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Cesta parkom má byť uvoľňujúca. 
Už samotné prostredie v nás vzbudzuje 
dobrý pocit z niečoho pekného a ušľach-
tilého a podnecuje minimálne na vnútorný 
úsmev, pohodu duše. V podstate na tento 
účel boli parky stvorené. Ľudia v nich 
nachádzajú oddych, prostredie nabáda 
ku krásnym myšlienkam, človek sa nechá 
unášať estetikou prostredia. Naším mest-
ským parkom prechádza denne veľa ľudí, 
jedni idú najrýchlejšou cestou do práce či 
za inými povinnosťami, mnoho ľudí tam 
zájde práve pre ich pravé poslanie, ale 
pravidelne tam chodí veľa rodičov či sta-
rých rodičov so svojimi malými ratolesťami 
na detské ihrisko. Priestor ideálny na hry, 
zábavu a pokojné trávenie času. V parku 
sa nachádza aj niekoľko zariadení na cvi-
čenie pre seniorov, ktorí si pri prechád-
zkach na nich zacvičia, no zaujímavé sú aj 
pre mladších. V poriadku je, keď na nich 
cvičia, no horšie je, že sa pre nich stávajú 
terčom vandalizmu. Keď okoloidúca pani 
upozornila hádam 13-ročné dievča, aby 
neničilo toto zariadenie, odpoveď bola 
okamžitá: „Ja sa do vás nestarám, nesta-
rajte sa ani vy do mňa.“ Typické. Žiadne 
zahanbenie, uvedomenie si nesprávneho 
konania, ale rýchly protiútok na toho, 
kto na niečo upozorňuje. Argument, že 
niečo ničí jej nič nevravelo. Bolo to zará-
žajúcejšie o to viac, že tam s ňou bola i jej 
matka s ďalším menším dieťaťom. To práve 
dostalo lekciu, ako sa správať. Nebol to 
ojedinelý jav ani prípad. V meste sa s nimi 
stretávame takmer denne. Rozbité, ulo-
mené, pokreslené, ukradnuté... A potom, 
choďte si do parku oddýchnuť.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

V auguste 2015 sa  začala  vypúšťať voda z Kunovskej priehrady. Po dvoch  rokoch  
do nej začne voda opäť tiecť a postupne sa na priehradu bude vracať vodný život a 
prebudí sa aj ten rekreačný.    foto Archív MsÚ

Kunovská priehrada 
sa začne napúšťať 

Dvojročné obdobie, kedy bola Kunov-
ská priehrada bez vody, sa čoskoro skončí. 
Pôvodný termín opätovného zaplnenia 
priehrady bude dodržaný. Voda do prie-
hrady začne opäť tiecť 26. októbra. 
Na tento deň je naplánované slávnostné 
spustenie napúšťania. 

V zmysle platného manipulačného 
poriadku bolo potrebné vykonať revíziu 
objektov a technologických častí vodnej 
stavby pri úplnom vypustení nádrže v roku 
2015. V 50-ročnej histórii vodnej nádrže 
bola vypustená po druhýkrát. V priebehu 
rokov 2015-2017 sa odstraňovali nánosy 
z dna nádrže a sedimentačnej prednádrže 
najmä v zadnej časti nádrže, t.j. od pláže 
po koniec vzdutia. Časť nánosov sa odstrá-
nila aj v okolí funkčného objektu. Počas 
prác bolo potrebné plochu nádrže odvod-
niť, čo sa zabezpečilo vyhĺbením odvodňo-
vacích rýh a rebier. Predpokladané množ-
stvo odstránených nánosov je cca 76 600 
m3. „Na funkčnom objekte v súčasnosti 
prebiehajú práce na oprave betónových 
konštrukcií bezpečnostného priepadu 
a manipulačnej veže, v rámci ktorých sa 
opravia a dotesnia praskliny, pracovné 
a dilatačné škáry. 

(Pokračovanie na str. 3)

Memorandum 
o spolupráci 

Návšteva z Honkongu 
Primátor Senice Branislav Grimm a Fran-

cis Lau, predstaviteľ The Europe and China 
fiendly chamber (ECFC) z Honkongu, pod-
písali na senickej radnici v sobotu 23. sep-
tembra Memorandum o spolupráci. 

Delegácia z Honkongu prezentovala 
v Senici produkciu elektrickej energie 
malými veternými turbínami. Tie dokážu 
využívať silu vetra na výrobu energie už 
od 3 m/s, sú vysoko efektívne a sú vhodné 
na výrobu energie vo verejnom osvetlení, 
v rodinných domoch i väčších celkoch. 
Senicu navštívili na základe predchádzajú-
cich stretnutí s firmou Dema, ktorá im pred-
stavila nielen svoje podnikateľské zámery, 
ale v širšom kontexte aj mesto Senica, jeho 
výbornú polohu a priemyselný park. 

(Pokračovanie na str. 3)

Úprava bývalého 
sotinského cintorína

Mesto Senica v týždni od 4. septembra 
upravovalo priestranstvo bývalého sotin-
ského cintorína pri hypermarkete Tesco. 

Priestor cintorína bol dlhodobo mies-
tom, ktorý bol upravovaný iba sčasti, bol 
zaburinený, zarastený kríkmi, neprehľadný, 
špatil. Úpravy verejného priestranstva spo-
čívali v presvetlení korún stromov, odstrá-
není časti kríkov a poškodených náhrob-
ných kameňov. 

Ďalším problémom bolo veľké poško-
denie náhrobných kameňov, 

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

18. riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva v Senici sa konalo 21. sep-
tembra. Na rokovaní bolo prítomných 24 
poslancov z 25 členného poslaneckého 
zboru. Predsedajúcim bol primátor mesta 
Branislav Grimm.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:

- Správu o výsledku hospodárenia Zari-
adenia sociálnych služieb Senica, n.o. 
za rok 2016 a zámery spoločnosti na ďal-
šie obdobie. Sociálne zariadenie založené 
Mestom Senica poskytuje sociálne služby 
v útulku (kapacita 8), DSS (kapacita 2 
miesta), ZOP (kapacita 11 miest), ZPS 
(kapacita 29 miest). V tomto roku došlo 
k výmene na poste riaditeľky ZSS a od júla 
2017 je riaditeľkou Mgr. Slávka Jurovatá, 
ktorá sa funkcie ujala po Ing. Elene Valáš-
kovej. 

- Informatívnu správu o sociálnej sta-
rostlivosti na území mesta za rok 2016, 
ktorá sa vykonáva nielen oddelením soci-
álnych vecí a opatrovateľskou službou 
Mestského úradu, ale aj ďalšími poskyto-
vateľmi pôsobiacimi v našom meste, a to 
Územným spolkom Slovenského Červe-
ného kríža, Domovom sociálnych služieb 
a zariadením pre seniorov Senica s kapa-
citou 320 klientov, Oázou života, n.o. 
v Penzióne Vlasta s kapacitou 30 klientov, 
Svetluškou – Pro Region – denný stacionár 
v Kunove – s kapacitou 25 klientov, Sana-
tóriom Dr. Elena Derer s kapacitou 109 
klientov. Súčasťou správy sú aj informácie 
poskytnuté Úradom práce sociálnych vecí 
a rodiny v Senici.

- Informatívnu správu o správe mest-
ských bytov – mesto prostredníctvom 
našich správcov spravuje viac ako 560 
bytov a ubytovňu na Hurbanovej ulici. 

- Informatívnu správu o statickej 
doprave, budovaní nových parkovísk 

- Informatívnu správu o MHD na území 
mesta 

- Organizačno-technické zabezpečenie 
volieb do orgánov samosprávnych krajov 
v roku 2017 po línii MsÚ v Senici

- Podpísanie Memoranda o spolu-
práci medzi The Europe and China frien-
dly chamber (ECFC) z Hong Kongu, ČĽR 
a mestom Senica. 
Mestské zastupiteľstvo schválilo:

- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov 
mesta a organizácií v jeho riadení za I. 
polrok 2017 - rozpočet mesta bol v prie-
behu I. polroku 4x zmenený a aktuálne je:

 - výška príjmov 16 963 837,00 €
- výška výdavkov 16 879 991,00 €
- prebytok vo výške 83 846,00 €
Čerpanie rozpočtu - celkové plnenie prí-

jmov na úrovni 51,15%
- celkové plnenie výdavkov na úrovni 

44,95%
- Štatút Nocľahárne – s kapacitou 7 lôžok, 

nocľaháreň je plne celoročne využívaná.
- Návrh na rozšírenie kapacity Mest-

ských jaslí na ul. SNP – na počet 30 s účin-
nosťou od 1.1.2018. Jedným z aspektov je 
aj fakt, že prevádzkovateľka súkromného 
detského klubu chce ukončiť prevádzku 
starostlivosti o deti do 3 rokov ku koncu 
roku, prednostne ponúkla toto zariadenie 
MsÚ. Nakoľko sa jedná o priestory, ktoré 
mala prenajaté od mesta a sú to priestory 
v jednom objekte s našimi jasľami – prijali 
sme ponuku a pokiaľ chceme zosúladiť 
všetky právne a materiálne podmienky 
určené novelou zákona o sociálnych služ-
bách, je to jediné východisko, ako zacho-
vať služby starostlivosti o deti do troch 
rokov veku dieťaťa. 

- Zmenu VZN č. 9 – Zásady prideľova-
nia bytov v meste Senica

- Dispozície s majetkom – časť návrhov 
schválená 

- Návrh na prijatie investičného úveru 
mesta vo výške 1 000 000 € od VUB a.s. 
na financovanie investičných akcií mesta, 
ktoré boli schválené na júnovom zasadnutí 
MsZ. Medzi odsúhlasené priority patrí: 

- odkúpenie budovy Sokolovne,
- rekonštrukcia strechy zimného štadióna,
- rekonštrukcia Domov smútku v Čáčove 

a v Senici,
- rekonštrukcia budovy Hasičskej zbroj-

nice, ktorá bude presťahovaná do zre-
konštruovaných priestorov na Tehelnej 
ulici, 

- rekonštrukcia strechy Mestského kultúr-
neho strediska v Senici,

- vybudovanie spojovacej chodby v ZŠ 
na Komenského ulici. 
- Návrh na navýšenie základného ima-

nia spoločnosti RSMS, s.r.o. na rekonštruk-
ciu a modernizáciu Mestskej plavárne.

- Správy o činnosti hlavnej kontrolórky. 
- Prenájom areálu v majetku OMS 

Aréna, a.s. Rekreačným službám mesta 
Senica , s.r.o. od 1.1.2018 na dobu neurčitú 
a odporučilo schváliť do rozpočtu mesta 
Senica na rok 2018 čiastku 150 000 € 
na prevádzku futbalových štadiónov

- Zmluvu o združení finančných pros-
triedkov za účelom realizácie stavby Cyk-
lotrasa v úseku železničná stanica – Sotina 
medzi mestom Senica a Trnavským samo-
správnym krajom.
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:

- Ferdinanda Jakuboviča, mestského 
policajta za člena mestského výboru č. 2

- Juraja Mittera za člena mestského 
výboru č. 2

Úplné znenia Uznesení prijatých na 18. 
riadnom zasadnutí Mestského zastupi-
teľstva v Senici sú zverejnené na www.
senica.sk.samospráva.uznesenia. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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Propagácia 
kultúrneho diania

V rámci oficiálneho programu Dní sv. 
Matúša v družobnom poľskom meste 
Pultusk sa uskutočnil spoločný koncert 
Senickej heligónky a hudobnej skupiny Gri-
mmovci pod názvom Hudobný pozdrav 
zo Senice, v ktorom prezentovali slovenské 
ľudové, najmä záhorácke piesne a starý 
hudobný nástroj heligónku. Súčasťou 
návštevy bola i vernisáž výstavy Senica – 
Pultusk 2 v Galérii umenia 4 svetové strany. 
Svoje obrazy prezentovalo štrnásť výtvar-
níkov zo Senice – Natália Žúrková, Milan 
Mikula, Štefan Zajíček, Štefan Orth, Rudolf 
Janák, Štefan Orth ml., Ľubomír Miča, Lukáš 

Grohmann, Vladimír Holický, 
Ľudmila Pilná, Oksana Pally, 
Šimon Hološka, Martin Orth 
a Peter Žúrek. Výstava z tvorby 
senických výtvarníkov je druhou 
v poradí. Prvá sa konala v Pul-
stusku pred 9 rokmi. Katalóg 
k výstave pripravila kurátorka 
Božena Juríčková zo Záhorskej 
galérie J. Mudrocha a výtvarníci 
Štefan Orth a Mário Harnúšek. 
Výstava bude do 10. októbra inš-
talovaná v Pultusku, od 27. októ-
bra si ju môže pozrieť senická 
verejnosť v Základnej umeleckej 
škole v Senici. 

bar
foto V. Zich
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(Dokončenie zo str. 1)
mnoho ich bolo zvalených 

a iné objekty zase svojou nestabi-
litou ohrozovali bezpečnosť. Neu-
držiavaný priestor sa stal miestom 
združovania sa ľudí bez domova, 
ktorí tu svojím konaním ešte zvy-
šovali pocit nebezpečenstva, van-
dalizmom prispievali k znevažo-
vaniu tohto priestranstva. Mnoho 
občanov sa obracalo na vedenie 
mesta so žiadosťou o riešenie 
tejto situácie. 

Úmysel samosprávy mesta sa 
u časti verejnosti stretol s nepo-
chopením a ostrým odsúdením, 
že zlikvidovala historický cintorín a odstrá-
nila vzácne náhrobné kamene. Na sociál-
nej sieti boli reakcie, v ktorých s pobúrením 
a rozhorčením kritizovali tento krok. 

Na vysvetlenie uvádzame, že v priebehu 
roka 2017, keď sme definovali naše priority 
a konštatovali sme, že bývalý sotinský cin-
torín nemôže zostať v takomto stave, roz-
hodli sme sa, že pristúpime k skultúrneniu 
tohto bývalého pietneho miesta, zacho-
váme a zrenovujeme centrálny kríž a nie-
koľko náhrobných kameňov, ktoré svojím 
pevným umiestnením nemôžu nikoho 
ohroziť. Zároveň pripravíme informačnú 
tabuľu, ktorá verejnosti bude pripomínať, 
že tu bol v minulosti sotinský cintorín patri-
acej obci Sotina, ktorá bola 1. januára 1944 
pričlenená k mestu Senica.

