelia sú aj 
našimi pria-
teľmi, a preto 
väčšiu radosť 
sme mali zo 
stretnutia s 
nimi. Deti, 
ktoré knihy 
zaujali, neodi-
šli naprázdno, 
mohli si ich aj 

kúpiť so špeciálnym venovaním od Backy. 

Mgr. Silvia Krišáková

sa tvorilo a dokonca spievalo a tancovalo. 
Mažoretky podučili predškolákov svojmu 
umeniu, angličtinárka sa zmenila na výs-
kumnú pracovníčku a spolu s deťmi žasli 
nad magnetizmom a rybárčením... V tvori-
vej dielni u Danky a Janky sa zrodili krásne 
vlasaté bábiky a v tanečnej miestnosti deti 

hravo zdolali prekážkovú dráhu. Spolu s 
nimi aj ich rodičmi sme prežili milé zmys-
luplné dopoludnie. To bolo len nazahriatie, 
pretože dvere našej školy sa znova otvo-
ria v sobotu 8. apríla, a to bude už veľko-
lepejšie stretnutie s budúcimi prváčikmi a 
piatakmi, máte sa naozaj na čo tešiť. Stret-
neme sa všetci o 9. hod. v školskej jedálni. 
Všetkých vás srdečne pozývame a tešíme 
sa na vás.

Kolektív ZŠ Sadová ulica
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Liga proti reumatizmu na Slovensku 
(LPRe SR) pozýva všetkých záujemcov na 
neformálne stretnutie s reumatológmi, s 
ktorými môžu diskutovať na tému Reuma 
a biologická liečba. Beseda sa uskutoční 6. 
apríla o 16. hod. v reštaurácii Jednota na 
Námestí oslobodenia. 

V spolupráci s lekármi – reumatológmi 
LPRe SR pre vás pripravila edukačné stret-
nutia pacientov s lekármi, aby sa zvýšila 
informovanosť ľudí o reumatických ocho-
reniach. Beseda je zameraná na témy a 
otázky týkajúce sa reumatických ocho-
rení, ich liečby vrátane biologickej liečby. 
Môžete sa dozvedieť informácie napr. o 
tom, čo je to biologický liek a komu môže 
byť podávaný (kritériá), výhody a nevý-
hody takejto liečby, úspešnosť liečby, neži-
aduce účinky a riziká, postup pri schvaľo-
vaní liečby, biologická liečba a tehoten-
stvo, atď.

Na stretnutí pacientov s lekármi bez 
bieleho plášťa sa môžete lekárov pýtať 
(pripravte si otázky) na všetko, čo ste pri 
návšteve ambulancie nestihli alebo nemali 
odvahu. Odborníci – reumatológovia 
odpovedia na otázky a prídu aj s ďalšími 
témami: MUDr. Milan Krpčiar, reumato-
lóg z Polikliniky v Senici s témou Možnosti 
liečby reumatických zápalových ochorení v 
reumatologickej ambulancii. Z Národného 
ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch 
do Senice príde primárka MUDr. Dagmar 
Mičeková, PhD. a porozpráva o úlohe reu-
matológa v centre Biologickej liečby. Pani 
doktorka Marianna Hauptvoglová, reuma-
tologička z Nového Mesta nad Váhom si 
pripravila prednášku na tému Nebojme sa 
biologickej liečby.

Prístup do reštaurácie z námestia je 
bezbariérový. Stačí sa ohlásiť čašníkom, 
pomôžu vám s elektronickou rampou. 
Vstup je bezplatný, nie je nutná žiadna 
registrácia ani nahlasovanie účasti vopred. 
Pre viac informácií nás môžete kontaktovať 
na senica@mojareuma.sk alebo na mobile 
0917 790 264.

Po skončení podujatia bude nasledo-
vať prvé stretnutie záujemcov o miestnu 
pobočku Ligy proti reumatizmu SR v Senici.

LPRe SR je dobrovoľné, nezávislé, 
neprofesionálne, charitatívne, pacient-
ske združenie. Spája všetkých, ktorí chcú, 
môžu a vedia pomôcť. Sme tu pre tých, 
ktorí potrebujú pomôcť pri zvládaní reu-
matického ochorenia. Hlavným cieľom 
LPRe SR je už vyše 26 rokov aktívne pri-
spievať k skvalitneniu komplexnej starost-
livosti o ľudí s reumatickými chorobami. 
Liga má bohatú tradíciu a vybudovala v SR 
sieť miestnych pobočiek a dva kluby: Klub 
Motýlik a Klub Kĺbik. Veríme, že Senica 
bude ďalším mestom na mape Slovenska, 
kde bude mať sídlo nová miestna pobočka 
LPRe SR.

Všetci ste srdečne vítaní.

Mgr. Jana Dobšovičová Černáková

Desatoro proti 
vlámaniu

1. Nenechávajte vonku rebrík.
2. Záhradnícke náradie lopata, hrable, 

rýľ alebo krompáč slúži zlodejom ako páči-
dlo, preto ho zamykajte, prípade uložte 
tak, aby neboli naporúdzi.

3. Vonkajšie osvetlenie nech vám zapí-
najú senzorové čidlá alebo umiestnite vypí-
nač v dome.

4. Dôkladne zamykajte, kľúč neschová-
vajte na miesta (pod kvetináč, rohožku), 
ktoré zlodeji dobre poznajú.

5. Byt zabezpečte masívnymi dverami s 
kvalitnou bezpečnostnou zámkou.

6. Okná riadne zatvorte, najlepšie je zis-
tiť okná bezpečnostnou fóliou alebo bez-
pečnostným sklom.

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

8. V prípade vašej neprítomnosti vo svo-
jom obydlí (nemoc, dovolenka, služobná 
cesta) si zabezpečte pravidelný výber poš-
tovej schránky, nezaťahujte rolety či žalú-
zie, urobte také opatrenia, aby ste budili 
dojem svojej prítomnosti v byte. Pomôcť 
môžu aj bezpečnostné služby alebo suse-
dia.

9. Neuvádzajte na bytových a schránko-
vých vizitkách svoje tituly. Ak býva v dome 
sama žena, používajte pri označení pošto-
vej schránky a domových dverí svoje priez-
visko bez koncovky –ová, napr. Mrkvovci.

10. Nechváľte sa svojimi majetkovými 
pomermi či zámermi kam a kedy pôjdete 
na dovolenku zvlášť pred cudzími oso-
bami. 

Pozor na požiare 
v prírode

V roku 2016 vzniklo na území Sloven-
skej republiky 8872 požiarov, čo v porov-
naní s predchádzajúcim rokom predstavuje 
pokles o 2445 prípadov. Z hľadiska počtu 
požiarov každoročne dominujú požiare, ku 
ktorým dochádza v prírodnom prostredí. 
V roku 2016 evidujeme v tejto kategórii 4 
334 požiarov, čo predstavuje v porovnaní s 
rokom 2015 pokles o 2 375 prípadov. Naj-
väčší výskyt požiarov bol zaznamenaný v 
mesiaci marec (1111). 

Podľa sledovaných príčin bola na prvom 
mieste vlani nedbalosť a neopatrnosť 
dospelých 44 %, úmysel 13 % požiarov. 
Veľké materiálne a ekologické škody spô-
sobujú opakovane lesné požiare, pričom 
obnova zničenej flóry a fauny predstavuje 
náročný, časovo a finančne nákladný pro-
ces.

Na území okresu Senica vzniklo v roku 
2016 celkom 85 požiarov. V odvetví les-
ného hospodárstva vznikli v roku 2016 v 
Senickom okrese 4 požiare. Tieto požiare 
spôsobujú svojou neopatrnou, ale často aj 
zakázanou činnosťou fyzické osoby najmä 
pri upratovaní záhrad a lúk a následnom 
spaľovaní odpadu, ale aj pri likvidovaní 
suchých zaburinených trávnatých poras-
tov ich vypaľovaním. Časť požiarov môže 
vznikať aj nedisciplinovanosťou návštevní-
kov lesov pri turistike a zakladaní táboro-
vých ohňov.