Bývalé orgány, Mestský národný výbor 
(MsNV) v Senici, na konci roka 1972 vydali 
zákaz pochovávania na cintoríne na Sotin-
skej ulici dňom 1. januára 1973 s oznáme-
ním, že zosnulí z tejto mestskej časti budú 
v budúcnosti pochovávaní na cintoríne 
v Senici. V decembri 1988 MsNV v Senici 
vydal rozhodnutie, ktorým sa ruší pohre-
bisko v Senici časť Sotina dňom 10. decem-
bra 1989 z dôvodu všeobecného záujmu, 
a to výstavby III. etapy obytného súboru 
Sotina. Následná výstavba sídliska Sotina 
pokračovala v 90-tych rokoch, prvá bytovka 
bola skolaudovaná v roku 1992, posledná 
bytovka bola skolaudovaná v roku 2011.

Plocha bývalého sotinského cintorína 
bola naposledy dotknutá po roku 2002, 
keď prebiehala výstavba hypermarketu 
Tesco a od tej doby bola na tejto ploche 
čiastočne vykonávaná údržba zelene. 

Kunovská priehrada... 
(Dokončenie zo str. 1) 
Okrem toho sa opravujú dilatačné škáry 

a betónové plochy aj v komunikačnej 
štôlni. Zároveň sa začali práce na oprave 
kovových konštrukcií na funkčnom 
objekte,“ informoval námestník riaditeľa 
Slovenského vodohospodárskeho podniku 
Bratislava Ladislav Tóth.

Na priehrade sa stále pracuje na viace-
rých úsekoch. Na betónovom opevnení 
návodného svahu hrádze sa opravujú 
pracovné škáry a praskliny, nevyhovujúce 
opevnenie sa odstráni a nahradí sa novým 
betónovým opevnením. V roku 2016 sa 
robila sanácia vzdušného svahu hrádze 
vybudovaním stabilizačného prísypu. 
Oprava koruny hrádze sa vykoná po ukon-
čení prác na funkčnom objekte a betóno-
vom opevnení návodného svahu hrádze. 

Opravou drenážneho systému v roku 
2016 sa riešilo zamokrenie na päte ľavého 
zaviazania hrádze svahovými vodami. 
Vlani bol na manipulačnej veži vybudovaný 
oceľový prístrešok, ktorý zabráni zatekaniu 
dažďovej vody do objektu manipulačnej 
veže.

„V rámci plánovanej revízie sa vykonali 
a vykonávajú opatrenia, ktoré zlepšia tech-

Memorandum... 
(Dokončenie zo str. 1) 
„Francis Lau je predstaviteľom spoloč-

nosti európsko-činskej obchodnej komory 
a zastupuje záujmy investorov čínskej vlády 
v stredoeurópskom priestore. V máji 2016 
bola podpísaná dohoda medzi čínskou vlá-
dou a 16-timi krajinami strednej a východ-
nej Európy o vzájomnej spolupráci,“ infor-
moval predseda predstavenstva Dema, a.s. 
Ján Kubíček. 

Predstaviteľ spoločnosti ECFC Bill Loh 
vyjadril presvedčenie, že nimi ponúkané 
ekologické produkty dobré pre životné 
prostredie zaujmú. Obe strany v memo-
rande vyhlasujú, že sa prostredníctvom 
priateľských konzultácií dohodli na nadvi-
azaní spolupráce. „Memorandum o spo-
lupráci Mesto Senica zatiaľ k ničomu 
nezaväzuje, ale vytvára podmienky a je 
podkladom k ďalším rokovaniam s čínskou 
stranou. Vytvára možnosti podnikateľským 
subjektom v meste na spoluprácu s čín-
skymi podnikateľmi,“ povedal po podpise 
memoranda primátor Senice. 

Hostia z Honkongu si popoludní v sprie-
vode zástupcu primátora Senice a poslanca 
TTSK Martina Lidaja prezreli mesto, zimný 
a futbalový štadión, Penati Golf Resort 
a navštívili Strednú odbornú školu. „Ino-
vatívne ekologické energetické riešenia, 
v ktorých je škola priekopníkom zaujali čín-
sku delegáciu natoľko, že plánujú navštíviť 
SOŠ Senica v budúcom roku aj so skupi-
nou študentov,“ povedal Martin Lidaj. SOŠ 
Senica organizuje aj medzinárodnú súťaž 
stredoškolákov Enersol, kde je ťažiskom 
využívanie zelenej energie a ďalšie environ-
mentálne riešenia. „Želal by som si prispieť 
k realizácii myšlienky umiestnenia prvej 
vzorky malej veternej turbíny práve v tejto 
škole, kde jeden zo študijných odborov je 
zameraný na zariadenia vyrábajúce a spo-
trebúvajúce energiu s dôrazom na využíva-
nie alternatívnych zdrojov energie,“ doplnil 
Martin Lidaj.

Viera Barošková
foto autorka

Pozostalí, ktorí mali 
na tomto cintoríne 
svojich predkov, 
mohli vykonať pre-
miestnenie náhrob-
ných kameňov 
na Senický cintorín. 
Tí, ktorí mali záujem 
o premiestnenie 
náhrobných kame-
ňov svojich zos-
nulých, tak urobili 
v období od uply-
nutia tlecej doby 
po zrušenie pohre-
biska. Následne 
v 90-tych rokoch 
sme sa s takouto 

požiadavkou už nestretli na Mestskom 
úrade ani na pohrebných službách, ktoré 
spravujú naše pohrebiská. 

Veríme, že tieto postupné kroky týkajúce 
sa bývalého sotinského cin-
torína nájdu podporu verej-
nosti. Tak, ako sme ústredný 
kríž bývalého sotinského 
cintorína z roku 1864 zaevi-
dovali do Zoznamu nehnu-
teľných pamätihodností, 
chceme našimi ďalšími 
krokmi prispieť k zachova-
niu historického dedičstva 
našich predkov a vytvoriť 
tu peknú parkovú zónu 
v mestskej časti Sotina.

JUDr. Katarína Vrlová 
prednostka MsÚ Senica

foto archív MsÚ

nický stav objektov na ďalšie roky prevád-
zky vodnej stavby,“ zdôraznil Ladislav Tóth. 
Okrem nutných opráv sa na Kunovskej 
priehrade robia a budú robiť aj ďalšie veci, 
ktoré tento priestor zatraktívnia. Jedným 
z nich je vtáčí ostrov, ktorý sa nachádza 
v zadnej časti vodnej nádrže. 

Ostrov je vybudovaný z častí nánosov, 
ktoré sa odstránili z dna nádrže. Povrch 
je opevnený kameňom. O zazelenanie sa 
postará príroda a bude slúžiť ako prirod-
zené prostredie pre vtáky. 

Vodná nádrž Kunov bola vybudovaná 
ako akumulačná nádrž priemyselnej vody 
pre Slovenský hodváb Senica. Do prevád-
zky bola uvedená v januári 1965. Postupne 
začala slúžiť aj ako rekreačná oblasť 
pre mesto Senica a okolie. Objem nádrže 
je približne 3 milióny m3. 

Viera Barošková 
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Nová fasáda i kúrenie
Materská škola na Kalinčiakovej ulici 

je súčasťou tzv. starého sídliska v Senici 
už 53 rokov. Počas letných mesiacov 
škôlka výrazne opeknela a omladla. Deti 
sa po prázdninách vrátili do zateplenej 
budovy s peknou farebnou fasádou. K ešte 
väčšej tepelnej pohode škôlkarov i pani 
učiteliek prispeje aj zrekonštruované ústre-
dné kúrenie. 

Počas prázdnin pracovníci firmy Palkovič 
– SK, s. r. o. pod stavebným dohľadom Pavla 
Pálku pracovali na zateplení budovy tak, aby 
všetky práce prebehli podľa harmonogramu 
a nebol narušený začiatok školského roka. 
Táto rekonštrukcia bola financovaná z roz-
počtu mesta Senica vo výške 55 189,22 €. 
Rekonštrukciu ústredného kúrenia realizo-
vala zo svojho rozpočtu MŠ.

Aj keď bola nová farebná fasáda hotová 
už koncom prázdnin, jej slávnostné odo-
vzdanie vedeniu MŠ, pani učiteľkám 
a deťom sa uskutočnilo 11. septembra 
za účasti primátora mesta Branislava Gri-
mma. Ten vo svojom príhovore prezradil, že 
má k škôlke na Kalinčiakovej ulici zvláštny 
vzťah, keďže sem ako chlapec chodil 
po svojich mladších bratov, spomínal, ako 
deti sa v jej areáli hrávali, ale i vo vtedajšom 
bazéne kúpali. Zároveň vyjadril potešenie, 
že sa Mestu Senica ako zriaďovateľovi darí 
znižovať energetickú náročnosť budov, čo 
prispieva k zlepšeniu kvality životného pro-
stredia i materiálno-technických podmienok 
pre vzdelávanie a výchovu predškolákov.

MŠ na Kalinčiakovej je po MŠ na Koló-
nii druhou takto rekonštruovanou eloko-
vanou triedou Materskej školy na Ulici L. 
Novomeského v tomto volebnom období 
a v tomto trende bude mesto pokračovať, 
keďže v pláne je ročne zrekonštruovať 
minimálne jednu elokovanú triedu.

lv
foto V. Zich

Nová web stránka 
mesta Senica

Po dlhšej dobe spúšťa Mesto Senica 
na adrese svojho webového sídla www.
senica.sk novú web stránku mesta. Nový 
web je vytvorený v responzívnom dizajne, 
vďaka ktorému sa prispôsobí nielen rôz-
nym monitorom, ale aj všetkým typom 
mobilných zariadení, tabletov či smart-
fónov a zároveň obsahuje aj prepojenie 
na sociálne siete. 

Na návštevníkov novej web stránky čaká 
nielen nový vzhľad, ale i štruktúra. Web 
mesta musí spĺňať obrovské množstvo 
legislatívnych požiadaviek a vyhovovať 
prísnym štandardom stanovených záko-
nom, snahou autorov však bolo napriek 
tomu nájsť čo najjednoduchšie, prehľadné 
a intuitívne riešenie pre každého užívateľa.

Web stránka je vytvorená nielen ako 
strohý mestský web, ale ako spravodajská 
stránka, ktorá na titulke zároveň obsahuje 
rýchly prístup k rôznym informáciám. V naj-
vrchnejšej časti sú rýchle kontakty na mestský 
úrad a iné informačné kanály. Tu sa nachádza 
aj prihlasovanie na stránku. Zadať inzerát či 
pridať fotografiu bude teraz jednoduchšie, 
keďže prihlasovanie na stránku je možné 
cez konto na sociálnej sieti Facebook. To zna-
mená, že návštevník sa nemusí znova regis-
trovať či prihlasovať, stačí mu konto sociálnej 
siete a prostredníctvom neho vie plne vyu-
žívať všetky služby na senica.sk. Ak užívateľ 
podniká na území mesta Senica, dokáže sa 
takto prihlásiť a zriadiť si bezplatne základný 
profil v katalógu firiem mesta Senica. 
Samozrejmosťou je možnosť klasickej regist-
rácie, ak niekto nepreferuje sociálnu sieť.

Pod vrchnou lištou sa nachádza hlavné 
menu, kde bolo cieľom tvorcov, aby 
návštevník našiel informáciu na jeden, 
maximálne dva kliky. Ak predsa návštevník 
informáciu nenájde, môže použiť vyhľadá-

vanie, ktoré je na novej stránke prepracova-
nejšie a obsiahlejšie.

V ďalšej časti je bannerový systém, 
ktorý bude slúžiť na zvýraznenie 5 aktualít. 
Pod ním je stránka delená na dva stĺpce, kde 
bude zverejňované spravodajstvo z diania 
v meste zadelené podľa tém a okrem aktu-
alít z mesta, kultúrnych či športových infor-
mácií tu má svoje miesto na informovanie 
občanov vyhradené aj mestská polícia. 

Na bočnej strane sa nachádza menu 
s pracovným názvom Služby pre občana. 
Tu nájde okrem prístupu do e-Gov mesta, 
mapy mesta s adresami a parcelami aj 
služby, napríklad ponuky práce v Senici 
a okolí, obedové menu, pohotovosť lekární 
atď. Pod ním sú umiestnené oznamy z úrad-
nej tabule, takže sa k úradným oznamom 
návštevník nemusí preklikávať. Novinkou 
na stránke je služba na podávanie podne-
tov od občanov, ktorá má názov Napíš pri-
mátorovi. Občan má možnosť odfotiť pro-
blém v meste, zaslať ho prostredníctvom 
web stránky a na tomto mieste dostane 
oficiálne stanovisko od zodpovedného pra-
covníka, ktoré bude prístupné aj ostatným 
občanom. Občania si tak nemusia pamätať 
adresu cudzieho webového portálu, ale 
riešenie svojho podnetu si nájdu v rámci 
oficiálnej stránky mesta.

Na titulke ďalej návštevníci nájdu 
odkazy na najnovšie videoreportáže či 
záznam zo zasadnutia ostatného mest-
ského zastupiteľstva. Taktiež najnovšie 
fotogalérie s možnosťou aj pre fotografov 
z mesta pridávať svoje.

Nová stránka teda obsahuje mnoho 
noviniek a do budúcnosti sa pripravujú ďal-
šie rozšírenia stránky. Tie sa budú dopĺňať 
postupne počas fungovania stránky.

Cieľom novej web stránky je, aby 
návštevníci na nej našli rýchlo všetko, čo 
potrebujú a aby obsah stránky bol zreteľný, 
transparentný a najmä prehľadnejší.

lv

Pamätník na Surovinách 
čaká rekonštrukcia

Pamätník povstania v rokoch 1848/49 
v Senici v lokalite Horné Suroviny sa dočká 
obnovy. Mesto Senica dalo vypracovať 
návrh postupu a technológie reštaurovania 
pamätníka, ktorého komplexná rekonštruk-
cia bude hotová v roku 2018. Na finan-
covaní obnovy sa podieľa 
Mesto Senica a prispel aj 
Trnavský samosprávny kraj. 