Upozorňujeme, že na začiatku jari, kým 
zeleň nevyrastie, sa v prírode vyskytuje 
veľa vyschnutej hmoty – suchá tráva, lís-
tie, suché konáre, časti vyschnutých stro-
mov, suché popínavé rastliny. To všetko sú 
dobré materiály pre vznik a šírenie požia-
rov v lesných porastoch. V tomto období je 
potrebné správať sa veľmi opatrne a ohľa-
duplne, aby nedochádzalo k vzniku požia-
rov. 

Je nutné dodržiavať nasledovné opat-
renia:

1. Nezakladať oheň na miestach, kde by 
sa mohol rozšíriť. To znamená nevypaľovať 
suché porasty a nezakladať v lesoch oheň.

2. Nepoužívať otvorený oheň a nefaj-
čiť na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru. 

3. Spaľovať horľavé látky len v typizova-
ných palivových spotrebičoch. Ak to nie je 
možné, tak ide o činnosti spojené so spaľo-
vaním horľavých látok na voľnom priestran-
stve a v tom prípade fyzická osoba:

- Sleduje klimatické a poveternostné pod-
mienky a kontroluje miesto spaľovania z 
hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

- Ukladá horľavé látky do upravených 
hromád vo vzdialenostiach, z ktorých 
neohrozia sálavým teplom alebo odle-
tujúcimi horiacimi časticami okolité 
objekty a iné skladované alebo uložené 
horľavé materiály ani porasty.

- Zabezpečí potrebné množstvo vhod-
ných hasiacich prostriedkov, pracovné 
náradie na zabránenie rozšírenia ohňa a 
vhodný spojovací prostriedok na privo-
lanie hasičskej jednotky.

- Vykonáva kontrolu stavu miesta spaľo-
vania a priľahlých priestorov v priebehu 
celého spaľovania.

- Po skončení spaľovania vykoná dohase-
nie zvyškov po spaľovaní a skontroluje 
okolie.
Zvlášť dôrazne upozorňujeme, že 

vypaľovanie porastov akéhokoľvek druhu 
je zákonom zakázané.

V prípade, že fyzická osoba vypaľuje 
porasty bylín, kríkov a stromov alebo 
zakladá oheň v priestoroch, alebo na mies-
tach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíre-
niu, manipuluje s otvoreným ohňom na 
miestach so zvýšeným nebezpečenstvom 
vzniku požiaru alebo poruší zákaz fajčenia, 
alebo svojím konaním spôsobí vznik poži-
aru, môže jej byť, podľa zákona o ochrane 
pred požiarmi, uložená pokuta až do výšky 
331 eur.

mjr. Ing. Jarmila Barcaj Drinková 
odborný inšpektor OR HaZZ Senica
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družstiev

Senickí tenisti vstúpia do súťaží druž-
stiev, ktoré sa odohrajú v mesiacoch apríl 
až jún aj tento rok. Prvý raz v 40-ročnej 
histórii klubu sa bude v Senici hrať naj-
vyššia extraligová súťaž, do ktorej minulý 
rok postúpilo družstvo žien. Muži napriek 
vekovému priemeru 40 rokov, čo by ich už 
oprávňovalo hrať veteránsku súťaž, budú 
opäť bojovať v II.SNL západ, kde budú 
obhajovať minuloročné druhé miesto. 

Okrem kategórie dospelých sme prihlá-
sili tento rok do súťaží aj družstvo doraste-
niek, ktoré nastúpia v I. triede, ďalej druž-
stvá starších žiakov, mladších žiakov a žia-
čok a zmiešané družstvá do 10 rokov, cel-
kovo teda Seničania prihlásili do súťaží až 
7 družstiev, čo je veľmi slušné najmä keď 
predovšetkým v mládežníckych kategóri-
ách pociťujeme nedostatok hráčov. 

Družstvo mužov otvorí sezónu domá-
cim zápasom 22. apríla proti nováčikovi 
TK Jednotka Bratislava. Získali sme posilu 
veľmi zvučného mena, bývalého junior-
ského reprezentanta Mareka Šrámeka. 
Súpisku ďalej doplňujú Ivan Štefík, Peter 
Ondrej, Andrej Slezák, Pavol Čepka, Adam 
Čepka a Erich Macek. 

Kapitánke družstva žien Vlaste Přichys-
talovej sa po postupe do extraligy podarilo 
získať dve nové skúsené hráčky Petru Ker-
díkovú a Patríciu Rogulski, ktoré doplnia na 
súpiske hráčky, Moniku Machálkovú, Vik-
tóriu Hránkovú, Kristínu Kozákovú, Gabiku 
Bartoškovú, Moniku Valachovičovú, Janku 
Svedkovú a Adrianu Krškovú, ktoré vybojo-
vali historický postup. Extraligový žreb im 
pridelil v prvom kole hneď súpera s najzvu-

čnejším menom TK Slovan Bratislava, ktorý 
privítame v Senici 1. mája o 9. hod.

Verím, že sa senickým tenistom vo všet-
kých vekových kategóriách bude dariť a 
nadviažu na minuloročnú úspešnú sezónu. 
Tenisový klub Senica týmto pozýva všet-
kých fanúšikov, aby prišli podporiť našich 
hráčov.

Erich Macek

Horný rad sprava: A. Slezák, E. Macek, P. Čepka, I. Štefík, P. Ondrej a A. Čepka
Dolný rad: A. Kršková, J. Svedková, V. Hránková, G. Bartošková, M. Valachovičová, tré-
nerka V. Přichystalová, M. Machálková, N. Schwarcová a K. Kozáková

Dvojnásobný šampión 
v karate

Osem medailí, z toho tri zlaté, si vybojo-
vali karatisti Hanko kai Senica na Českom 
pohári 4. marca v Hustopečiach. Prvé kolo 
tohto pohára v štýle godžu vyšlo hlavne 
juniorovi Martinovi Kopáčovi (na foto), 
ktorý sa u našich českých susedov predsta-
vil vo vynikajúcej forme. Odchovanec mlá-
dežníckej základne Hanko kai Senica, kde 
začínal v šiestich rokoch, je už držiteľom 
najvyššieho žiackeho pásu v karate - hne-
dého opasku a 
stále sa zlepšuje. 

Na tatami 
v historickom 
m o r a v s k o m 
meste sa pred-
stavil perfektnou 
technikou, silou 
i rýchlosťou, kto-
rým žiadny zo 
súperov nedo-
kázal čeliť. Naj-
prv v kata dekla-
soval všetkých 
súperov na nulu 
a zvíťazil pred Rudolfským zo Slávie Kromě-
říž a Knápkom z Tarokanu Brno. Ako víťaz 
v kata nastúpil potom i v kategórii kumite 
zápas, kde tiež porazil všetkých súperov a 
získal druhú zlatú medailu. Vyhrať obidve 
disciplíny karate - cvičenie kata i zápas 
kumite je dosť zriedkavé, lebo športovci sa 
už v žiackom veku väčšinou špecializujú 
na jednu z týchto dvoch disciplín. Dvojná-

sobný šampión z Hustopeč je na dobrej 
ceste k ešte väčším medzinárodným úspe-
chom. Rodinný úspech zvýraznila ďalším 
zlatom mladšia sestra Martina Lenka Kopá-
čová víťazstvom v kata detí pred druhou v 
poradí sestrou Zuzanou Kopáčovou.

Bojovný výkon predviedla v kumite 
ženy Inas Ibrahimová. Agresivitou, silou 
a neutíchajúcou bojovnosťou sa prepra-
covala do finále. V súboji o zlato mala za 
súperku oveľa skúsenejšiu českú reprezen-
tantku Forstovú z Tarokanu Brno. Češka 
viedla po tvrdom kope na hlavu a potom 
takticky čakala na útoky Seničanky a do jej 

odkrytej obrany 
bodovala pres-
nými údermi. 
Ibrahimová zís-
kala striebro a 
musí zlepšo-
vať hlavne stra-
tégiu a taktiku 
vedenia boja. 
V karate nevy-
hrávajú naj-
silnejší alebo 
najrýchlejší, ale 
bojovníci, ktorí 
dokážu všetky 

fyzické i psychické vlastnosti skĺbiť v per-
fektnom sebaovládaní.

V kata dorasteniek nesklamala tradičná 
medailistka Adela Sadloňová. Získala 3. 
miesto za Šabovou z Brna a Schmiedovou 
z Hodonína. Svoju premiérovú medailu z 
turnaja v Čechách si vybojovala ešte iba 
žiačka Ema Dvorská. V kata starších žiačok 
sa dokázala vysporiadať so začiatočníckou 

trémou a zbytočnými chybami a v rozho-
dujúcom súboji o 3. miesto porazila Džu-
pinovú z KK Třinec, mohla sa tešiť z bron-
zovej medaily. Poslednú medailu pre Seni-
čanov, a to striebornú, získal Omar Ibra-
him v zápase kumite. Na turnaji Hustope-
čiach rozhodovali i obaja senickí tréneri M. 
Čulen a J. Rehuš, ktorí sa 3. marca zúčast-
nili školenia a úspešne zvládli skúšky roz-
hodcov a budú rozhodovať turnaje v štýle 
goju v Čechách.

Obrovskú popularitu karate hlavne u 
mládeže vidieť na množstve klubov a štar-
tujúcich pretekárov v žiackych kategóriách. 

Na 2. kole Slovenského pohára žiakov 
v Šuranoch (konaného v ten istý deň 4. 
marca ako Český pohár v Hustopečiach) 
sa zúčastnilo až 465 mladých karatistov z 
52 klubov. Zaradenie karate na olympiádu, 
veľké úspechy slovenských reprezentantov 
a nepopierateľne kladný výchovný i seba-
obranný aspekt karate priťahujú čoraz viac 
mladých adeptov i rodičov. Aj na Sloven-
skom pohári zaznelo meno klubu z nášho 
mesta, a to dvakrát pri vyhlasovaní medai-
listov v kata chlapci - G. Horňák a A. Derka 
získali bronzové medaily.

Okrem štvorice karatistov z Hanko kai 
Senica ocenených na Športovcovi roka 
mesta Senica za rok 2016 si všimli úspechy 
senického karate i v sídle trnavskej župy - 
VÚC v Trnave. Trnavský župan, vynikaj-
úci karatista T. Mikuš, ocenil za vynikajúcu 
reprezentáciu trénera Hanko kai Senica 
MUDr. Martina Čulena a reprezentantku 
Slovenska Alžbetu Ovečkovú.

E. Jareč
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vo Fortuna lige

Senickí futbalisti pokračovali 
vo Fortuna lige ďalšími zápasmi. 
Po nečakanom víťazstve v prvom jarnom 
stretnutí nad lídrom tabuľky zo Žiliny odo-
hrali v druhom kole zverenci trénera Men-
tela zápas so Spartakom Trnava v Zla-
tých Moravciach pre rekonštrukciu hracej 
plochy v Trnave. Trnavčania mali hlavne 
v prvom dejstve územnú prevahu a via-
cero dobrých gólových možností. Seniča-
nov viacerými výbornými zákrokmi podr-
žal brankár Šulla, v ofenzíve boli takmer 
neškodní. Po prestávke sa hra odohrávala 
prevažne medzi 16-kami. V 57. min. sa 
Seničania dostali do prvej vážnejšej šance 
a hneď z nej padol aj vedúci gól. Po Krato-
chvílovom centri zakončenie Šašinku ešte 
brankár Jakubech vyrazil, ale na dorážku 
Kováča už nemal nárok - 0:1. Obrana Seni-
čanov na čele s brankárom Šullom praco-
vala aj naďalej výborne a domácim neu-
možnila streliť čo i len vyrovnávajúci gól. 
Tri body tak putovali prekvapivo do Senice.

Po týždňovej prestávke, ktorú spôso-
bilo odstúpenie Myjavy zo súťaže, privítali 
na domácej pôde rozbehnutý Slovan Brati-
slava. Hosťujúci hráči boli jasným favoritom 
duelu a mali aj miernu územnú prevahu. 
Seničania sa zamerali na pozornú defen-
zívu, z ktorej vyrážali do rýchlych protiúto-
kov. Blesk z jasného neba priniesla 24. min. 
Zákrok Šušolíka na Čavrića posúdil hlavný 
rozhodca na podnet svojho asistenta ako 
nedovolený a z nariadenej penalty otvoril 
skóre Vittek - 0:1. Po prestávke sa hral živší 
futbal, bolo aj viacero gólových možností. 
Na domácej strane boli v šanci Šašinka s 
Bališom, na druhej Savičević a Oršula. Azda 
najväčšiu šancu na vyrovnanie mal Brigant, 
ale jeho strelu brilantne vyrazil brankár 
Mucha. V samom závere sa Seničanom aj 

podarilo vyrovnať Brigantom, ale 
gól pre ofsajd neplatil. Vyrovna-
nému zápasu by možno viac sved-
čala remíza, ale z najtesnejšieho 
víťazstva sa radovali Slovanisti.

Posledný duel pred reprezentač-
nou prestávkou odohrali Seničania v Tren-
číne pred televíznymi kamerami. Jasným 
favoritom zápasu bol dvojnásobný majs-
ter, ktorý svoju rolu potvrdzoval aj v úvod-
nom dejstve. Seničania pôsobili zakríknu-
tým dojmom, chodili málo do súbojov. 
Aktívny bol najmä domáci rýchlik Beridze, 
ktorý vypracoval viacero zaujímavých príle-
žitostí. Výborný výkon v bráne hostí podal 
brankár Plach, ktorý v tomto zápase nahra-
dil zraneného Šullu. Jedinú vážnejšiu mož-
nosť Seničanov mal Brigant, ale z dobrej 
pozície prestrelil bránu. Po prestávke sa viac 
osmelili aj Seničania. V dobrej šanci sa oci-
tol Beridze, na druhej strane mohol otvoriť 
skóre opäť Brigant, ale samostatný nájazd 
nepremenil. V 53. min. padol vedúci gól - 
Beridze unikol po ľavej strane, prihrávkou 
pred bránou našiel voľného Jangu, pre kto-
rého už nebolo problém skórovať - 1:0. Zve-
renci trénera Mentela neboli spokojní s aktu-
álnym stavom a bojovali o lepší výsledok. 
Definitívne mohol o zápase rozhodnúť strie-
dajúci Trenčan Mance, ale z výhodnej pozí-
cie hlavou mieril vedľa. V záverečnom finiši 
sa Seničanom predsa len podarilo streliť gól. 
Striedajúci Turyna vyhral v 16-ke hlavičkový 
súboj, lopta sa dostala k Brigantovi, ktorý 
svoju tretiu šancu v zápase už premenil a 
strelil svoj prvý gól v senickom drese - 1:1.

Senickí mladíci zatiaľ svojimi výsled-
kami prekvapujú futbalovú verejnosť. Muž-
stvo sa poskladalo na poslednú chvíľu. V 
úvodných štyroch zápasoch mali za súpe-
rov Žilinu, Trnavu, Slovan a Trenčín, z kto-
rých vydolovali až sedem bodov. Uvidíme, 
ako sa bude chlapcom dariť v ďalších zápa-
soch. Držíme im palce.

Ivan Tobiáš

Kus Plastu získal 
prvý bronz

V Prešove sa 4. - 5. marca konali halové 
majstrovstvá Slovenskej republiky v Ulti-
mate frisbee v divízii MIX. O titul majstra 
v tejto kategórii bojovalo osem tímov z 
celého Slovenska. Senický tím Kus Plastu sa 
napriek silnej skupine prebojoval do semi-
finále a po ťažkom zápase s bratislavským 
tímom Outsiterz si vybojoval tretie miesto. 
Z cesty na východ si teda priniesol bronz, 
ktorý je prvou medailou v histórii klubu.

Kto je Kus Plastu? Od založenia klubu 
v roku 2010 sa členovia zúčastnili na mno-
hých turnajoch na slovenskej i zahraničnej 
scéne a tiež nejeden z turnajov organizo-
vali. V súčasnosti má klub 30 aktívnych čle-
nov a funguje aj ako občianske združenie. 
Klub sa rozrástol o ženský klub Kus Plastu 
- Kus Ženy, ktorý bol tento rok uznaný Slo-
venskou asociáciou frisbee. Nejde však len 
o kvantitu, ale aj o kvalitu. Dôkazom sú 
niektorí hráči, ktorí reprezentovali Sloven-
sko v národných tímoch na podujatiach, 
napríklad na majstrovstvách Európy či majs-
trovstvách sveta.