Značne narušený stav 
pamätníka si podľa reštaurá-
tora Petra Gregvoreka vyža-
duje komplexné ošetrenie 
na obnovenie pôvodného 
výrazu v okolitom prostredí, 
úpravu terénu a nástupné 
plochy. Pamätník bol posta-
vený v roku 1848 na mieste 
popravy účastníkov prvého 
Slovenského povstania 

a nachádza sa naľavo v poli smerom na Jab-
lonicu. Má tvar pylónu na stupňovitom 
ihlanovom podstavci, na vrchole s architek-
tonickou výzdobou v tvare symetrického 
dvojramenného kríža s mečom. Na pylóne 
sú umiestnené pamätné tabule vyhotovené 
z pieskovca ako aj celý pomník. Pomník 
je poškodený zvetraním povrchu, zane-
dbanou a nevhodnou údržbou a sekun-
dárnymi zásahmi. V havarijnom stave sú 

nápisové pamätné tabule. 
Poškodená je aj celá kovová 
ohrada, ktorá je mechanicky 
poprehýbaná, naklonená 
a uvoľnená, chýba vstupná 
bránička. Počas nadchád-
zajúcich zimných mesiacov 
sa budú vykonávať práce 
súvisiace s opravou kovovej 
ohrady a výrobou bráničky. 
Všetky ostatné práce sa 
začnú realizovať na jar bud-
úceho roka. 

bar

Veselo s harmonikou
Senická heligónkarka Anna Celleryová, 

členka Klubu priateľov heligónky pri Mest-
skom kultúrnom stredisku Senica, repre-
zentovala Senicu a jej početné heligónkar-
ske zastúpenie 10. septembra na X. ročníku 
stretnutia harmonikárov Vráťme Sloven-
sku harmoniku v Leopoldove. Jubilejné 
stretnutie, ktoré pravidelne navštevuje sa 
vyznačovalo výbornými vystúpeniami 17 
muzikantovi, dobrou náladou účinkujúcich 
i divákov. 

bar
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z družobného mesta
Na pozvanie družobného poľského 

mesta Pultusk sa od 16. do 18. sep-
tembra zúčastnila 10-členná delegácia 
mesta Senica na čele s primátorom 
mesta Branislavom Grimmom osláv 
patróna mesta - Dní sv. Matúša, ktoré 
sa konali po 20. raz. 

V rámci pracovnej návštevy primá-
tora Senice privítal primátor Pultuska Krzy-
sztof Nuszkiewicz. Predstavitelia oboch 
miest diskutovali o možnostiach rozvoja 
vzájomnej spolupráce v kultúrnej i športo-
vej sfére. Dohodnuté boli konkrétne reci-
pročné vystúpenia kultúrnych súborov a 
zoskupení a výstavy v roku 2018. Senická 
delegácia sa zúčastnila na slávnostnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva pri prí-
ležitosti osláv patróna mesta, na ktorom 
tradične udeľovali čestné občianstvo mesta 
Pultusk. Primátor Senice Branislav Grimm 
na ňom prevzal pamätnú plaketu a po 
pozdravnom príhovore odovzdal pamätnú 

p l a k e t u 
m e s t a 
Senica pri-
mátorovi 
Pultuska. 

V nabi-
tom pro-
grame mal 
p r imátor 
S e n i c e 
rokovania 
s predsta-

viteľmi ďalších dvoch partnerských miest 
Pultuska – Szerencz z Maďarska a Brovari 
z Ukrajiny, s ktorými hovoril o fungovaní 
samospráv. Počas 5-dňového pobytu v 
Pultusku sa senická delegácia zúčastnila 
na mnohých ďalších podujatiach, koncer-
toch amatérskych i profesionálnych súbo-
rov, prezentáciách pultuských firiem, škôl 
a občianskych združení, hasičov. Primátor 
Senice rokoval s predstaviteľmi mestského 
múzea, Napoleonovho múzea, domu kul-
túry a galérie o činnosti týchto inštitúcií a 
možnostiach vzájomnej výmeny skúse-
ností a poznatkov. Senická delegácia si pre-

zrela zrekonštruovanú materskú školu, jasle 
a základnú školu, v čom bola pre poľských 
partnerov inšpiráciou práve Senica. Na 
rokovaní s rektorom vysokej školy Aka-
demia Humanistyczna v Pultusku Ada-
mom Koseckim a generálnou konzulkou 
Maďarskej republiky v Poľsku Adrienne 
Kormendy, ktorá bola učiteľkou na Aka-
demii Humanistycznej boli témou školské 
reformy v Poľsku a na Slovensku. 

Z ďalších konkrétnych podujatí sa 
Seničania zúčastnili na koncerte žiakov 
súkromnej hudobnej školy Yamaha, žiakov 
Hudobnej mestskej školy, členov klubu 
dôchodcov Strieborný vek a ich súboru. 
Senickej delegácii venovali pozornosť aj 
regionálne masmédiá, ktoré sa zaujímali o 
život v Senici

Na záver návštevy Poľska delegácia 
samosprávy mesta Senica navštívila Dom 
slovensko-poľského priateľstva pri Veľvysla-
nectve SR vo Varšave, kde sa poklonili pri 
Pamätníku Varšavského povstania a vzdali 
hold jeho obetiam. 

Viera Barošková
Foto Vladimír Zich

Dvojkáčik rozdáva 
radosť

Detský folklórny súbor Dvojkáčik pôso-
biaci pri ZŠ na Komenského ulici v Senici 
začal písať svoju históriu v roku 2002. 
Meno súboru je odvodené od ľudového 
názvu školy „dvojka“.

S nápadom založiť tanečný krúžok pri-
šla Mgr. Alena Čížová, ktorá v tejto škole 
pracuje od roku 1990. Bola vedúcou 
krúžku a zabezpečovala jeho činnosť. V 
roku 2002 prišla do ZŠ pracovať pani uči-
teľka Mgr. Hana Kalamenová. Keďže k 
folklóru mala blízko, k práci v krúžku sa s 
radosťou pridala. Vznikol folklórny súbor 
Dvojkáčik. Obe pani učiteľky pracujú v 
súbore s veľkým zanietením. Spolu už pät-
násť rokov vedú detský folklórny súbor a 
vštepujú jeho členom lásku k slovenskému 
folklóru. Pripravujú tanečné choreografie, 
vyberajú piesne. Každé vystúpenie spre-
vádza svojou hrou na akordeóne pani uči-
teľka Kalamenová. 

Dedinčania hovoria, že Senica nemá 
svoj folklór. Nie je to o meste. Je to o ľuďoch, 
ktorí chcú našim deťom 
zanechať kúsok tradícií 
a histórie, preto čerpajú 
námety nielen z priľa-
hlých dedín, napríklad 
Prietrž, Hlboké, Roven-
sko, i z oblastí celého 
Slovenska.

K folklóru neodmysli-
teľne patria kroje. O ne 
sa od začiatku s láskou 
starala pani Anna Kráľo-
vičová, ktorá kroje šila a 
zároveň pomáhala, aby 
boli deti vždy čo najlep-
šie oblečené. Od roku 
2015 prenechala túto 

činnosť pani Lýdii Volekovej.
Súbor vypĺňa voľný čas detí. Každý týž-

deň sa deti stretávajú, aby si zatancovali, 
zaspievali a naučili sa niečo z našej histórie. 
Ako žili dedkovia i babky, ako sa pracovalo 
na poliach, v remeselníckych dielňach, ako 
fungoval život v rodinách od narodenia až 
po smrť. Zoznamujú sa so zvykmi a tradíci-
ami, ktoré sa viažu k jednotlivým ročným 
obdobiam a sú neodmysliteľnou súčasťou 
folklóru. 

Pravidelne na jar vynáša súbor Dvoj-
káčik Morenu. V sprievode hudby sa deti 
v krojoch vyberú od školy k rieke Teplica, 
kde spolu s deťmi zo školského klubu, 
s rodičmi a starými ľuďmi z domovov 
dôchodcov zapália a utopia symbol zimy 
Morenu. Mesiace marec a máj patria 
ženám a babičkám v domovoch dôchod-
cov. Pripraveným programom im poďakujú 
za ich starostlivosť a lásku, ktorú dali svojim 
deťom. Posledný aprílový deň dievčatá z 
folklórneho súboru v nádherných krojoch 
uväzujú stužky na máj. A často si spolu aj 
zaspievajú: Máj, máj, máj zelený, na senic-
kom námestí sadený... V roku 2008 mali 
máj i pred školou. Spoločne ho ozdobili 

a v sprievode tancov a piesní postavili. V 
októbri v rámci Mesiaca úcty starším, sprí-
jemňujú tancom a hrou na akordeón či heli-
gónku čas seniorom v domovoch dôchod-
cov. V novembri, keď už je vonku sychravá 
jeseň, pri tónoch harmoniky a dúškoch tep-
lého čaju sa vžívajú do roly našich babičiek 
pri driapaní peria. V decembri na senickom 
námestí znejú v podaní Dvojkáčika meló-
die kolied. Každoročne nacvičia a pred-
vedú krásne pásmo o zvestovaní narodenia 
Ježiška a obohatia predvianočnú atmosféru 
v meste.

Rok vo folklórnom súbore Dvojkáčik je 
naozaj pestrý. Za pätnásť rokov sa pretan-
covalo folklórnym súborom vyše 300 detí. 
V roku 2008 vycestovali členovia súboru 
do poľského mesta Pultusk, kde prezento-
vali náš folklór na Dňoch slovenskej kultúry. 
Roztancovali celú ulicu mesta Pultusk, ľudia 
zo srdca tlieskali. Niekoľko rokov svojím 
vystúpením spestrovali schôdze Mestskej 
organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
Senica a aj schôdze Slovenského zväzu 
záhradkárov. V roku 2016 sa zúčastnili na 
prehliadke folklórnych súborov v Gbeloch. 
Získali nové skúsenosti, ale čo je dôleži-

tejšie utvrdilo ich to v 
presvedčení, že práca 
s deťmi má zmysel. „To, 
čo robíme, teší nielen 
nás, ale rozdáva radosť 
mnohým,“ konštatuje 
Hana Kalamenová. 

Už 15 rokov Dvoj-
káčik vyčarúva sladký 
úsmev na tvárach a 
pokoj v duši nielen 
rodičom detí, ale i sta-
rým ľuďom v senických 
domovoch dôchodcov. 
A to je tou najkrajšou 
odmenou.

Hana Kalamenová
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Ako si spoločne 
ochrániť dom

Na spoločnom stretnutí 
s ostatnými nájomníkmi sa 
dohovorte o bezpečnostných pravidlách:

- Snažte sa spoznať susedov a okolobý-
vajúcich. Čím viac budete jeden o druhom 
vedieť, tým viac môžete spolu ochrániť váš 
vlastný majetok.

- Všetci budú zatvárať domové dvere.
- Na chodbách, v pivnici a vo výťahu 

treba vždy zabezpečiť funkčné osvetlenie.
- Buďte solidárni, v prípade ohrozenia 

pomôžte alebo zavolajte políciu, ak bude 
v nebezpečenstve majetok alebo zdravie 
obyvateľov domu.

- Neznámych ľudí nevpúšťajte do domu. 
Ak ich stretnete na schodisku, spýtajte sa 
koho hľadajú.

- Susedom poskytnite telefónne čísla aj 
do zamestnania pre prípad včasného vyro-
zumenia, napríklad pri krádeži vlámaním, 
pri rôznych haváriách, atď.

- Dôchodcovia alebo ženy v domácnosti 
a na materskej dovolenke je potrebné, aby 
dohliadali na bezpečný odchod a návrat 
malých detí susedov do školy a zo školy.

- Ak vám niekto zdola zazvoní a nejde 
k vám, neotvorte mu alebo sa presvedčite, 
že pre vás neznáma osoba, ktorú ste vpus-
tili dnu, ide naozaj za tým, koho menovala. 
Ak toto neakceptujete, zbytočne zamykáte 
vchodové dvere.

- Ostrihajte si pri dome kríky a konáre, 
ktoré zakrývajú okná a dvere na vašom 
dome.

- Ak idete preč na dlhší čas, poverte 
niekoho vyberať poštu a zalievať kvetiny. 
Zároveň ho požiadajte, aby otvoril okno 
a zapol hlasnejšie televízor alebo rádio. Ak 
máte, použite automatické zapínanie rádia 
alebo iných elektrických spotrebičov.

- Je nutné, aby deti vašich susedov dodr-
žiavali dohodnuté zásady bezpečnosti. 
Nepovažujte za stratený čas, ak zásady 
určené deťom im trpezlivo vysvetlíte.

- Zásady bezpečnosti, ktoré vštepujete 
svojim deťom a vyžadujete od nich, aby ich 

dodržiavali, dodržujte aj vy, nech si z vás 
berú príklad.

- Na dverách by nemal chýbať panora-
matický priezor, správne inštalovaná bez-
pečnostná retiazka, bezpečnostný uza-
mykací systém. Pokiaľ sú pre vás takéto 
opatrenia príliš náročné, dohovorte sa 
s ostatnými nájomníkmi. Pri väčšej objed-
návke je možné získať zľavu.

- Ak čakáte opravára alebo inú neznámu 
osobu, poproste niektorého zo susedov, 
priateľov, aby bol s vami v byte. Túto službu 
mu môžete nabudúce oplatiť.

- Nikdy neprechovávajte doma väčšiu 
finančnú hotovosť. Uložte ju v sprievode 
spoľahlivej osoby do peňažného ústavu. 
Veľa starostí vás zbaví sporožíro alebo pla-
tobné karty.

- Pri odchode z domu nenechávajte 
vo dverách ceduľku kam idete, neinfor-
mujte široké okolie, že cestujete preč.

- Odfotografujte si cennosti vo svojom 
byte, neskôr môžu pomôcť pri vyšetrovaní 
policajným orgánom.

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – august 2017

 AUTOR: NÁZOV: VYDAVATEĽ:
1. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
2. Kol.:  Zábavné hlavolamy 3 Arkus
3. Kol.:  Zábavné hlavolamy 2 Arkus
4. Gohl, Christiane:  Leto v sedle Arkus
5. Kol.:           Krížovky na chvíle pohody Bookmedia
6. Gohl, Ch.:  Šťastie pre koňa  Arkus
7. Seifert, J.: Mamičke Buvik 
8. Gohl, Ch.: Žolík pre všetky prípady Arkus 
9. Mlčochová, J.:   Adrianin prvý prípad 3.vyd.  Arkus
10. Kol.:  Kone a poníky Arkus
11. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus
12. Monsigny, J.: Rebelka Bianka Arkus

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je 
možné predplatiť si Hádajka aj Detské doplňovačky. Na stránke nájdete i aktuálny katalóg 
Knižného klubu Arkusu, prihlášku do klubu a ďalšie informácie. 

Novinky vydavateľstva Arkus:
Mlčochová, Jela: Zabudnutá africká kliatba (2.vydanie)
séria Záhada pre Adrianu
2. vydanie tretieho dielu mimoriadne úspešnej série detektívok pre mládež Záhada pre Adrianu.
V tomto príbehu prichádza Adriana na vidiek, do kúzelného domu nazývaného Ružové záku-
tie. Nad domom však visí hrozba – dávna kliatba, ktorá znova dala o sebe vedieť a je iba otáz-
kou času, kedy sa stane niečo zlé. Adriana sa púšťa do pátrania, lenže prípad sa komplikuje: z 
miestneho kaštieľa sa ozývajú podozrivé výkriky, v Ružovom zákutí v noci spieva neviditeľný 
spevák, z neďalekých filmových ateliérov uteká jedna z postáv priamo z plátna a potuluje sa 
po okolí. Adriana naviac  stretne človeka, ktorý, podľa všetkého už dávno nežije... 
Viaz., 125 x 195 mm, 160 strán, cena 7,49 €
 
Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Opravy nevyhnutné 
Mestské kultúrne stredisko (MsKS) 

v Senici ročne vo svojich priestoroch 
zabezpečuje množstvo rôznych podujatí 
– divadlá, koncerty, výstavy, konferencie, 
slávnostné stretnutia, kurzy, kino... Toto kul-
túrne zariadenie mesta chce všetky svoje 
akcie ponúkať v príjemnom prostredí, 
ktoré zodpovedá primeraným štandardom, 
aby sa všetci návštevníci cítili dobre. 

MsKS v tomto roku v záujme zabezpeče-
nia riadneho chodu Domu kultúry v Senici 
a jeho prevádzok a takisto vzhľadom na kri-
tický stav niektorých zariadení či súčastí svo-
jich prevádzok zabezpečovalo popri bežnej 
údržbe aj väčšie opravy a rekonštrukcie. 

Riaditeľ MsKS František Harnúšek infor-
moval, že v Dome kultúry na Námestí 
oslobodenia opravili hygienické zariadenia 
v suteréne (bývalá Pyramída), vymaľovali 
steny hornej chodby po zatečení, opravili 
opony na javisku v kino-divadelnej sále, 
kde bola tiež urobená čiastočná oprava 
a vyčistenie sedadiel. Očistené boli všetky 
vonkajšie sklá na oknách a odstránený trus 
od holubov zo stien a parapiet. 

V ďalšej zo svojich prevádzok v amfiteá-
tri vymenili približne 60 drevených sedadiel 
v hľadisku, opravili a vymaľovali prednú 
stenu pódia, natreli spodnú časť premie-
tacieho plátna (priestor reproduktorov), 
opravili a vymaľovali steny vstupu do amfi-
teátra pri pokladniach, steny a dvere WC, 
vymenili poškodené kanalizačné poklopy, 
čiastočne boli opravené schody v spodnej 
časti hľadiska. 

V prevádzke Denné centrum pokračujú 
práce na II. etape parkových úprav. 

Podľa riaditeľa MsKS Františka Harn-
úška pripravuje sa rekonštrukcia schodov – 
hlavný vstup do Domu kultúry. Tieto práce 
by mali byť hotové do konca tohto roka. 
Na budúci rok sa bude rekonštruovať celá 

strecha Domu kultúry (na obe tieto veľké 
rekonštrukcie je už pripravená projektová 
dokumentácia). Okrem tohto sa pripravuje 
aj výmena vonkajších dverí v Spoločen-
skom dome v Kunove (od dvora), dokon-
čenie stavebných úprav spojovacej chodby 
medzi prednou a zadnou časťou Denného 
centra na Hviezdoslavovej ulici.

bar
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foFK Senica stále 
bez víťazstva

V septembri pokračovala 
najvyššia futbalová súťaž 
ďalšími zápasmi. Senickí futbalisti síce 
po doplnení kádra zlepšili svoje výkony 
v porovnaní so  začiatkom súťaže, ale ani 
po 10. kole nepoznajú, ako chutí víťaz-
stvo. Nepomohla zatiaľ ani výmena tré-
nerov, keď po domácej prehre so Zlatými 
Moravcami Ivana Vrabca nahradil bývalý 
tréner Senice Ladislav Hudec. V tabuľke sú 
na poslednom mieste so ziskom chudob-
ných dvoch bodov.

Po reprezentačnej prestávke privítali 
Seničania na vlastnom štadióne ViOn Zlaté 
Moravce. V zostave sa objavili dve nové 
tváre  - Samuel Šefčík (prišiel zo Slovana 
BA) a Hans Sarpei (Sttutgart). V prvom pol-
čase bola hra vyrovnaná bez väčších šancí. 
V závere polčasu najskôr netrafil z dob-
rej pozície hosťujúci Nikolić. V 44. min. 
odpískal rozhodca Královič proti domá-
cim penaltu a Karlík sa z bieleho bodu 
nemýlil - 0:1. Ako sa neskôr ukázalo, bol to 
jediný gól zápasu. Po prestávke boli aktív-
nejší Seničania, mali zopár šancí, ktoré si 
vypracovali, však nedokázali ich premeniť. 
Hostia podnikali rýchle protiútoky, ale ani 
jeden z nich premeniť nedokázali.

V 8. kole cestovali Seničania na východ 
republiky do Michaloviec. Po zbabra-
nom pohárovom zápase v Medzeve, 
kde  s domácim štvrtoligistom vypadli 
po penaltách (zápas skončil 1:1), chceli 

zverenci trénera Hudeca konečne zabo-
dovať naplno. V tomto dueli si vypraco-
vali veľké množstvo šancí, avšak zlyhali 
v koncovke. Do vedenia išli ako prví 
domáci hráči, keď sa v 22. min. presadil 
Sulley - 1:0. Do polčasu mal dve obrov-

ské možnosti na vyrovnanie Ďuriš, ale ani 
jednu nedokázal premeniť. Po prestávke 
boli aktívnejší Seničania a v 60. min. sa im 
podarilo vyrovnať, keď Vaščákovu strelu 
brankár vyrazil a do siete ju poslal dôrazný 
Podhorin - 1:1. Potom mal ďalšiu gólovku 
Vaščák, ale úspešný nebol. A tak udrelo 
v 76. min. na druhej strane, keď sa presadil 
hlavou opäť Sulley - 2:1. Seničania  si pre-
hru v tomto stretnutí určite nezaslúžili, ale 
strelili o jeden gól menej ako domáci, a tak 
sa z troch bodov radovali Zemplínčania.

Aj ďalší súboj odohrali Seničania 
na ihrisku súpera, tentoraz v Dunajskej 
Strede. Na pôde veľkého favorita podali 
koncentrovaný, bojovný výkon a dlho to 
vyzeralo, že sa im konečne podarí získať 
bod. Vo výbornej atmosfére boli hráči DAC 
aktívnejší smerom dopredu, Pozorne bránili 
a využívali každú možnosť na protiútok. 
V prvom polčase mali domáci dve obrovské 
šance, ale Davis ani Ashire brankára Placha 
neprekonali. Na druhej strane mal možnosť 
na skórovanie Medveděv, no Macej si udr-
žal čisté konto. Po prestávke začali domáci 
náporom, Seničanom sa však darilo držať 
bezgólový stav. Po góle volala najmä Divko-
vićova hlavička. V 86. min. sa DAC podarilo 
predsa len streliť rozhodujúci gól duelu, keď 
sa presadil strelou z priameho kopu Davis - 
1:0. Aj tretí zápas v rade tak Senica prehrala 

rozdielom jediného gólu.
V 10. kole sa po dlhšom čase Seniča-

nia predstavili na domácom štadióne a za 
súpera mali v krajskom derby trnavský 
Spartak. Úvodné dejstvo však zverenci 
trénera Hudeca akoby prespali. Hos-
tia boli aktívnejší a dokázali využiť dve 
chyby senickej obrany na strelenie dvoch 
gólov zásluhou Egha a Jirku. Po prestávke 
nastúpili domáci hráči ako vymenení a udá-
vali tempo zápasu. V 56. min. neodpískal 
rozhodca Vlk po jasnom faule na domá-
ceho Krča penaltu a od tohto momentu 
sa zápas znervóznil. Seničania tlačili, ale 
museli sa mať na pozore, lebo Trnavčania 
hrozili brejkami. V 70. min. sa podarilo 
znížiť aktívnemu Medveděvovi  peknou 
strelou k žrdi - 1:2. V týchto chvíľach vyrov-
nanie viselo na vlásku. Obrovskú možnosť 
zahodil v 73. min. Šefčík, ktorý sa po centri 
ocitol sám pred brankárom Vantrubom, ale 
ten vytiahol výborný zákrok a svoje muž-
stvo podržal. To, čo neodpískal rozhodca 
Vlk na jednej strane, odpískal na druhej - 
v 76. min. Ponúkol výhodu penalty hosťom 
a nariadenú penaltu premenil Godál - 1:3. 
Seničania sa nechceli vzdať ani za tohto 
stavu. V 84. min. najskôr Duga hlavou 
mieril do brvna a dorážku striedajúceho 
Romula zblízka zlikvidoval výborný Vant-
ruba. Hosťom sa otváral priestor na protiú-
toky a po jednom z nich v samom závere 
trestuhodne prestrelil Jirka.

Veríme, že sa Seničanom podarí 
po zlepšených výkonoch začať zbierať aj 
body.

Ivan Tobiáš

Nový turistický chodník
Chodník J. M. Hurbana, ktorý spája 

Senicu a Hlboké, slávnostne otvorili 15. 
septembra turistickým pochodom po novej 
trase. 

Piatkový sviatočný deň bol na turistiku 
ako stvorený. Pri MsÚ v Senici sa zišlo 
takmer 60 ľudí, ktorí prejdením trasy vzdali 
poctu velikánovi slovenských dejín a tiež 
zažili príjemné chvíle prechádzkou v prí-
rode. Pri začiatočnom smerovníku privítal 
všetkých predseda Klubu slovenských turis-
tov (KST) Senica Pavol Perička, z ktorého 
iniciatívy sa nový 
turistický chod-
ník zrodil. Po prí-
chode do obce 
Hlboké bolo 
na priestranstve 
pred obecným 
úradom malé 
z a s t a v e n i e , 
počas ktorého 
chodník sláv-
nostne sprístup-
nili. Starosta 
obce Hlboké 
Miloš Čobrda, 
zástupca primá-
tora Senice Mar-
tin Lidaj a pred-
seda KST Senica 

Pavol Perička prestrihli pásku v spoločnosti 
krojovanej dvojice. Účastníci pochodu 
navštívili aj Pamätnú izbu J. M. Hurbana. 

Chodník značený zelenou farbou začína 
pri Mestskom úrade v Senici, kde je osadený 
nielen smerovník, ale i informačná tabuľa 
o tomto významnom národnom dejateľovi. 
Chodník pokračuje Čerešňovou alejou 
a spevnenou poľnou cestou k mohyle J. M. 
Hurbana na hlbockom cintoríne. Cez obec 
Hlboké sa pokračuje na Košútovec a k 
Pamätníku popravených povstalcov Slo-
venského povstania 1848/49 na Horných 
Surovinách. Smerovník ďalej vedie turistov 

Čáčovské hody 
s programom

V nedeľu 15. októbra budú v mestskej 
časti Čáčov hody. Tento sviatok viažuci sa 
k výročiu posvätenia evanjelického kostola 
bude spojený aj so zaujímavým progra-
mom. Popoludnie môžu Čáčovčania aj ich 
hostia stráviť aj v historickom Škodáčko-
vom mlyne, kde občianske združenie Pro 
Čáčov pripravuje pozoruhodnú výstavku. 
Tentoraz sa v histórii Čáčova zamerali 
na školu a návštevníci si pripomenú foto-
grafiami bývalých učiteľov i žiakov. Obdiv 
si určite zaslúžia aj vystavené šijacie stroje, 
krásne kroje, nádherné výšivky a úžitková 
keramika. 

Hodový program doplní aj výstava krá-
likov, holubov a hydiny v areáli Základnej 
organizácie Slovenského zväzu chova-
teľov. Otvorená bude v sobotu 14. októbra 
od 9. do 18.hod. a v nedeľu od 9. do 17. 
hod. 

bar

na kruhový objazd pred Senicou až do cieľa 
na autobusovej stanici. Dĺžka chodníka je 
12,3 km.

Viera Barošková
foto Slavomír Bučák
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Úspešní mladí hasiči
Chlapci a dievčatá z Dobrovoľného 

hasičského zboru (DHZ) Senica reprezen-
tovali 23. septembra organizáciu na Majs-
trovstvách Slovenska dobrovoľných hasičov 
v hasičskej stovke a veži 2017 v Poprade. 

Súťažili v kategóriách mladší dorast 
a stredný dorast. Medzi mladšími dorasten-
cami sa vo výstupe na vežu najviac darilo 
nášmu členovi Danielovi Hlavičkovi, ktorý 
obsadil 1. miesto a stal sa teda majstrom 
SR v tomto športe. V kategórii staršieho 
dorastu sa na 3. mieste umiestnil Patrik 

Laho. V hasičskej 
stovke súťažilo 5 
členov DHZ Senica: 
Daniel Hlavička, 
Patrik Laho, Simona 
Mičová, Bibiana 
Junková a Martina 
Hajdáková. V tejto 
súťaži opäť domino-
val Daniel Hlavička 
a aj v tejto disciplíne 
sa v kategórii mlad-
šieho dorastu stal 
Majstrom SR. 

Andrej Laho

Máme vicemajstra sveta
Na majstrovstvách sveta v karate v štýle 

goju ryu 14. – 17. septembra v Bukurešti, 
dosiahol vynikajúci úspech reprezentant 
Slovenska Martin Kopáč z Hanko kai kara-
tae klubu Senica. Iba 17-ročný talentovaný 
junior získal v športovom zápase kumite 
bronzovú medailu. 

Na svetovom šampionáte v Rumunsku 
sa zúčastnilo 970 pretekárov z 36 krajín. 
Držiteľ čierneho pásu 1. Dan Martin Kopáč 
prvý raz reprezentoval SR na majstrov-
stvách sveta a hneď pri svojej premiére sa 
stal vicemajstrom sveta. Prekvapivo nebol 
úspešnejší vo svojej silnejšej disciplíne kata, 
ale v zápase kumite. Senický majster v kata 
po víťazstve v 1. kole 5:0 nad ruským repre-
zentantom Proninom, však v 2. kole prehral 

tesne 2:3 s Rakúšanom D. Fialom a vypadol. 
Exceloval v zápase kumite juniori nad 68 kg, 
kde prehral až v semifinále v súboji o postup 
do finále s domácim Grigorem. V najdôleži-
tejšom súboji vo svojej doterajšej kategórii 
v boji o bronz ho na tatami čakal D. Ray-
mond z Juhoafrickej republiky. Silou, rých-
losťou i bojovými kombináciami sa presadil 
a získal bronzovú medailu pre SR. Pre aktu-
álneho majstra ČR a víťaza mnohých tur-
najov je medaila z tohto šampionátu zatiaľ 
najväčším úspechom, ale pri zachovaní 
výborného prístupu k tréningu to nemusí 
byť konečný cieľ. 