Čo je Ultimate frisbee? Ide o tímový dis-
kový šport, ktorý vznikol v Amerike. Cieľom 
je dostať disk pomocou prihrávok do pro-
tivníkovej zóny na obdĺžnikovom ihrisku. 
Ultimate je obľúbený najmä kvôli svojej 
jedinečnosti, keďže ide o bezkontaktný 
šport bez rozhodcov. Tí nie sú potrební ani 
pri najvyššej úrovni, napríklad ani na sveto-
vých podujatiach. Ako je to možné?

Hráči rešpektujú súpera aj samotnú hru 
a sú sami zodpovední za jej správny prie-
beh. Ide nielen o čo najlepší výsledok, ale 
aj o samotnú radosť z hry, ktorá je možná 
len ak sa oba tímy správajú férovo. Táto 
zvláštnosť sa nazýva Duch hry (Spirit of the 
game - SOTG). Tímy si po zápasoch navzá-
jom hodnotia SOTG a na konci každého 
turnaja je okrem víťaza vyhlásený aj najfé-
rovejší tím.

Pre viac info o našom klube sledujte 
našu fanpage a neváhajte sa nám ozvať na 
kusplastu@gmail.com

M. Macková

Hráči zľava: Dominik Cibula, Richard Mič-
ka, Zuzana Višňovská, Tímea Petrovičová, 
Marcela Macková, Matej Surový, Petra Ci-
cáková, Ján Švarc, Martin Cibula. 

Hokejový gólostroj
Hokejový turnaj neregistrova-

ných hráčov o Pohár primátora 
mesta nahradil tento rok hoke-
jový zápas Old Stars Game medzi 
tímami White Stars a All blacks, 
ktoré si zmerali sily v sobotu 4. 
marca na zimnom štadióne v Senici. 
Tento zápas bol oficiálnym ukonče-
ním sezóny hobby hokeja v Senici.

Zápas sa začal opatrne a zdalo sa, že 
diváci veľa gólov neuvidia. Gólový ohňo-
stroj otvoril v 3. minúte Michal Šúrek. 
Potom už padali góly ako na bežiacom 
páse. Bolo sa na čo pozerať, chlapci uká-
zali kus svojho hokejového umenia, veď 
viacerí z nich obliekali v ostatnej sezóne 
dresy HK 91 Senica. O jeden presný zásah 
viac mali nakoniec hráči v bielych dresoch, 
a tak White Stars zvíťazili nad All Blacks 9:8 
(3:4, 4:1, 2:3).

Góly: White Stars: Michal Šúrek 5, 
Ondrej Dostál 2, Tomáš Jamárik, Juraj 

Jurica. All blacks: Martin Ondrovič 2, Vlado 
Plott, Erik Rusňák, Peter Kalamenovič, Tibor 
Malík, Maroš Hyža, Miro Jurík.

Zostavy: White Stars: B. Bederka - A. 
Nikolaj, M. Páleník, J. Štefek, J. Jurica, J. 
Moťovský, T. Beňa, T. Jamárik, M. Šúrek, O. 
Dostál, E. Štefanka, P. Fajnor. All blacks: M. 
Barčák, (od 28. min. R. Pavlík) - M. Ondro-
vič, P. Sadloň, V. Plott, E. Rusńák, M. Jurík, 
P. Kalamenovič, M. Hyža, T. Malík, T. Križá-
nek, M. Oravec, J. Hurban. 

Rozhodovali: Jozef Lukáč, Martin 
Marek.

text a foto P. Macek       
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FUTBAL
FK Senica - MFK Zemplín Michalovce
Sobota 1. apríl o 17:00, štadión FK 
Senica

FK Senica - FO ŽP Šport Podbrezová
Nedeľa 23. apríl o 17:30, štadión FK 
Senica

VOLEJBAL
VM Senica - ŠVK Pezinok
Sobota 8. apríl, športová hala

VM Senica - Palas VK Levice
Sobota 24. apríl, športová hala

TURISTIKA
1.apríl - Turistický pochod Smolenice 
– Plavecký Peter
Štart: železničná stanica  Smolenice o 
8.00 

15. apríl  8.30 Veľkonočný pochod k 
Rehušom
Trasa: Hradište pod Vrátnom – Prietrž – 
Rehuši, pam. SNP
Štart o 8.30 Bus Hradište pod Vrátnom 

STOLNÝ TENIS
9. apríl, 9.00
Veľkonočný stolnotenisový turnaj 
o Pohár primátora mesta Senica
miesto: Spoločenský dom Kunov

Kam za športom

Vyberte si z podujatí
do 14. apríla 
9. ročník Mudrochova paleta 
- medzinárodná súťažná výstava detskej 
výtvarnej tvorby 
miesto: Galéria prízemie ZUŠ

do 14. apríla
Z ateliéru – výstava z tvorby akad. maliara 
Milana Rašlu 
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ 

1. apríl, 15.00
Pozdrav z Kovačice – výstava obrazov 
insitných maliarov Evy Husárikovej a Jána 
Glódzika, výstava potrvá do 30. apríla 
miesto: ZOS 

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

6. apríl, 17.00
Talenty - 9. trienále poslucháčov umelec-
kých škôl - VŠMU Bratislava, Ateliér animo-
vanej tvorby Filmovej a televíznej fakulty, 
výstava potrvá do 28. mája 
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 

6. apríl, 8.30 
Stretnutie študentských rád senických 
stredných škôl, 8. ročník - pracovno-vzdelá-
vacie stretnutie študentov, hostia Študent-
ská únia Slovenska, Pavol Krutý, Miroslav 
Vereš IT Specialist
miesto: DAV

7. apríl, 16.30 
Karaoke šou - spevácka súťaž pre deti do 
15 rokov, žáner populárna pieseň (uzá-
vierka prihlášok už v marci, súťaž prístupná 
pre verejnosť), vstupné dobrovoľné
miesto: DAV

7. apríl, 17.00 
Koncert žiakov hudobného odboru
miesto: koncertná sála ZUŠ

8. apríl, 19.00
Hudba v DAVe – koncert gitaristov Roba 
Čerňáka a Riša Havla - muzikanti dvoch 
generácií, vlastná tvorba, textová i hudobná 
spoveď, vstupné dobrovoľné
miesto: DAV

8. apríl, 10.00 
Rozprávkoland 2017 - Šmolkovia sú späť 
- najväčšia hudobno-zábavná šou pre deti 
a celú rodinu, 90 min., predpredaj Infosen, 
cena od 9,90 €
miesto: Dom kultúry

8. apríl, 16.00
Fifo, Vierka a začarované prasiatko 
– premiéra nového predstavenia pre deti 
miesto: Lewík - detské interiérové ihrisko 
Senica, Gen. L. Svobodu 1405/22, vstupné 
dieťa 5 €, dospelý 2 €

11. apríl, 10.00
Mladý Európan – regionálne kolo súťaže 
vo vedomostiach o Európe. 
miesto: Dom kultúry

12. apríl 8.00 
Senická divadelná jar - súťažná prehliadka 
detskej dramatickej tvorivosti Trnavského 
samosprávneho kraja 
miesto: Dom kultúry 

13. apríl, 19.00 
Nevyliečiteľní - divadelná komédia, 
vstupné 12 €, predpredaj Infosen
miesto: Dom kultúry 

20. apríl, 8.00 – 17.00 
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

21. apríl, 13.00 
Deň Zeme
miesto: park pri DAVe

22. apríl, 15.00
Absolventská výstava žiakov štúdia pre 
dospelých, potrvá do 13. mája 
miesto: ZUŠ 

22. apríl, 14.00
Dog day - popoludnie s Jankou Hospodá-
rovou, Petrom Cmoríkom a Lenkou Vavrin-
číkovou a psíkmi - Dog dancing s Adria-
nou Tomekovou a jej border kóliou, Miro 
Caboň poradí so základným výcvikom, 
ukážka psíkov senického útulku, cenné 
rady veterinára Zdeňka Macenauera, bazár 
psích vecí, množstvo súťaží, predstavenie 
plemena samojed, žrebovanie výhier
miesto: park pri DAVe

24. apríl, 18.00 
Ricco A Claudia – legendárne svetové hity 
- vstupné v predpredaji 5 €, na mieste 7 €, 
predpredaj Infosen
miesto : Dom kultúry Senica 

27. apríl, 
Obrázky ze Strážnice - premietanie filmov 
miesto: Dom kultúry

27. apríl, 9.00
Slávik Slovenska - okresné kolo súťaže žia-
kov ZŠ v interpretácii ľudovej piesne
miesto : ZUŠ Senica

28. apríl, 16.00 
Stavanie mája - účinkuje DH Križovianka
miesto: Námestie oslobodenia

29. apríl, 9.00 
Fotomaratón 2017 - 1. ročník kreatívnej 
súťaže pre nádejných fotografov 
miesto: DAV a mesto Senica

29. apríl, 15.00 
Deň záhradkárov MsO SZZ
miesto: Dom kultúry 

29. apríl, 16.00
Stavanie mája v Kunove
miesto: Spoločenský dom Kunov

30. apríl, 14.00 
Stavanie mája v Čáčove - účinkujú deti MŠ 
Čáčov, Erik Michálek, súrodenci Baťkovci s 
ľudovým rozprávačom a v sprievode cim-
balu, atrakcie pre deti, občerstvenie
miesto: pri Materskej škole 

PRIPRAVUJEME

1. máj, 10.00 
Oslavy 1. mája v Senici 

4. máj, 19.00 
King Of The Gypsy Dance a Cigánski dia-
bli - hudobno - tanečná šou, vstupné 22 € 
predpredaj Infosen a Ticketportal 
Dom kultúry Senica

8. máj, 17.30 
O princovi a večernici - divadelná hra pre 
malých aj veľkých, vstupné dospelí 4 €, deti 
3 € predpredaj Infosen Senica
Dom kultúry 

13. máj
Míľa pre mamu – program pre celé rodiny
areál mestského kúpaliska

15. máj, 18.00 
Najlepšie československé heligónky - účin-
kuje Kysucká vrchárska heligónka, Veselá 
trojka, predpredaj: Infosen 
Dom kultúry

19. máj, 20.00
Dirtyy Boyzz – Len pre ženy 2
Dom kultúry, predpredaj Infosen 

27. máj 
Letecký deň detí – pestrá plejáda zábavy 
pre deti i dospelých

28. máj , 14.00 
Váľanie mája v Senici - zábavný program 
pre deti, účinkuje hudobná skupina Retro 
Námestie oslobodenia
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Erasmus plus
V rámci projektu Buď hladný (po infor-

máciách) sa bude v apríli v DAVe konať 
ešte jedno debatné stretnutie - tento-
raz na študijnú tému Erasmus plus - kon-
krétne Švédsko. Určené je najmä tým stre-
doškolákom a vysokoškolákom, ktorí by v 
blízkej budúcnosti radi vycestovali za štú-
diom do zahraničia a potrebujú získať prak-
tické informácie, odpovede na otázky ako, 
kedy, za čo, prečo So svojimi skúsenos-
ťami sa podelí Seničan Miro Vereš, IT Spe-
cialist IBM ISC Bratislava, absolvent Hog-
skolan Dalarna Study Abroad vo Švédsku. 
Beseda sa uskutoční 28. apríla o 19. hod. v 
DAVe. Prednášku a debatu doplní fotopre-
zentáciou. Ak vás práve škandinávske štáty 
zaujímajú, ste srdečne pozvaní dozvedieť 
sa viac. 

Študentský parlament mesta
CVČ Senica

Do pozornosti 
mladým fotografom

1. ročník kreatívnej súťaže Fotomaratón 
2017 sa v Senici uskutoční 29. apríla. Za 
organizáciou podujatia sú CVČ, Študent-
ský parlament a Veronika Zíšková.

Nepotrebuješ vopred posielať žiadne 
fotografie, stačí len nabrať odvahu, preštu-
dovať si propozície súťaže na www.sto-
nozka.estranky.sk, prihlásiť sa a prísť. Štar-
tovné je 5 €. 

Cieľom je nafotiť v priebehu troch hodín 
šesť najvýstižnejších fotografií na šesť tém 
podľa stanoveného poradia. 

Témy ťa vtiahnu do maximálneho sústre-
denia a budeš prekvapený, čo všetko doká-
žeš. Fotografie budú zverejnené v deň 
súťaže. Uzávierka súťaže pre kategórie 13 
- 17 ročných a 18 - 30 ročných je 20. apríla 
a prihlášku si môžeš stiahnuť na webe. Fotiť 
bude možné fotoaparátom i mobilom.

Príď si posilniť svoju rozhodnosť, zod-
povednosť a zručnosť. Pekné ceny ťa určite 
neminú a víťazi si budú môcť svoju sériu 
fotografií hneď aj farebne vytlačiť. Na webe 
Stonožky bude po vyhodnotení súťaže pri-
pravená virtuálna výstava víťazných prác.

D. K.

Oprášené filmy v kine
Senické kino Mladosť hľadá cesty ako 

spestriť svoju programovú ponuku, preto 
sa v spolupráci s TV Sen Senica rozhodli 
premietnuť Oprášené filmy. Prvý uvidíte na 
veľkom plátne 6. apríla o 19. hod. 

Oprášené filmy začala TV Sen Senica 
vysielať v roku 2010. Autorom nápadu a 
realizátorom projektu je Stanislav Prokeš 
st. Začínal ako filmový amatér, dlhé roky 
viedol filmový krúžok v Dome kultúry, kde 
sa stretávali filmári z vtedajšieho veľkého 
okresu Senica. Keď začalo TV Sen poskyto-
vať služby prepis 8 a 16 mm filmov na nové 
formáty, zistilo sa, že je medzi ľuďmi veľký 
potenciál a od toho bol už len krok k oprá-
šeným filmom, ktoré sa vysielajú už 7. rok. 
Prvá séria oprášených filmov zachytávala 
historické premeny mesta Senica, pred-
stavili sme zaujímavých ľudí, ktorí vedeli 
zmeny porovnať (poľovník, obchodník, 
fabrický inžinier, divadelník, záhradkár ...) 
a v aktuálnej sérii predstavujeme filmových 
amatérov, ktorí tu zanechali svoju stopu 
prostredníctvom filmov a dokumentov. 
Dnešná digitálna technológia kina dokáže 
preniesť na veľké plátno aj tieto formáty. 
Autor projektu je sám zvedavý, ako budú 
oprášené filmy vyzerať na veľkom plátne. V 
prvej časti diváci uvidia filmy, ktoré už boli 
odvysielané, ale i bonusy, ktoré ešte nemali 
možnosť vidieť, napríklad dokumentárny 
film Premeny prútia, ktorý spája minulosť 
so súčasnosťou, autorov Ivana Príkopu a 
Stanislava Prokeša ml. Svojím obsahom sa 
vracia k historickým tradíciám. 

Veríme, že oprášené filmy na veľkom 
plátne budú obohatením a novým zážit-
kom pre milovníkov pohyblivých obrázkov. 

M. O.

Joga pokračuje
Mestské kultúrne stredisko oznamuje, 

že od 5. apríla do 15. júna sa bude v Dome 
kultúry konať kurz jogy. Kurzy budú každú 
stredu od 17. hod., poplatok je 30 eur. 
Joga a jej prepracovaný systém cvičení má 
mnoho prínosov pre moderného človeka. 
Lektorkou cvičení je Vlasta Vágnerová. 
Prihláste sa v MsKS na čísle 034/651 2301 
alebo 0905 809 766.

MsKS

Cena pre Holky z dvojky 
Senické zrkadielko Anny Gamanovej 

je regionálnou súťažnou prehliadkou det-
skej dramatickej tvorivosti okresov Senica 
a Skalica. Jeho 46. ročník sa uskutočnil 23. 
marca v Dome kultúry v Senici. So svojimi 
inscenáciami sa na ňom prezentovalo 5 
detských divadelných súborov zo Skalice, 
Senice a Dojča. Súčasťou súťažnej prehli-
adky bol hodnotiaci seminár za 
účasti odbornej poroty a tvor-
cov divadelných predstavení.