Martin Kopáč začínal ako 6-ročný 
v známej mládežníckej základni Hanko kai 
u trénera Jaroslava Rehuša – 5. Dan. Teraz 
trénuje v A-družstve pretekárov u MUDr. 
Martina Čulena – 9. Dan, ktorý ako repre-
zentačný tréner ČR bol prítomný pri jeho 
medailovom úspechu v Rumunsku. 

Senický šéftréner mohol byť maximálne 
spokojný i so svojou ďalšou žiačkou Vero-
nikou Miškovou z Hodonína. Úradujúca 
majsterka sveta z posledného šampionátu 
na Novom Zélande v Rumunsku zmietla 
všetko, čo jej stálo v ceste a po finálovom 
víťazstve 4:1 nad nemeckou reprezentant-
kou obhájila titul majsterky sveta v kata 
ženy. Kvality Veroniky Miškovej, štartujúcej 
za ČR i kvalitu tréningov v Senici, najlepšie 
dokazuje fakt, že Mišková zvíťazila vo všet-
kých zápasoch kata, ale i v zápasoch 
kumite, kde nastúpila za družstvo žien ČR. 

Mladí senickí karatisti majú teda pred 
sebou vzory, od ktorých sa môžu učiť. 
Majstrov a vicemajstrov sveta z Hanko kai 
môžu napodobňovať mladí začiatočníci 
z tradičného jesenného náboru. Chlapci 
a dievčatá od 6 do 15 rokov sa môžu prihlá-
siť celý október na tréningoch v telocvični 
Základnej školy na Sadovej ulici. Tréningy 
sú každý utorok a štvrtok od 18. do 19.30 
hod. a potrebujete len tepláky, tričko 
a odvahu vyskúšať to. 

E. Jareč 

Spomienka na 
J. M. Hurbana 

V Hlbokom sa 17. septembra konala 
spomienková slávnosť pri príležitosti 200. 
výročia narodenia Jozefa Miloslava Hur-
bana, ktorá predstavovala najvýznamnej-
šiu z akcií v Roku J. M. Hurbana vyhlásenú 
Trnavským samosprávnym krajom (TTSK). 
Slávnostné podujatie organizačne zabez-
pečili TTSK, Obec Hlboké, Evanjelická 
cirkev augsburského vyznania na Sloven-
sku, Záhorské osvetové stredisko Senica 
a Záhorské múzeum Skalica, záštitu 
nad podujatím prevzal predseda TTSK 
Tibor Mikuš.

Oslavy sa začali slávnostnými službami 
Božími v evanjelickom kostole v Hlbokom, 
kde sa prítomným prihovorili generálny 
biskup Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku Miloš Klátik, pred-
seda TTSK Tibor Mikuš, starosta obce 
Hlboké a kurátor domáceho cirkevného 
zboru Miloš Čobrda, farár zo Starej Pazovy 
Igor Feldy a ďalší cirkevní predstavitelia. 
Program kvôli nepriazni počasia pokračo-
val položením vencov k Pamätníku J. M. 
Hurbana pred evanjelickým kostolom, hoci 
pôvodne sa mal konať pri mohyle J. M. Hur-
bana na cintoríne. Potom sa účastníci presu-
nuli k Pamätnej izbe J. M. Hurbana a na jej 
priečelí spoločne odhalili pamätnú tabuľu 
venovanú velikánovi našich dejín Tibor 
Mikuš, Miloš Klátik a Miloš Čobrda. Po jej 
odhalení nasledovala prehliadka Pamätnej 
izby Jozefa Miloslava Hurbana. Pri tejto 
slávnostnej príležitosti odovzdal predseda 
TTSK Tibor Mikuš v miestnej zrekonštruo-
vanej fare pamätné medaily hercovi Jura-
jovi Sarvašovi, generálnemu biskupovi 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania 
na Slovensku Milošovi Klátikovi, farárovi 
Miroslavovi Hvožďarovi, starostovi obce 
Hlboké Milošovi Čobrdovi a senickému 
farárovi Jurajovi Ševčíkovi. Oslavy vyvr-
cholili kultúrnym programom v kultúrnom 
dome, v ktorom zaznela literárno-hudobná 
kompozícia Piesne na teraz – Hlboké slovo 
z Hlbokého v podaní Juraja Sarvaša, Márie 
Schlosserovej a Danubius Octet Singers 
pod vedením Daniela Simandla, aj vystúpe-
nie folklórneho súboru Devín.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
ZOS Senica

Vicemajster sveta v zápase kumite  Martin 
Kopáč.
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Nie je nám to jedno - bola aktivita Študentského parlamentu v rámci Senického týždňa dob-
rovoľníctva. V okolí DAVu klčovalo náletové agáty, čistilo múriky pred sochou L. Novomes-
kého a skrášľovalo prostredie 22 dobrovoľníkov. Cieľ premaľovať múriky zatiaľ zostáva - 
čakáme na babie leto.      foto Marek Štítny

Nominácie sú, 
koho si vyberiete?

Študentský parlament mesta (ŠP) Senica 
a Centrum voľného času pripravujú 12. roč-
ník mestskej ankety Cena senickej mládeže 
(CSM). V ankete ide o ocenenie osobnosti, 
ktorá sa dlhodobo, odborne a s plným nasa-
dením venuje mládeži v školstve, športe, 
kultúre či v neziskových organizáciách. 
Nápad je dielom ŠP z roku 2006 a podpo-
rovaný primátorom mesta. Za tú dobu pre-
šli anketou desiatky známych vynikajúcich 
ľudí, napríklad učiteľ ZUŠ-ky a výtvarník 
Štefan Orth, trénerka Andy Jakubcová, stre-
doškolská učiteľka Viera Medňanská z OA, 
stredoškolský učiteľ Peter Chlupík z Gym-
názia L. Novomeského a Marek Štítny 
z Informačnej kancelárie Europe Direct. 
Tento rok zazneli v študentských radách a v 
ŠP najmä mená zaslúžilých a zanietených 
učiteľov, ktorí zanechávajú na študentoch 
naozaj výraznú stopu.

PHDR. MARGITA HOLOŠKOVÁ
učiteľka, Gymnázium L. Novomeského 

Pani Margita Hološ-
ková vyučuje sloven-
ský jazyk a literatúru 
a francúzsky jazyk. Je 
to typ človeka, ktorý 
svojou prácou žije. 
Môžeme u nej vidieť 
nadšenie z literatúry, 
francúzštiny alebo 
umenia. Ani po 45 
rokoch strávených na gymnáziu ju profe-
sia učiteľa neprestáva baviť, práve naopak, 
svoju prácu má čím ďale, tým radšej a za 
nič by ju nevymenila. Svoje povolanie 
miluje. Keď začne vyučovať akoby zabudla 
na problémy bežného života a sústredí sa 
len na to, ako podať čo najlepšie študen-
tom to, čo vie. Činnosť s mládežou, spo-
znávanie nových osobností, možnosť stret-
núť sa s rôznymi ľuďmi a snaha pochopiť 
študentov sú neodmysliteľnou súčasťou jej 
vyučovacieho systému. Školským zvonče-
kom sa jej povolanie nekončí a venuje sa 
príprave žiakov na olympiády a rečnícke 
súťaže zo slovenského a francúzskeho 
jazyka. Vo svojom voľnom čase, ktorého 
má veľmi málo, má rada výlety spojené 
s spoznávaním, výstavy, divadlo, koncerty 

a tiež ju fascinujú spôsoby bežnej reči ľudí. 
Svoje jazykové znalosti zhmotnila aj v pub-
likovaných prekladoch. Počas svojho pôso-
benia na gymnáziu vychovala a pripravila 
nielen mnoho úspešných olympionikov, 
rečníkov, spisovateľov, žurnalistov, ale aj 
ľudí, ktorým ukázala, aký je náš rodný jazyk 
krásny a zaujímavý. 

Patrícia Maxianová, Gymnázium L. 
Novomeského, 4.A

MGR. STANISLAV MACEK
futbalový tréner, učiteľ, SSOŠP

Svoj život od ranného detstva zasvätil 
futbalu, ktorý mu pri-
rástol k srdcu natoľko, 
že sa mu venuje ako 
tréner. Už 15 rokov 
odovzdáva praktické 
a odborné futbalové 
skúsenosti žiakom 
a dorastencom a jeho 
rukami prešlo mnoho 
talentovaných chlap-
cov. Trénovať začal v Hlbokom, neskôr sa 
venoval dorastencom v FK Senica, Myjava 
a Trnava. Všetci ho majú radi pre jeho pri-
ateľskú povahu, obetavosť, spravodlivosť, 
tímového ducha, vie podporiť i napriek 
tomu, že pri tréningoch je nekompromisný, 
takže chlapci musia na sebe tvrdo a syste-
maticky pracovať. S jeho pomocou a pod 
jeho vedením dosahujú významné domáce 

i medzinárodné úspechy. Mnohí jeho zve-
renci nastupovali v juniorskej reprezentácii 
Slovenska a neskôr sa prepracovali do pro-
fesionálneho seniorského futbalu. Pod jeho 
rukami vyrástli takí futbalisti ako Mráz, Krč, 
Kosorín, Otrísal, Junas, Chvátal, Čunta, 
Pittner a Szaráz a do zahraničia sa dostali 
Baumgartner a Tomič (Sampdoria Janov), 
Filinský (FC Turín), Chromek (ADO Den 
Haag), Adamec (SKN St. Pölten). Je fyzicky 
a psychicky veľmi náročné zvládať dospie-
vajúcich chlapcov, vyplniť im zmysluplne 
voľný čas, dať im šancu uplatniť sa v živote, 
tráviť s nimi všetky víkendy na zápasoch, 
sústredeniach a turnajoch a navyše dosa-
hovať vynikajúce výsledky. A preto si pán 
učiteľ a tréner Stanislav Macek zo Súkrom-
nej strednej odbornej školy určite zaslúži 
veľké poďakovanie a nomináciu na Cenu 
senickej mládeže 2017. 

Dominik Martišiak, SSOŠP 

ŠTEFÁNIA JÁNOŠOVÁ
učiteľka ZUŠ

Literárno-drama-
tický odbor a najmä 
umelecký prednes sú 
srdcové záležitosti 
Štefánie Jánošovej. 
Počas svojej boha-
tej praxe pôsobila na 
viacerých školách, no 
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napokon zakotvila v Základnej umeleckej 
škole v Senici. Jej rukami prešli desiatky 
úspešných recitátorov, ktorí sa každoročne 
zúčastňujú významných celoslovenských 
súťaží ako Hviezdoslavov Kubín, Timravina 
studnička, či Beniakove Chynorany. Odme-
nou pre ňu sú taktiež vystúpenia jej žiakov 
v Slovenskom národnom divadle či účasti 
na medzinárodných podujatiach ako je 
festival poézie vo Valašskom Meziříčí. Pri 
svojej práci sa snaží žiakov nielen pripraviť 
zodpovedne na prednes, no najmä rozšíriť 
ich znalosti v oblasti literatúry a vštepiť im 
schopnosť vedieť sa vyjadriť a rozpovedať 
svoj príbeh. Jej rukopis je evidentný na 
každom jej žiakovi a preto považujeme za 
vhodnú formu poďakovania za roky svedo-
mitej práce i túto nomináciu.

Martin Očko
Gymnázium L. Novomeského Senica

Veríme, že ste si našli svojho človeka 
a za neho aj zahlasujete. Na facebooku 
CVČ Stonožka Senica nájdete vytvorenú 
udalosť Cena senickej mládeže 2017, v 
rámci ktorej sú uverejnené fotografie kan-
didátov. Kliknutím na Páči sa mi to pod fot-
kou kandidáta mu dáte svoj hlas. Hlasovať 
môžu nielen tí, čo sú priateľmi Stonožky, 
ale všetci Seničania, ktorí sú na facebooku. 
Hlasovanie bude spustené 10. októbra a 
potrvá do 24. októbra.

Víťaz ankety bude slávnostne ocenený 
na Dni študentstva na radnici, ktorý sa 
uskutoční 7. novembra.

American teacher 
welcomed in Senica 

I know what you are wondering. 
Why am I here in Senica—a place 
I couldn’t even pronounce or point 
to on a map a few weeks ago? The 
simple answer is that I am here as 
a native-speaker and teacher of Eng-
lish language and as a student of the world.

For the past 5 years I have been a high 
school English teacher in Huntsville, AL. 
I became a teacher because I wanted to be 
the adult for teenage students that I needed 
when I was their age. I love getting to know 
my students and hearing about their goals 
and dreams. My goal is to become a better 
teacher for my students here as I help them 
improve their English skills, and for my future 
students in the U.S. who I will now be able 
to exposed to a larger world view thanks to 
my travels and experiences here.

So far my experience here has been 
veľmi dobre. I have been warmly welcomed 
by my co-workers at Obchodná Akadémia, 
who will be utilizing me as a fellow Eng-
lish teacher and teaching assistant for the 
2017-2018 school year. I have never been 
so well-fed or well cared for, except per-
haps at my mom’s house in Pennsylvania. 
My students have gone out of their way to 
meet and talk with me, even taking me out 
to coffee and to some local gyms. I have 
been on excursions to Bratislava, Trnava, 

Branč castle, and Brno.
So, if you happen to see 

me struggling to buy gro-
ceries, wandering around 
looking lost, or out for 
a run, please introduce 
yourself. You will get a „tesi 
ma“ from me—albeit with 
an American accent!

Emily Heller

PS: Emily je z Pensylvánie, je učiteľkou 
angličtiny a momentálne učí na Obchod-
nej akadémii v Senici. Vraví o sebe, že je 
študent, čo študuje svet. Stala sa učiteľkou, 
pretože chcela byť tou dospelou pre tíne-
džerov, ktorú potrebovala ona sama, keď 
bola na strednej škole. Rada, skrátka, 
načúva snom a cieľom mladej generá-
cie. Chce sa stať tou najlepšou učiteľkou 
pre tunajších študentov.

A pretože je Emily naozaj empatická 
a teší sa zo života na Slovensku prišla Štu-
dentská rada Obchodnej akadémie s proje-
ktom Pokec S Emily. Pôjde o cyklus stretnutí 
záujemcov o zdokonalenie sa v anglickej 
konverzácii práve s Emily Heller. Začíname 
v piatok 13. októbra v DAVe o 16.00. 

Veríme, že tejto novinke neodoláte 
a prídete. Emily sa teší, že „pokec“ bude 
obojstranný, i ona sa dozvie niečo o vás, 
vašich radostiach a starostiach, štúdiu, 
Senici. Príďte jej pomôcť adaptovať sa 
medzi Seničanov.