Talentované deti i režiséri 
súborov mali opäť možnosť 
navzájom sa vidieť, porovnať, 
poučiť a načerpať nové inšpirá-
cie. Postúpiť do krajskej súťaže 
však mohli len niektorí. V tomto 
roku sa to podarilo skalickým 
kolektívom Bodka za 1. miesto 
a Studnička za 2. miesto vede-
ným režisérkou Janou Kutalo-
vou. Odborná porota – diva-
delná režisérka Daniela Evjá-
ková a scénograf a divadelník Peter Janků, 
navrhli udeliť ešte tri ďalšie ocenenia. Ceny 
za inšpiratívny výkon súboru udelili súbo-
rom Holky z dvojky zo Základnej školy 
na Komenského ulici v Senici za poučný 
autorský príbeh režisérky Hany Kalame-
novej Jožko Pampúšik a detskému divadel-
nému súboru Dojčanské cicuše zo Základ-
nej umeleckej školy v Šaštíne-Strážach, 
pobočke Dojč za rozprávku A. S. Puš-
kina O zlatej rybke v réžii Ivana Fodora. 
Cenu za spontánnosť vystupovania čle-
nov súboru dostali opäť Holky z dvojky za 

bláznivú rozprávku o zvieratkách z dvora, 
ktoré sa pripravujú na návštevu z Ameriky s 
názvom Pussycat.

Regionálnu súťažnú prehliadku detskej 
dramatickej tvorivosti Senické zrkadielko 
Anky Gamanovej pripravili Trnavský samo-
správny kraj – Záhorské osvetové stredisko 
v Senici a Mestské kultúrne stredisko v 
Senici s podporou Mesta Senica, sponzo-
rov a zriaďovateľov súborov.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

1.- 2. 4. Eko lekáreň, Sotinská 1586 
(Tesco)
8.–9. 4.  Eurodom, Hviezdoslavova 309
14. 4.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
15. 4.  Dr. Max, Obchodná 3 
 (Kaufland)
16. 4.  Melissa, Hurbanova 2827
17. 4.  Benu, Sotinská 1591
22. - 23. 4. Verbascum, Palárikova 308
29.–30. 4. Eurodom, Hviezdoslavova 309

Pohotovostná služba 
od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární

Výstava voskových figurín 
Mestské kultúrne stredisko Senica 

pozýva na výstavu voskových figurín Kata-
strofy ľudského tela. Ide o jedinú zacho-
valú kolekciu 27 exponátov ľudských ano-
málií pochádzajúcich z antropologického 
múzea v Petrohrade. Všetky figuríny sú 
umelecké diela nerozoznateľné od skutoč-
ných osôb, pre ktorých bolo postihnutie 
prekliatím, ale i darom. Výstava bude inšta-
lovaná v malej sále Domu kultúry od 3. do 
9. apríla, denne od 10. do 18. hod. 

Predaj vstupeniek na mieste, vstupné 
dospelí 4 €, deti, dôchodcovia, študenti 3 
€, školské skupiny 2 € (učiteľský sprievod 
zdarma). 
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Spomienka
Dňa 29. marca uplynulo 10 rokov, 
keď nás vi veku 55 rokov opusti 
manžel, otec a starý otec Alojz Kurta. 
Ak ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a deti.

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v 
Senici oboznamuje svojich členov s pripravovanými aktivitami:

apríla, poplatok 12.50 eur, odchod o 8. hod. od plavárne.

budove COOP Jednota.

hradu, podhradia, múzea, synagógy a prehliadka mesta). Popla-
tok 12 eur, odchod autobusu o 7. hod. od plavárne. Zaplatiť naj-
neskôr do 12. mája v Klube dôchodcov na Továrenskej ul.

výroby ručného papiera sa uskutoční 27. júna. Poplatok 5 eur, 
zaplatiť najneskôr do 6. mája, odchod autobusu o 8.30 hod. od 
plavárne. 

svojich členov športové hry, ktoré budú 10. júna v Dennom cen-
tre na Hviezdoslavovej ul. Prihlásiť sa môžu v Klube dôchodcov 
na Továrenskej ul. Poplatok 5 eur zaplatiť najneskôr do 26. mája. 
Srdečne pozývame členov, ktorí môžu a chcú súťažiť. 

apríl jubileum: Valéria Bobková, Anna Hilková, Iveta Križanová, 
Anna Potúčková, Lucia Skalová, Blažena Škrhová, Veronika Tiso-
ňová.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

v

Spomienka
Osud ti nedoprial dlhšie s nami byť, 
no v našich srdciach budeš stále žiť...
Dňa 11. apríla si pripomenieme 16. 
výročie úmrtia manžela Jozefa Pátka.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 27. marca sme si pripomenuli 7. výročie, keď nás 
navždy opustil drahý otec Ján Maronek. 
S úctou a láskou spomínajú dcéry Ľubica a Janka 
s rodinami. 

Animácia v tvorbe študentov
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici bude 6. apríla o 

17. hod. vernisáž výstavy 9. trienále poslucháčov výtvarných škôl 
Talenty, ktorá je realizovaná pod záštitou predsedu Trnavského 
samosprávneho kraja Tibora Mikuša. Výstava potrvá do 28. mája. 

V rámci svojej odbornej špecializácie podpory tvorby mladých 
formujúcich sa tvorcov, talentov na umeleckých školách pripravila 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 9. trienále poslucháčov 
výtvarných škôl Talenty, v ktorom sme opäť zachovali priazeň bra-
tislavskej Vysokej škole múzických umení a Filmovej a televíznej 
fakulte, aby sme tentoraz predstavili tvorbu Ateliéru animovanej 
tvorby, ktorý vedie docentka Eva Gubčová. 

Animovanie, hoci to tak možno na prvý pohľad nevyzerá, je 
nesmierne náročným procesom, nielen z umeleckého aspektu, ale 
je tiež rehoľou s veľkou dávkou trpezlivosti. Vyžaduje si v prvom 
rade bytostne tvorivého autora, kresliarsky zdatného, ktorému 
nie je cudzí ani herecký prejav, tvorcu s veľkou dávkou fantázie a 
komunikatívnosti. Na začiatku je totiž iba čistý papier a ceruzka, 
respektíve dnes už počítačová grafika a potom krok za krokom 
musí tvorca aktérov rozhýbať podľa svojho vymysleného filmo-
vého príbehu. Práve celý tento proces nám postupne výpravne 
dokumentujú vystavené práce študentov – od tých prvotných prác 
prvákov, prezrádzajúcich ešte počiatočné rozbehy či hľadanie 
seba samého cez práce vyšších ročníkov, kde už zaznamenávame 
posuny gradujúce odvážnejším výberom tém, pestrejšími nápadmi 
a neustále rastúcom a vycibrenejšom výtvarnom rukopise a vyzre-
tejšom autorskom názore až po kvalitné animované filmy absol-
ventov, súčasných pedagógov ateliéru. 

Práve preto sme sa rozhodli do koncepcie výstavy zakompo-
novať aj diela niekoľkých mladých absolventov, aby sme divákovi 
mohli ukázať celú vývinovú líniu vyzretosti animátora, od začiatoč-
ných pohybových cvičení až po finálne príbehy. Mnohé z filmov, 
tie výpravnejšie, totiž vznikli z finančných dôvodov až po skon-
čení štúdia autorov. Výstava tak prináša skutočne nesmiernu vari-
abilnosť aj čo sa týka techniky, zastúpené sú ukážky rôznych dru-
hov a žánrov animátorskej tvorby od sekvencií klasických kresle-
ných cez papierové kolážové, reliéfne, bábkové až po počítačové 
2D a 3D animácie.

Dana Janáčková
kurátorka výstavy

Tešíme sa z ihriska Žihadielka
Tak sa to podarilo! Senica vyhrala v súťaži spoločnosti Lidl jedno 

z 10 ihrísk v hodnote 87 000 €. Vďaka hlasujúcim Seničanom, ich 
rodinným príslušníkom a priateľom získala za celý čas hlasovania 
od 16. januára do 28. februára celkovo 200 035 hlasov. To bol nie-
len druhý najvyšší počet hlasov v skupine miest od 16 000 do 22 
999 obyvateľov, ale aj druhý najvyšší počet hlasov na Slovensku. 