D. K. 

Seničania v zahraničí 

V ďalekej Kalifornii
Môj ročný pobyt v Amerike bol jedno-

značne zatiaľ najväčším zážitkom môjho 
života. Najväčšou výzvou tohto pobytu 
bola nevyhnutná potreba zvyknúť si. 
Na novú školu, na komunikovanie v anglič-
tine každý deň, na iné jedlo, nových ľudí, 
novú rodinu a na celkový nový režim dňa.

Navštevoval som 
Cabrillo High School 
v Lompocu v Kalifornii. 
Táto škola sa už navo-
nok vôbec nepodo-
bala na žiadnu zo škôl 
na Slovensku. Tvoril ju 
jeden veľký areál a jed-
notlivé triedy mali svoje 
vlastné menšie budovy, 
medzi ktorými sa 
žiaci presúvali. Keďže 
v Lompocu málokedy 
prší a počas roka je 
tam väčšinou slnečné 
počasie, do školy si 
nikto nemusel nosiť 
prezuvky. Každý deň 
sme mali 7 vyučovacích 
hodín. V Kalifornii je 
iba jeden základný typ 
stredných škôl bez špe-
ciálneho zamerania. Výhodou je, že žiaci si 
sami vyberajú len predmety, ktoré chcú štu-
dovať a ktorým sa chcú venovať aj neskôr 

v živote. Ak nerátam to, že som sa musel 
všetko učiť po anglicky, povedal by som, že 
americké stredné školy sú ľahšie ako naše 
slovenské, pretože sme mali vo všetkých 
testoch na výber z možností A, B, C a D. 
I v športe je to zaujímavé - žiaci tu nehrá-
vajú športy v kluboch, ako to je na Sloven-
sku, ale za svoju strednú či vysokú školu. 
Stredoškolské športy sa delia na tri sezóny 
a každá sezóna má určený šport. Ja som 

hral najprv americký 
futbal, potom klasický 
európsky futbal a nako-
niec volejbal.

Neschopnosť vyja-
driť v angličtine všetko, 
čo by som chcel, bola 
veľmi frustrujúca, 
a preto boli prvé mesi-
ace za veľkou mlákou 
najťažšie a stresujúce. 
O to viac, že som 
musel na dlhú dobu 
opustiť svoju rodinu 
a kamarátov. Napriek 
tomu všetkému to stálo 
za to. Zdokonalil som 
svoju angličtinu, zís-
kal som veľa nových 
zážitkov a vedomostí 
nielen o americkej, ale 
aj o mexickej, thajskej, 

belgickej či španielskej kultúre. Videl som 
veľa zaujímavých miest. Stal som sa zod-
povednejším a otvorenejším. To najdôleži-

Mládežnícki ťahúni
Bude ňou predsedníčka Martina Štítna, 

Gabika Waldhauserová v role podpred-
sedníčky alebo známe tváre z ďalších 
aktivít a neziskových organizácií a priam 
chodiace studnice nápadov Aneta Šedivá 
a Lucia Kollárová? A možno, že nás prekva-
pia i tohtoroční noví členovia ako napríklad 
Mišo Stašek zo SSOŠP, Ľuboš Fábik, Zuzka 
Závodská a Matúš Michalička z Gymnázia 
L.N. V každom prípade sa pred Študent-
ským parlamentom opäť rozprestiera ďalší 
mládežnícky rok a bude len na nás ako 
bude vyzerať, čo nové prinesie, ako zlep-
šíme propagáciu našej činnosti a najmä 
účasť na niektorých podujatiach. Jasné, obľ-
úbeného Študentského plesu, Dňa študent-
stva na radnici či Bublinkového dňa sa to 
netýka, ale je tu napríklad snaha vymýšľať 
novinky, oživiť DAV, vyvíjať dobrovoľnícke 
aktivity, a tam už to je začína byť náročné. 
No veď uvidíme. Apropó študentský ples 
bude 2. februára 2018. 

D. Kopecká
koordinátorka ŠP CVČ Senica

tejšie sú priateľstvá, ktoré som získal. Mám 
síce ešte len 18 rokov a celý život pred 
sebou, ale tieto priateľstvá a skúsenosti mi 
zostanú už navždy.

Ľubomír Fábik
Gymnázium L. Novomeského, 3.A
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Mládežnícky snem v Levoči 
V dňoch 24. – 25. júna som sa s Paťkou Maxiánovou z Gymnázia 

L. N. zúčastnila na prvom sneme Národného mládežníckeho parla-
mentu (NMP) v Levoči. Hlavným cieľom NMP je spojiť študentov 
na Slovensku, zlepšiť spoluprácu medzi školami a viesť študentov 
k väčšej aktivite. Programom snemu bola voľba nových orgánov 
NMP a schválenie stanov. Po celý čas bolo o nás perfektne posta-
rané. Keď sme doriešili a schválili stanovy, čakal nás príjemný spo-
ločný večer. Na námestí v Levoči bol pripravený program v podobe 
rôznych hudobných vystúpení a neskôr aj diskotéka. V tento 
večer sme sa mali možnosť viac spoznať, prehodiť pár slov a aj sa 
navzájom motivovať v aktivitách našich študentských parlamentov. 
Na tomto podujatí sme sa stihli aj pokochať kultúrnymi pamiatkami, 
ktoré Levoča a jej okolie ponúka. Som veľmi rada, že som mala 
možnosť sa takejto akcie zúčastniť a spoznať niečo nové. Teším sa 
na spoluprácu s NMP a samozrejme aj s ostatnými mládežníckymi 
parlamentmi. Staňte sa i vy fanúšikmi ich stránky na FB.

Gabriela Waldhauserová, OA, podpredsedníčka ŠP mesta

Rím – večné mesto 
Počas letných prázdnin som so spolužiačkou a hlavne mojou 

kamarátkou Miškou strávila 6 týždňov v Ríme. Navštevovali sme 
tam jazykovú školu taliančiny pre cudzincov, čiže naši spolužiaci 
mali od 15 do 72 rokov, zväčša všetci bývali a pracovali v meste 
už dlhší čas. Škola Società Dante Alighieri mala výbornú loka-
litu, takže každé ráno sme videli Španielske schody, chodievali 
do našej obľúbenej reštaurácie pri Colosseu po známej ulici Via 
del Corso. Všetkých, ktorých sme spoznali a všetko, čo sme zažili 
za tú dobu, nám neuveriteľne prirástlo k srdcu a Rím nás jedno-
ducho úplne dostal. Ťažko opísať ten pocit. Výučbe taliančiny sa 
venujeme približne dva roky spolu s našou najlepšou učiteľkou, 
vďaka ktorej sme si tento výlet mohli užiť viac ako len turisti. Uby-
tovanie, dopravu a školu sme si vybavovali samy s pomocou našej 
učiteľky. Vyšlo to oveľa lacnejšie ako cez agentúru a mohli sme si 
vybrať, čo sme len chceli. Myslela som si, že to bude náročné a aj 
bolo, ale stálo to za to, a o to predsa ide. Ak ide o mňa, budúce leto 
ma nájdete tam. Kde nájdem ja vás?

Lucia Kollárová
Gymnázium L. Novomeského

Mali sme olympiádu
Minulý školský rok sme 23. júna v našej škole zavŕšili špor-

tovo prvou školskou olympiádou, ktorú sme otvorili olympij-
ským ohňom sprevádzaným olympijskou hymnou. V zmiešaných 
tímoch sa zapojili všetky triedy s výstižnými názvami a vlajkami. 
Súťažili sme v disciplínach beh na 50 metrov, bedminton, volejbal, 
streetball a preťahovanie lanom. Užili sme si pritom veľa zábavy. 
Na drobné zranenia, ktoré sme utrpeli, keď sme sa na mokrej zemi 
pošmykli, sme už dávno zabudli. Veľkou oporou boli aj pani pro-
fesorky, ktoré preukázali svoje športové schopnosti priamo v boji. 
Nikto nezaháľal, kto nesúťažil s nadšením povzbudzoval svoj tím. 
Po súťažiach sme si pochutili na výbornej cigánskej pečienke 
a špekáčikoch. Úspešní športovci boli odmenení sladkými cenami, 
o ktoré sa štedro podelili aj so súpermi. Nakoniec nás všetkých pán 
riaditeľ prekvapil sprchou šampusu, detského, samozrejme!

Patrícia Malíková, SSOŠP Senica

Všade s labkou
Pod týmto názvom sa 2. septembra na Kunovskej priehrade 

konalo podujatie, ktorým si senický Útulok pre psíkov pripome-
nul 11. výročie existencie a oslávil spoluprácu s verejnosťou. Ľudí, 
ktorí si adoptovali psíkov z útulku, prípadne chodia do útulku 
psíkov venčiť či ho podporujú finančne, je veľa. Na záver prázd-
nin akcia plná hudobných vystúpení, ukážok bull športov, ktoré 
si mohli štvornohí miláčikovia vyskúšať pod dohľadom kynológa 
Mira Caboňa či pivovarov zo Záhoria, ktoré z predaného piva časť 
venovali útulku, prilákala približne 1500 ľudí. Verejnosť tak podpo-
rila ďalšie fungovanie útulku.

bar

Projekty z rozhodnutia mestských 
výborov

Participatívny rozpočet je demokratický nástroj, ktorý umož-
ňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o 
prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. Každý mestský výbor 
v Senici má k dispozícii sumu 1 € na obyvateľa žijúceho v danom 
obvode a je len na obyvateľoch a predstaviteľoch mestského 
výboru, načo peniaze použijú. Zoznam projektov, ktoré sa reali-
zujú v roku 2017:
MsV č. 1 - Sobota nielen pre deti - 150 €, Privítanie nového roka 

2018 (31.12. 2017) - 260 €, Drobnochovateľská výstava (14.-
15.10.) - 100 €, Dvojhojdačka – spolufinancovanie s MsÚ - 590 €

MsV č. 2 a MsV č. 3 - Letná učebňa v ZŠ V. Paulínyho-Tótha - spo-
lufinacovanie 1 950 € a 3 400 €

MsV č. 4 - Stretnutie Kolónkarov 75. výročie Kolónie - 400 €, Komu-
nitný parčík na Hviezdoslavovej ulici - 1 910 €, Odstránenie sta-
rých pňov - 240 €

MsV č. 5 - Rozšírenie detského ihriska pri bytovom dome na Ulici 
Gen. L. Svobodu 1361 - 3 700 €

MsV č. 6 - Rozšírenie detského ihriska v MŠ, elokované pracovisko 
Ulica L. Novomeského - 3 200 €

MsV č. 7 - Sadové úpravy pri ZSS Senica - 3 500 €, Oprava pom-
níka Machata Térez a Kálman Imre - 700 €

MsV č. 8 - Rôzne kultúrne akcie v Kunove - 650 €.
lv

Pootvorená duša II.
V Dome kultúry bola 20. septem-

bra za veľkého záujmu verejnosti otvo-
rená výstava výtvarných prác Jany Haj-
dinovej zo Smrdák. Pootvorená duša II. 
reprezentuje výber z najnovšej tvorby 
amatérskej výtvarníčky, ktorá od roku 
2011 navštevuje Základnú umeleckú 
školu Senica, štúdium pre dospelých 
pod vedením pedagóga a výtvar-
níka Štefana Ortha. Okrem maľby sa 
venuje aj kresbe, keramike, textilnej 
tvorbe a výrobe šperkov tiffany technikou. Výstavu si návštevníci 
môžu pozrieť do 11. októbra.

text a foto bar
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Zoznam volebných okrskov 
V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 

volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov utváram podľa § 8 ods. 1 volebné 
okrsky a určujem volebné miestnosti v meste Senica nasledovne: 

Okrsok č. 1 Zasadačka MsV Čáčov, Čáčovská cesta 5174/84
Ulice: Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, 

Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, K veterine, Kruhy, Ľudmily Kri-
žanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, Škodáč-
kova, Športová, V uličke

Okrsok č. 2 Denné centrum pre organizácie III. sektora, Hvi-
ezdoslavova 323/51

Ulice: Kalinčiakova, Železničná

Okrsok č. 3 Denné centrum pre organizácie III. sektora, Hvi-
ezdoslavova 323/51

Ulice: Kasárenská, Palárikova, Tehelná

Okrsok č. 4 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12
Ulice: Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jas-

mínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, 
Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, 
Topoľová, Záhradná

Okrsok č. 5 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12
Ulice: Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, 

Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. 
Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica

Okrsok č. 6 Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17
Ulica: Robotnícka

Okrsok č. 7 Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17
Ulica: Hviezdoslavova

Okrsok č. 8 Denné centrum, Továrenská 530/5
Ulice: Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská

Okrsok č. 9 ZŠ, Sadová 620/5
Ulica: J. Mudrocha, Sotinská 1345/23, 1345/25, 1345/27, 

1421/31, 1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13, 1592/27A, Sv. Cyrila 
a Metoda 2870/2, 2871/4

Okrsok č. 10 ZŠ, Sadová 620/5
Ulice: Gen. L. Svobodu, Sadová, Sv. Gorazda, L. Novomeského 

1349/102, 1349/104, 1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 
1350/114, Sotinská 1373/5, 1373/7, 1475/15, 1475/17, 1475/19, 
1589/21, 1590/3, 1591/29A, Sv. Cyrila a Metoda 2872/1, 2872/3, 
2873/5, 2873/7

Okrsok č. 11 ZŠ s MŠ, J. Mudrocha 1343/19
Ulice: Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, S. 

Kandidáti pre voľby predsedu TTSK
1. Jószef Berényi, Mgr. 50 r., podpredseda TTSK, Dolné Saliby, 

Strana maďarskej komunity – Magyar Kőzősség Pártja
2. Jaroslav Cehlárik, Mgr. 34 r., riaditeľ, Opoj, nezávislý kandidát
3. Tibor Mikuš, Ing., PhD., 65 r., predseda TTSK, Suchá nad Par-

nou, nezávislý kandidát
4. Márius Novák, MUDr., 64. r., lekár, Piešťany, NOVÝ PARLA-

MENT
5. Konrád Rigó, 38 r., štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, 

Dunajská Streda, MOST-HÍD
6. Jozef Viskupič, Mgr., 41 r., poslanec NR SR, Trnava, OBYČAJNÍ 

ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a solidarita, 
Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna 
strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Volebný obvod číslo 5 - Senica 
Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 5 
Kandidáti: 

1. Michal Andacký, 28 r., súkromný podnikateľ, Senica, MOST - 
HÍD 

2. Jaroslav Barcaj, Ing., 51 r., ekonóm, Senica, Slovenská národná 
strana 

3. Martin Čulen, MUDr., 67 r., lekár, Senica, 
Strana zelených Slovenska 
4. Martin Džačovský, Ing. Mgr., 34 r., advokát, Senica, nezávislý 

kandidát 
5. Peter Gerhart, RNDr., PhD., 47 r., jadrový chemik, Borský Miku-

láš, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzer-
vatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

6. Anna Hrabošová, Mgr., 56 r., pôrodná asistentka, Šaštín - Stráže, 
Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 

7. Jozef Hrubý, Mgr., 59 r., obchodný zástupca, Senica, Slovenská 
národná strana 

8. Ján Hurban, Ing., MBA., LL.M., 34 r., viceprimátor, Senica, 
SME RODINA - Boris Kollár 

(Pokračovanie na str. 13)

Jurkoviča, Slnečná, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1217/84, 
1217/86, 1217/88, Sotinská 692/6, 693/4, 694/2

Okrsok č. 12 ZŠ s MŠ, J. Mudrocha 1343/19
Ulice: Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja 

Fándlyho, Rovenská, Štefana Pilárika, L. Novomeského 1210/64, 
1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74, 1216/76, 1216/78, 
1216/80, 1216/82

Okrsok č. 13 Centrum voľného času, Sadová 646/8
Ulica: Štefánikova 696/3, 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 

704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 
704/35, 725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, 726/2, 
726/4, 726/6, 1377/77, 1598/11B

Okrsok č. 14 ZŠ, Komenského 959/3
Ulice: Hollého, Komenského, Štefánikova 712/71, 723/22, 

724/20, 1317/69, 1435/74, 1441/79, 1559/52B
Okrsok č. 15 ZŠ, Komenského 959/3

Ulice: Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Mar-
tina Braxatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 
707/49, 707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 
709/65, 719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 
720/34, 720/36, 721/26, 722/24, 3013/65B

Okrsok č. 16 Spojená škola, Brezová 840/1
Ulice: Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyze-

sova, Okružná, SNP

Okrsok č. 17 Kultúrny dom, Kunov 64
Ulice: Brestové, Kunov 

Voľby do orgánov 
samosprávnych krajov

Predseda národnej rady vyhlásil voľby do orgánov samo-
správnych krajov na sobotu 4. novembra 2017. V našom meste 
sa sedemnásť volebných okrskov otvorí o 7.00 hodine a uzatvorí 
o 22.00 hodine. Prípravu a priebeh volieb na mestskom úrade 
zabezpečuje oddelenie organizačné a vnútornej správy Mest-
ského úradu Senica. 

Informácie ohľadom volieb sú na internetovej stránke mesta: 
www.senica.sk 

Kontaktné osoby ohľadom volieb:
Mgr. Ľubica Lesayová, 034/651 0101, 0905765591, e-mail: lubica.
lesayova@senica.sk, 
Mgr. Silvia Krčová, 034/698 7611, e-mail: silvia.krcova@senica.sk
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Hecni sa
Mokro ani blato neodradilo 

36 účastníkov prvého ročníka 
adrenalínového preteku Hecni 
sa, ktorý sa konal v sobotu 23. 
septembra v Kunove. 

V tento deň počasie veru 
účastníkom neprialo. Od rána 
bola hmla, ktorú neskôr vys-
triedal dážď. Pred štartom však 
pršať prestalo a preteky sa mohli 
začať. Celotýždňové sychravé 
počasie si vybralo svoju daň 
v podobe nižšej účasti tímov. 
Celkovo štartovalo deväť 4-členných druž-
stiev, ktoré absolvovali 4 km trať s 10 pre-
kážkami. 

Prvá disciplína bola skôr o hlave ako 
o športe, keď si súťažiaci museli zapa-
mätať 6-miestny kód, ktorý mali vysloviť 
až v cieli. Nasledujúca prekážka však už 
bola silová. Tímy museli preniesť 8 paliet 
10 metrov. Na ďalšom stanovišti sa trošku 
zašpinili, keď museli v blatistom teréne 
podliezť plachtu s vodou. Ďalej ich čakala 
traktorová pneumatika, ktorú museli 4-krát 
prevrátiť. Zaslúženou odmenou po zdo-
laní týchto prvých prekážok bol sladký 
čaj. Po malom občerstvení sa opäť pustili 
do druhej polovice trate. Tu museli opäť 
podliezať, tentoraz popod sieť. To už boli 
od blata od hlavy až po päty. Blato bolo 
aj na fúriku, v ktorom mali jedného člena 
tímu previezť určitý úsek. Ďalšou prekáž-
kou bola protipovodňová zábrana pri strel-

nici, už takmer v Kunove potom hopsali 
v pneumatikách a museli odtiahnuť dre-
venú kladu. Na záver v cieli museli zopa-
kovať heslo zo začiatku pretekov, potom sa 
im stopol čas. Všetci dobiehali s úsmevom 
a vôbec nevadilo, že boli špinaví od blata. 

V teple na nich čakal chutný guláš, teplý 
čaj, ale aj pivo a kofola. Každý účastník bol 
odmenený tričkom a medailou. Išlo hlavne 
o zábavu a stmelenie kolektívu. Prví skončili 
súťažiaci z DHZ Horná Dolina, ktorí vyhrali 
15 eurové poukážky od RSMS a 10 eurové 
na ryby od Kunowského majera. Na dru-
hom mieste skončil B-team, ktorý vyhral 
fľašu Bentianny a čaj od Teesys a taktiež 10 
eurové poukážky na ryby. Na treťom mieste 
skončili organizátori so Senica 2.0, ktorí sa 
výhry vzdali v prospech štvrtého tímu. Tým 
bolo družstvo Sypači, ktorí si napokon tak-
tiež odniesli 10 eurové poukážky na ryby, 
ktoré venoval Kunowský majer. 

Spokojnosť vládla na oboch stranách. 

Nový klip
Medzinárodný hudobný projekt Poetry 

in telegrams prichádza s novým videokli-
pom k piesni Bulgakov. Singel je prvým kli-
pom z CD Melancholy, ktoré získalo nomi-
náciu na Radio_Head Awards (kategória 
Hard & Heavy).

Videoklip je zároveň ďalším pokračova-
ním série o podivínskom učencovi, ktorý 
vo svojom živote stretáva ženy z iných 
svetov. Štvrtý diel „seriálu“ režíroval Peter 
Čermák. V hlavných úlohách si zahrali 
modelka Klaudia Kamenčíková a popu-
lárny slovenský herec Gregor Hološka, kto-
rého vidieť čoraz častejšie aj na televíznych 
obrazovkách.

Melancholy je tretím EP projektu Poe-
try in telegrams. Predchádzajúce single sa 
stretli s pozitívnym ohlasom na Slovensku 
i v zahraničí. Všetky albumy nahrala zostava: 
Johny Štefeček (7-strunová gitara, spev, 
autor projektu) a zahraniční hostia – v tomto 
prípade anglický multiinštrumentalista Paul 
Ortiz (Chimp Spanner, ZETA). Na prvom 
singli Breathing hosťoval taktiež nórsky saxo-
fonista Jørgen Munkeby, zakladajúci člen 
skupiny Shining a Jaga Jazzist. Zvuk a mas-
tering nahrávky je znovu dielom Rolanda 
Grapowa (ex-Helloween, Masterplan).

Poetry in Telegrams na internete:
www.poetryintelegrams.com – oficiálna 

webová stránka s blogom (každý týždeň 
nový článok)

www.facebook.com/poetryintelegrams 
- FB stránka Poetry in Telegrams

https://www.youtube.com/user/poetry-
intelegrams - YT kanál Poetry in Telegrams

TS

Volebný obvod číslo 5 - Senica
9. Kristína Chudá, Mgr., 32 r., invalidný dôchodca, Senica, Nezávislosť a Jednota
10. Ľuboš Jediný, 53 r., SZČO, Senica, Slovenská národná strana 
11. Pavol Kalman, Ing., 52 r., ekonóm, Senica, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 

(OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzerva-
tívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

12. Vladimír Kocourek, Ing., 54 r., prednosta okresného úradu, Senica, SMER - sociálna 
demokracia 

13. Radoslav Kováč, Bc., 51 r., personalista, mzdár, Štefanov, SDKÚ - DS - Slovenská demo-
kratická a kresťanská únia - Demokratická strana 

14. Ján Kovár, Ing., 64 r., riaditeľ ÚPSVaR, Prietrž, SMER - sociálna demokracia 
15. Henrich Kovarovič, 39 r., robotník, Kúty, Slovenská národná strana 
16. Filip Lackovič, Mgr., 35 r., SZČO, politológ, Senica, SDKÚ - DS - Slovenská demokra-

tická a kresťanská únia - Demokratická strana
17. Martin Lidaj, Ing., 40 r., zástupca primátora, Senica, SMER - sociálna demokracia 
18. Antónia Mikulíková, JUDr., 45 r., mediátor, Dojč, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osob-

nosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska kon-
zervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

19. Jakub Nedoba, Mgr., 29 r., publicista, Senica, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 
(OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzerva-
tívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

20. Ľubomír Parízek, RNDr., 54 r., poslanec TTSK, Senica, nezávislý kandidát 
21. Jaroslav Petrla, Bc., 46 r., výsluhový dôchodca, Senica, Kotleba - Ľudová strana Naše 

Slovensko 
22. Miroslava Poláková, Mgr., 44 r., úradníčka, Smrdáky, Slovenská národná strana 
23. Radovan Prstek, Ing., 49 r., projektový manažér, Šaštín - Stráže, nezávislý kandidát 
24. Roman Ravas, Mgr., 48 r., stredoškolský učiteľ, Rohov, nezávislý kandidát 
25. Vladimír Sládek, 55 r., bezp. prac. SBS, Dojč, Komunistická strana Slovenska 
26. Roman Sova, Ing., 49 r., ekonóm, Senica, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 

(OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzerva-
tívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 

27. Marek Tršo, 36 r., klampiar, pokrývač, Moravský Svätý Ján, Kotleba - Ľudová strana 
Naše Slovensko

Organizátori aj súťažiaci sa dobre zaba-
vili a trošku unavili, ale hlavne sa hecli. Už 
teraz sa všetci tešia na ďalší ročník, ktorý sa 
uskutoční v júni 2018. 

Poďakovanie patrí nielen všetkým dob-
rovoľníkom z občianskeho združenia 
Senica 2.0 a súťažiacim, ktorí sa zapojili, ale 
aj spoluorganizátorom a partnerom. Boli 
nimi Informačné centrum Europe Direct 
Senica, Mesto Senica, MsKS, GH Studio, 
Hetrik sport bar, Ideacorp, Tvoja firma, 
COOP Jednota Senica, Kunowský majer, 
PD Senica, Kikoprint, Bellcroft, Seničan, 
Teesys a Dobrovoľníci Senica. Projekt bol 
finančne podporený z Nadácie ZSE Rozpr-
údime regióny.

text a foto M. Štítny
Senica 2.0
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do 11. októbra 
Výstava maliarskych prác Jany Hajdinovej
miesto: Dom kultúry
organizátor: MsKS

do 13. októbra 
Je pekné byť spolu – výstava diel Dany 
Motusovej – Melegovej
miesto: výstavná sieň združenia SenART, 
Denné centrum na Hviezdoslavovej ulici
organizátor: SenART

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

3. – 6. október
Plody Záhoria 2017- výstava ovocia a zele-
niny
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: SZZ Senica

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

6. október – 3. november
Rozlety – výstava z tvorby poslucháčov 
Štúdia pre dospelých 
miesto: Galéria prízemie ZUŠ
organizátor: ZUŠ

6. október, 9.00, 11.00 
Tanečné spravodajstvo - výchovný koncert 
tanečnej skupiny Sonny (pre školy) 
vstupné 2 € 
miesto: Dom kultúry 

7. október, 16.00 a 18.30 
Tanečné spravodajstvo - XXVII. tanečný 
koncert skupiny Sonny, 20 choreografií, 
spevácke vystúpenia, hovorené slovo, 180 
účinkujúcich, moderuje Ján Hyža 
a Paula Krajčiová, predpredaj v Infosene, 
vstupné 4 €
miesto: Dom kultúry Senica 
organizátor: Sonny, MsKS, CVČ

6., 13., 20. a 27. október, 14.00 – 18.00 
DAV patrí nám - spoločenská herňa pre 
deti i mládež, príď sa stretnúť, zabaviť, 
zahrať si stolové hry, biliard i hry na X-boxe, 
vítaní sú i rodičia
miesto : DAV
organizátor: CVČ

9. október, 19.00 
Senická divadelná horúčka 2017: Léto s 
dámou – predstavenie Divadla Ampulka z 
Třebíča, vstupné 3 €
miesto: : Dom kultúry Senica
organizátor: MsKS, Záhorácke divadlo

13. október, 13.00 
Deň zdravia a zdravého srdca
miesto: Dom kultúry 
organizátor: ZPCCH Senica

13. október, 16.00 c – 18.00 
Pokec s Emily - novinka nielen pre stre-
doškolákov! Cyklus pravidelných stretnutí 
záujemcov o zdokonalenia sa v anglickej 
konverzácii s mladou americkou lektorkou. 
miesto: DAV
organizátor: CVČ, študentská rada OA

14. október, 19.00
Senická divadelná horúčka 2017: 
Hans Jahn stojaci, bdiaci – predstavenie 
Divadla Kľud, Kladzany, vstupné 3 €
miesto: Dom kultúry
organizátor: MsKS, Záhorácke divadlo

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

19. október, 19.00 
Senická divadelná horúčka 2017: 
S brokovnicou na manžela - predstave-
nie Medzibrodského kočovného divadla, 
Medzibrod, vstupné 3 €
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: MskS, Záhorácke divadlo

20. október, 17.00
Sára Pernecká: LES (S) MORE – výstava z 
tvorby: priestorové inštalácie, trojrozmerné 
objekty, obrazy
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

20. október, 18.30 
Buď hladný po informáciách 
(4. pokračovanie): Senickí študenti v zahra-
ničí - o tohtoročnom dlhodobom študijnom 
pobyte mladých Seničanov za hranicami 
Slovenska, konkrétne USA a Taliansko s lek-
tormi, stredoškolákmi Ľubošom Fábikom, 
Martinom Tóthom a Luciou Kollárovou.
miesto: DAV
organizátor: Študentský parlament Senica, 
CVČ

21. október, 20.00 
Rómsky ples
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: A. Vašková 

23. október, 18.00 
Fragile – koncert, predpredaj vstupeniek 
Infosen, cena 12 €
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: MsKS