Počas súťaže sa mohli Seničania zapojiť do doplnkových súťaží 
o tablet a vstupy do mestskej plavárne, čím chcelo mesto motivo-
vať ľudí k hlasovaniu. Na Mestskom úrade primátor mesta Brani-
slav Grimm 17. marca odovzdal výhry výhercom a poďakoval nie-
len výhercom, ale aj najaktívnejším ľuďom, ktorí ostatných mobi-
lizovali a tiež sponzorom. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí hlaso-
vali a prispeli k tomu, že krásne detské ihrisko Žihadielko vyrastie 
v Senici.

V ten deň 
zavítala na MsÚ 
Zuzana Sobotová 
zo spoločnosti Lidl, 
aby vedeniu mesta 
priblížila celý pro-
ces výstavby 
ihriska. Pozrela si 
miesto realizácie 
za amfiteátrom a s 
nadšením ho odsú-
hlasila. Priestor 
vyhovuje rozmerovo, je v majetku mesta, je zabezpečený kame-
rovým systémom, je tu možnosť vybudovať sociálne zariadenia, 
v blízkosti je autobusová zastávka MHD. Ihrisko sa začne stavať 
po predložení všetkých potrebných dokumentov, pravdepodobne 
v mesiacoch máj - jún. V uplynulých dňoch už bolo ihrisko zame-
rané, urobený polohopis a výškopis. Nasledovať bude podpísanie 
zmluvy a už nič nebude brániť výstavbe ihriska. Nakoniec bude 
dobudované osvetlenie a prístupový chodník. Ihrisko bude mať 
rozmery 16x20 metrov a skladbou hracích prvkov je určené pre 
deti od 2 do 12 rokov. Na výstavbu ihriska má realizátor zväčša 21 
dní. Potom sa budeme tešiť na slávnostné  otvorenie. 

lv

Na takéto ihrisko sa môžeme tešiť.
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Uzavreté manželstvá

Dárius Pavlík a Petra Hološková
Daniel Kollár a Zuzana Horváthová

Vítame nových Seničanov

Leo Bukovský narodený v Skalici
Jerguš Malich narodený v Myjave
Frederik Vrábel narodený v Skalici
Martin Hlavenka narodený v Myjave
Ema Škanderová narodená v Skalici
Soňa Zelenková narodená v Myjave
Natália Hyžová narodená v Skalici
Nela Figurová narodená v Skalici
Adela Sládková narodená v Myjave
Sebastián Slávik narodený v Skalici
Adam Šimkovič narodený v Skalici
Liana Vaculová narodená v Myjave
Simon Martiš narodený v Skalici
Tereza Stančíková narodená v Myjave
Timotej Grofčík narodený v Myjave
Valerie Lehner narodená v Skalici
Adam Štepanovský narodený v Skalici

Opustili nás

Štefan Slezák, Bottova 1167 1. 2. 2017
vo veku 85 rokov
Miloslava Chlapečková, Hurbanova 524 4. 2. 2017
vo veku 75 rokov
František Palkovič, Lipová 1233 5. 2. 2017
vo veku 76 rokov
Zdenko Pillár, Štefánikova 1377 6. 2. 2017
vo veku 59 rokov
Igor Sadák, Jozefa Závodského 2599 6. 2. 2017
vo veku 53 rokov
Ružena Svatíková, Štefánikova 722  7. 2. 2017
vo veku 77 rokov
Matej Farkaš, Štefánikova 722 8. 2. 2017
vo veku 71 rokov
Mária Filípková, J. Kráľa 736 10. 2. 2017
vo veku 76 rokov
Otília Batková, Hurbanova 500 11. 2. 2017
vo veku 86 rokov
Ján Baran, J. Kráľa 728 12. 2. 2017
vo veku 69 rokov
Emil Marcin, Senica 14. 2. 2017
vo veku 54 rokov
Ing. Milan Podhoráni, Bottova 1167 15. 2. 2017
vo veku 71 rokov
Emília Bakošová, Štefánikova 1377 17. 2. 2017
vo veku 84 rokov
Bohumil Vícen, Orgovánová 1073 18. 2. 2017
vo veku 80 rokov
Kristína Tiklová, Štefánikova 1317 19. 2. 2017
vo veku 80 rokov
Margita Sokolová, J. Kráľa 728 21. 2. 2017
vo veku 76 rokov
Terézia Kadlečíková, Martina Bartoňa 5155 24. 2. 2017
vo veku 68 rokov
Ján Markovič, S. Jurkoviča 1208 25. 2. 2017
vo veku 63 rokov
Jana Horváthová, Palárikova 292 26. 2. 2017
vo veku 52 rokov
Kristína Mrázová, V. Paulínyho-Tótha 35 26. 2. 2017
vo veku 82 rokov

Blahoželáme jubilantom
V apríli 2017 oslávia:

80 rokov: Terézia Bauerová, Anna Hílková, Jozef Karas, 
Jiřina Lehutová, František Parízek, Zuzana Reháková 
90 rokov: Rozália Jarásková, Štefánia Tománková
91 rokov: Verona Beregházyová, Marta Gáfriková, 
Štefánia Havlová
93 rokov: Mária Kosecová
94 rokov: Anna Vázalová

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

Spomienka
Na hrob ti prinášame biele ruže, majú 
drobné lupienky, do nich vkladáme 
všetky naše spomienky...
Dňa 13. apríla si pripomenieme 
1. smutné výročie úmrtia dcéry, 
sestry, vnučky, krstnej dcéry a sesternice 
Dominiky Galbavej. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
Spomínajú rodičia, súrodenci, babky, krstní rodičia a 
ostatná rodina.

Spomienka
Dňa 14. marca uplynuli 4 roky, 
čo nás navždy opustil manžel, otec 
a starý otec MUDr. Pavol Hercegh.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
Spomíname. 
Manželka a synovia s rodinami.

Spomienka
Čas plynie a nevráti čo vzal, 
zostali iba spomienky a žiaľ...
Dňa 29. apríla uplynie 10 rokov, 
čo nás náhle opustil náš milovaný 
manžel a otec Štefan Majchrák.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Spomienka
Dňa 26. marca uplynulo 15 rokov, 
kedy nás navždy opustil drahý 
manžel, otec a dedo Pavol Miča. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka a synovia 
s rodinami.

Spomienka
Len sviečku na hrobe ti môžeme 
zapáliť a tíško zaplakať...
Dňa 26. marca uplynul rok od smrti 
mamy, babky a priateľky Anny 
Masarykovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

Spomínajú deti s rodinami, priateľka Lydka 
a susedka 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

 Sobota 1. apríl o 19.00
RANDE NASLEPO   
Saliya ako tínedžer začne strácať zrak, 
až nakoniec vidí len slabé svetlo a matné 
obrysy, no i napriek tomu postupne zís-
kava väčšie sebavedomie, vracia sa do nor-
málnej školy a nakoniec sa dokonca odváži 
poslať prihlášku na stáž do päťhviezdič-
kového hotela. Vďaka dôkladnej príprave 
uspeje a miesto získa. Len nikomu nepri-
zná, že vlastne tak trochu vôbec nevidí...
Žáner: romantická komédia, český dabing 
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 101 min. 

 Sobota 1. a nedeľa 2. apríl o 17.00
CHIPS
Jon a Frank práve nastúpili do kalifornskej 
motorizovanej diaľničnej hliadky, každý 
však z iných dôvodov. Jon sa snaží dať 
znova do poriadku svoj život i manželstvo a 
Frank je zase tajný federálny agent vyšetru-
júci mimoriadnu lúpež, v ktorej môže mať 
prsty niekto zvnútra CHP. Na prvý pohľad 
nerovná dvojica chce dokázať spolu veľké 
veci, čo sa ľahko povie, ale ťažšie vykoná… 
Žáner: akčná komédia, slovenské titulky 
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 101 min. 

 Nedeľa 2. a utorok 4. apríl o 19.00
GHOST IN THE SHELL
Film sa stal základným inšpiračným pilierom 
pre legendárnu trilógiu Matrix. Teraz prišiel 
čas, aby táto kyberpunková perla sama zažia-
rila na filmovom plátne. Využila na to režiséra 
Ruperta Sandersa a hlavne Scarlett Johans-
son, ktorá v Lucy a Avengers predviedla, aké 
dokážu byť jej hrdinky nebezpečné.
Žáner: akčný sci-fi, slovenské titulky  
Vstupné: 4 €, MP 12 r.,102 min.

 Streda 5. a piatok 7. apríl o 19.00
MASARYK   
Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, 
veľké gestá i veľké zápasy. Vo vnútri jeho 
srdca a duše bojovala nespútanosť extra-
vagantného umelca s morálkou a povin-
nosťou úradníka a diplomata. Smrť Jana 
Masaryka je dodnes zahalená tajomstvom. 
Mnohé tajomstvá sa však skrývali i v jeho 
živote!
Žáner: historická dráma  
Vstupné: 4 € , MP 12 r., 113 min.

 Štvrtok 6. apríl o 19.00
OPRÁŠENÉ FILMY
Zažite historické premeny Senice. TV Sen 
zaradila do svojho vysielania krátke videá 
z historických záberov zo života v meste 
Senica s názvom Oprášené filmy. Tento 
seriál si získal u divákov TV Sen veľkú 
obľubu, a tak sa ho autori Oprášených fil-
mov rozhodli premietnuť Seničanom na 
veľkom plátne.
Žáner: dokumentárny   
Vstupné: 2 €, MP, 60 min.  

 Piatok 7. sobota 8. a nedeľa 9. apríl o 
17.00
ŠMOLKOVIA: Zabudnutá dedinka
Celovečerný animovaný šmolkovský film 
s obľúbenými modrými postavičkami pri-
chádza! Vďaka záhadnej mape sa Šmo-
linka spolu s Mudrošom, Babrošom a Silá-
kom vydáva na dobrodružnú výpravu a 
náhodou objavia najväčšie tajomstvo v dej-
inách Šmolkov.
Žáner: animovaná rozprávka, slovenský 
dabing   
Vstupné: 4 €, MP, 87 min.

 Sobota 8. a nedeľa 9. apríl 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, gniavený svedomím, sa 
prizná vyšetrovateľovi, že sa zavlečenia 
zúčastnil na príkaz svojich nadriadených. A 
mafia si počas únosu podala ruky s Tajnými, 
ktorým šéfuje Predsedov Chalanisko.
Žáner: triler, dráma   
Vstupné: 4 €, MP, 15 r., 95 min.

 Utorok 11. apríl o 19.00
CEZ KOSTI MŔTVYCH (filmový klub)
Hlavnou hrdinkou príbehu je postaršia 
žena Janina Duszejko, milovníčka a ochran-
kyňa zvierat. V jej okolí dôjde v krátkom 
čase k sérii vrážd, spáchaných za záhad-
ných okolností. Duszejko je presvedčená o 
tom, že vie kto (alebo čo) má zločiny na 
svedomí, avšak nikto jej neverí.
Žáner: triler, slovenské titulky
Vstupné: 3,50 €, MP 15 r., 128 min.

 Streda 12. a piatok 14. apríl o 19:00
ÚKRYT V ZOO    
Až za mrežami boli konečne v bezpečí. 
Druhá svetová vojna ponúka mnoho 
podobne paradoxných príbehov, ako je 
ten o utečencoch z varšavského geta, ktorí 
našli útočisko vo výbehoch tamojšej zoo-
logickej záhrady. Šialený a nebezpečný 
plán sa zrodil v hlave manželky jej riadi-
teľa. Výsledkom bolo viac ako 300 zachrá-
nených ľudských životov.
Žáner: historická dráma, české titulky
Vstupné: 4 €, MP12 r., 127 min. 
 

 Piatok 14. sobota 15. a nedeľa 16. apríl 
o 17.00
ŠPUNTI NA VODE  
Rodičia bratov Igora a Davida chystajú 
zlatú svadbu. Z Kanady prilieta ich bratra-
nec Ondra, povahou tak trochu dobrodruh. 
Bratov napadne, že najlepšie by bolo vyra-
ziť za rodičmi na kanoe po rieke iba v trojici 
tak, ako za starých čias. Ibaže odvtedy sa 
čo-to zmenilo. Napríklad, že Igor a Dávid 
sú ženatí a majú deti... 
Žáner: rodinná komédia 
Vstupné: 4 €, MP, 85 min.  
 

 Sobota 15. a nedeľa 16. apríl o 19.00
RÝCHLO A ZBESILO 8
V jednej z najúspešnejších filmových sérií 
všetkých dôb je síce možné čokoľvek, ale 
toto je viac než automobilové zoskoky padá-

kom, prelety áut medzi mrakodrapmi alebo 
ťahanie obrieho trezoru ulicami Ria. Rýchlo 
a zbesilo 8 rozhodne nepôjde na neutrál.
Žáner: akčný, slovenské titulky 
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 136 min. 
 

 Utorok 18. a streda 19. apríl o 19.00
PIATA LOĎ
Nový slovenský film nakrútený na motívy 
úspešnej knihy Moniky Kompaníkovej, 
ktorá sa stala najlepšou knihou roka 2010. 
Druhý dlhometrážny film režisérky Ivety 
Grófovej, jej debut získal národnú nominá-
ciu na Oscara v roku 2012.
Žáner: rodinná dráma   
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 85 min. 
 

 Piatok 21. sobota 22. a nedeľa 23. apríl 
o 17.00
BABY ŠÉF
Zvláštne bábätko nosí oblek s kravatou, 
hovorí hlbokým hlasom a má vždy „po 
ruke“ zásobu nemiestnych vtipov. A tiež sa 
správa ako tajný agent. To si veľmi rýchlo 
všimne jeho starší brat Tim, ktorý z jeho prí-
chodu do rodiny veľmi veľkú radosť nemá. 
Doteraz bol jedináčikom, ktorý mal všetku 
rodičovskú lásku, a to mu samozrejme 
vyhovovalo. Naviac sa zdá, že rodičia si nič 
zvláštne na novom prírastku nevšimli.
Žáner: animovaná komédia, slov. dabing
Vstupné: 4 €, MP, 97 min.  

 Piatok 21. sobota 22. nedeľa 23. streda 
26. a piatok 28. apríl o 19.00
CUKY LUKY FILM
Cuky a Luky predstavia príbeh začiatku ich 
šialeného priateľstva. Každá pochádza z 
iného sveta. Každá si žije svoj život. Cuky 
je neuznaná video bloggerka s túžbou po 
sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má 
všetko, čo by si človek mohol priať. Okrem 
jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala 
muža svojich snov, musí z obyčajnej ženy z 
ľudu urobiť Miss. Čo sa však stane, ak tou 
obyčajnou ženou bude práve Cuky?
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 100 min.

Utorok 25. apríl o 19.00
VLK Z KRÁĽOVSKÝCH VINOHRAD 
(filmový klub) 
Rozprávanie o svojom živote prináša jedna 
z najoriginálnejších postáv českého filmu 
a legendárneho tvorcu českej novej vlny 
- režisér Jan Němec. Ústredným bodom 
rozprávania sú udalosti roku 1968 a cesta 
Johna Jana na festival v Cannes, kde mali 
traja zástupcovia českej novej vlny šancu 
získať Zlatú palmu.
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 68 min.

Piatok 28. sobota 29. a nedeľa 30. apríl o 
17.00
ŠMOLKOVIA: Zabudnutá dedinka
Pozri 7. 4. 2017.   

Sobota 29. a nedeľa 30. apríl o 19.00
THE CIRCLE
Svet bez hladu, bez vojen, bez chorôb. 
Neobmedzené možnosti. V úchvatnej a naj-
väčšej high-tech spoločnosti The Circle nee-
xistuje problém, ktorý by nebolo možné 
vyriešiť. Jej technológie majú moc doslova 
zmeniť svet. Práve sem, do zamestnania 
snov, nastupuje mladá a ambiciózna Mae. 
Žáner: sci-fi triler, české titulky
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 90 min.
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foto archív MsÚ

Týždeň slovenských knižníc

Prví tohtoroční Seničania Amanda a Patrik

Výstava z tvorby Milana Rašlu
Výstava Vesmír očami detí

Schôdza SZTP

Súťaž v písaní na počítači

Študenti SOŠ predstavujú inovatívne riešenia