24. október, 14.00 
Deň úcty k starším
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: MsÚ

26. október, 8.30 
Timravina studnička - regionálna súťaž v 
umeleckom prednese pôvodnej slovenskej 
prózy pre deti, mládež a dospelých recitá-
torov z okresov Senica a Skalica 
miesto: Základná umelecká škola Senica
organizátor: ZOS

26. október, 16.00 
Benefičný koncert klientov zariadenia 
sociálnych služieb Senického a Skalického 

okresu
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: DSS Rohov

27. október - 23. november 
Senica – Pultusk 2 – výstava výtvarníkov 
partnerských miest
miesto: Galéria podkrovie
organizátor: ZUŠ 

28. október, 14.00 
Prehliadka speváckych súborov seniorov 
TTSK
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: Jednota dôchodcov

28. október – 24. november
Farby jesene v ZUŠ - výstava prác žiakov I. 
a II. stupňa ZUŠ
miesto: Galéria ZUŠ
organizátor: ZUŠ 

27. október od 17.00 do 28. október do 
10.00 
Strašidelná párty v DAVe - podujatie pre 
deti od 9 rokov s prenocovaním, hudba, 
súťaže, Miss strašidlo, nočná zábava, 
poplatok 2 €, prihlásiť sa treba do 16. októ-
bra v CVČ 
miesto: DAV
organizátor: CVČ

PRIPRAVUJEME: 
10. november 
Martinské svetlonosenie 
Štart lampiónového sprievodu od DAVu na 
Námestie oslobodenia

23. november, 19.00 
Chlieb s maslom... ženy sa skrátka k 
mužom nehodia – divadelné predstavenie, 
hrajú: Martin Mňahončák, Branislav Deák, 
Juraj Loj, Barbora Švidraňová (Dominika 
Žiaranová). 
Vstupné 12 €, predpredaj Infosen

Korčuľovanie 
pre verejnosť

Rekreačné služby mesta Senica  
na október určili termíny a čas korčuľo-
vania pre verejnosť takto: 

streda 4. 10. 15.00 – 16.30
sobota 7. 10. 14.30 - 16.00
nedeľa  8. 10. 11.30 – 13.00
streda  11. 10. 14.30 – 16.00
sobota  14. 10. 14.00 – 15.30
nedeľa  15. 10. 15.00 – 16.30
streda  18. 10. 14.30 – 16.00
sobota    21. 10. 15.30 – 17.00
nedeľa   22. 10. 15.00 – 16.30
streda    25. 10. 14.30 – 16.00
Info na www.rsms.sk

RSMS
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Začali sa kurzy 
Jazykové, praktické a odborné kurzy organizované Mestským 

kultúrnym strediskom Senica sa už začali v Dome kultúry (DK). 
V prípade záujmu sa môžete ešte prihlásiť na telefónnych číslach 
034/ 651 2301, 0905 809 766 u pani Anny Kaščákovej.
Kurz spoločenských tancov - pre dospelých v tanečnej sále 
začiatok 2. októbra o 18.00 
Kurz anglického jazyka - pre pokročilých IV. v kurzovej miestnosti 
(zadný vchod DK)
začiatok 2. októbra o 17.00 
Kurz nemeckého jazyka - pre pokročilých I. v kurzovej miestnosti 
(zadný vchod DK)
začiatok 2. októbra o 16.30
Kurz anglického jazyka - pre začiatočníkov v kurzovej miestnosti 
(zadný vchod DK)
začiatok 3. októbra o 16.30 
Kurz anglického jazyka – pre pokročilých I. v kurzovej miestnosti 
(zadný vchod DK)
začiatok 3. októbra o 17.30
Kurz jednoduchého a podvojného účtovníctva pokročilí v kurzo-
vej miestnosti (zadný vchod DK) 
začiatok 27. septembra o 16.00
Kurz jednoduchého a podvojného účtovníctva v kurzovej miest-
nosti (zadný vchod DK)
začiatok 4. októbra o 17.30
Kurz jogy v tanečnej sále DK
začiatok 27. septembra o 17.00 
Kurz brušných orientálnych tancov v tanečnej sále DK 
začiatok 4. októbra o 19.00 
Kurz nemeckého jazyka pre pokročilých II. v kurzovej miestnosti 
(zadný vchod DK)
začiatok 5. októbra o 16.00 
Kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov v kurzovej miestnosti 
(zadný vchod DK)
začiatok 5. októbra o 17.00 

MsKS Senica 

Spomienka
Od života pre seba nič nežiadal, 
všetko len pre svoje deti a rodinu, 
svoje zlaté srdce si nám dal. 
Prestalo srdiečko tĺcť, prestali ústa 
sa smiať, budeme manžel a otec náš 
drahý stále na teba spomínať. 
Dňa 30. septembra uplynul 1. rok od chvíle, 

keď nás navždy opustil drahý manžel, otec, starý otec 
a prastarý otec, brat, zať a kamarát Miloš Mareček. 
V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. 
Za tichú spomienku ďakuje manželka a deti s rodinami.

Spomienka
V srdciach, čo ho mali radi, žije stále 
spomienkami...
S láskou spomíname na otca a dedka 
Jána Borota, ktorý nás navždy opustil 
pred 10. rokmi 4. októbra. 
S láskou spomína celá rodina. 

Spomienka
Odišiel potichučky bez slov rozlúčky. 
No v srdciach, čo ho mali radi, 
žije stále spomienkami...
Dňa 30. septembra sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia manžela, otca, deda 
Jána Pagáča.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína manželka a dcéra s rodinou.

li 

1.10.   Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
7. - 8. 10.  Melissa, Hurbanova 2827
14. – 15. 10.  Dr. Max, Obchodná 3 (Kaufland)
21. – 22. 10.  BENU, Sotinská 1591
28. – 29. 10.  Verbascum, Palárikova 308

Pohotovostná služba od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Senici 

oboznamuje svojich členov s pripravovanými aktivitami:
Dňa 18.októbra sa uskutoční návšteva divadla v Nitre, pre-

miéra hry "Štefánik". Poplatok 12eur, zaplatiť najneskoršie do 
6.októbra, odchod autobusu o 14.hod od plavárne.

Tanečné posedenie pri hudbe bude 26.októbra o 15. hod. v 
budove COOP Jednota. 

Kúpanie v Thermalparku v Dunajskej Strede sa uskutoční dňa 
16.októbra poplatok 12,50eur,odchod o 8.hod. od plavárne. 

Blahoželáme členom organizácie ,ktorí budu mať v mesiaci 
október jubileum: Viktor Búda, Helena Džubasová, Štefánia 
Hrnčiríková, Mária Labudová, Pavol Šajánek, Mária Tóthová, 
Ružena Včelková, Helena Jankovičová.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS HOKEJ

14.10. o 18.00 HK 91Senica – 
KMH Sport KFT Budapešť
zimný štadión Senica

28. 10. o 18.00 HK 91 Senica 
– HK Iskra Partizánske
zimný štadión Senica

FUTBAL
21.10. o 17.00 FK Senica - 
Ružomberok 
futbalový štadión 

 TURISTIKA

14. 10. Pochod Šaštínskymi 
bormi 
- štart:  Šaštín-Stráže, želez-
ničná stanica o 8.00, odchod 
zo Senice  o 7.27 vlakom zo 
železničnej  stanice
miesto: Šaštín- Stráže – 
Gazárka - Tomky
organizátor: Klub slovenských 
turistov 

Kam za športom

Pamiatka zosnulých
Mesto Senica a Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom 

úrade v Senici pozýva verejnosť na pietny akt spomienky na zosnu-
lých, ktorý sa uskutoční 27. októbra o 16. hod. v dome smútku na 
cintoríne v Senici. Spoločne si zaspomínajme na všetkých našich 
blízkych a občanov tohto mesta, ktorí už spia svoj večný sen. Nech 
sa láska roztopí na spomienku a bolesť na pieseň...
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Plaváreň opäť v prevádzke
Rekreačné služby mesta Senica spustili 2. októbra prevádzku 

mestskej plavárne. Počas plánovanej viac ako mesiac trvajúcej 
odstávky boli vykonané revízie a opravy technologických zari-
adení, úpravy a čistenie celej plavárne. Plaváreň v roku 2016 po 
rozsiahlej rekonštrukcii zažila nebývalú návštevnosť, približne 55 
tisíc návštevníkov. Po plnom ročnom využívaní preto odstávka 
bola nevyhnutná.

bar
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Spomienka
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé 
nám bolo osud vzal. Odišiel si nám 
všetkým, ktorí sme ťa radi mali. 
Odišiel si bez toho, aby nám tvoje 
ústa zbohom dali...
Dňa 18. októbra si pripomenieme 1. výročie 
úmrtia Jozefa Kovačovského. 

S láskou spomínajú manželka, dcéra Monika, syn Peter 
s rodinou, sestra Milka s rodinou, ostatná rodina, priatelia 
a známi.

Spomienka
Odišla si tíško ako odchádza deň, 
a v našich srdciach ostáva spomienka 
len. Tak snívaj svoj večný sen a ver, 
že nikdy nezabudneme na ten 
smutný deň...
Dňa 27. októbra uplynie rok, čo nás navždy 
opustila milovaná mamička, svokra, babka 

a prababka Antónia Kubalová.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí na ňu nezabudli. 
S láskou a úctou spomína dcéra Friderika s rodinou. 

Spomienka
Keby sa tak dal vrátiť čas, dotknúť 
sa ťa dlaňou a počuť tvoj hlas. 
Nevráti sa, čo čas vzal, ostali len 
spomienky a v srdci žiaľ...
Dňa 2. októbra si pripomenieme 
10. výročie úmrtia manžela, otca, starého 
otca a brata Štefana Kalmana. 

Spomíname na všetky krásne chvíle prežité s tebou. 
Za tichú spomienku ďakuje manželka a deti s rodinami.

Spomienka
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto ťa mal rád nemôže zabudnúť. 
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu 
kvety položíme a pri plamienku 
sviečky sa vrúcne pomodlíme....
Dňa 23. októbra uplynie 16 rokov od chvíle, 
čo nás navždy nečakane opustil manžel, 

otec, starý otec, syn, brat a zať Viliam Figura z Kunova.
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, 
smútok, prázdny domov a spomienky nám ponechal. 
Spomínajú manželka, dcéry Monika Lucia a ostatná rodina. 

Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Michal Krč-Turba      a         Andrea Dychová
Radoslav Sloboda     a         Zdenka Kováčová
Matúš Ravas         a Zuzana Bašnárová
Peter Kovačič      a Žaneta Fúsková
Jaroslav Petráš     a Lucia Kopiarová
Ing. Stanislav Šulc   a Ing. Miriam Potúčková
Ľubomír Polák       a Denisa Műllerová
Alexander Mikolaj    a Silvia Harasníková
Patrik Noščák       a Michaela Sládečková
Martin Koch       a Elena Marková

Vítame nových Seničanov
Maxim Baláž   narodený v Myjave
Simon Morávek   narodený v Myjave
David Dostál   narodený v Bratislave
Alex Pavlík   narodený v Skalici
Karolína Havelová   narodená v Skalici
Radka Dominika Svrčková  narodená v Trnave
Juliana Marková   narodená v Skalici
Liliana Horňáková   narodená v Bratislave
Miroslava Petrúfková   narodená v Skalici
Aneta Pargáčová   narodená v Myjave
Jasmína Žuffová   narodená v Skalici
Rebeka Malichová   narodená v Skalici
Karolína Gálová   narodená v Skalici
Karol Slezák   narodený v Myjave

Opustili nás
Juraj Valúch, Továrenská 530 4.  8.2017
vo veku 66 rokov
Ľudmila Kožíková, Okružná 1196 5. 8.2017
vo veku 65 rokov
Terézia Pražienková, Štefánikova 721 5. 8.2017
vo veku 61 rokov
Emília Dubcová, Športová 5271 9. 8.2017
vo veku 89 rokov
Milan Jurík, Štefánikova 1377 9. 8.2017
vo veku 86 rokov
Jozef Kučera, Štefánikova 720 9. 8.2017
vo veku 43 rokov
Ing. Jozef Hrivňák, Sv. Gorazda 3002 10. 8.2017
vo veku 61 rokov
Michal Miškovský, Senica 12. 8.2017
vo veku 38 rokov
Helena Kormánová, Štefánikova 3013 18. 8.2017
vo veku 85 rokov
Stanislav Benkovský, Štefánikova 1317 21. 8.2017
vo veku 79 rokov
Ľudmila Mikulová, Štefánikova 1377 22. 8.2017
vo veku 91 rokov
Pavel Teplanský, Štefánikova 1377 25. 8.2017
vo veku 65 rokov
Gabriel Prstek, Robotnícka 58 27. 8.2017
vo veku 95 rokov
Peter Janošič, Senica 28. 8.2017
vo veku 50 rokov
Anna Vaňková, Štefánikova 707 28. 8.2017
vo veku 81 rokov
Mária Chovancová, Robotnícka 54 31. 8.2017
vo veku 88 rokov

Blahoželáme jubilantom
V októbri 2017 oslávia:

80 rokov:  Ružena Dvorská, Terézia Kúdelová, Emília Lachká, 
Jana Lovasíková, Justína Luhová, Anna  Mihoková, 
Mária Pullmanová, Maria Szkipalová, Pavel Šajánek, Vladimír Vach
85 rokov: Štefan Čenteš
90 rokov:  Jozef Svatý
91 rokov: Paulína Šedivá
92 rokov: Jozef Fiala, Ružena Klčovanská
94 rokov: Ján Hiža

Slnečné a pokojné dni prežité v zdraví 
a kruhu blízkych želá redakcia Naša Senica.
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OKTÓBER 2017
Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil 
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

 Utorok 3. október o 19. h
KŘIŽÁČEK (filmový klub)
Chlapec Jeník utiekol z domu uchvátený 
rozprávaním o detských križiackych výpra-
vách. Jeho otec, skutočný rytier, sa vydáva 
na cestu, aby ho našiel. Nachádza miesta, 
kde sa syn objavil, avšak vždy príde neskoro. 
Nachádza len svedkov, ktorí mu poskytujú 
aspoň to málo informácií, aby mohol poskla-
dať osud svojho syna. A nájsť ho. 
Žáner: historická dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12+, 90 min.

 Streda 4. a piatok 6. október o 19. h
ZAHRADNÍCTVO: DEZERTÉR
Hlavnou postavou je majiteľ úspešného 
kaderníctva Valentino v centre Prahy Otto 
Bock a jeho rodina, ktorú tu zamestnáva. 
Po všetkých vojnových útrapách sa sem 
vracia ako uznávaný šéf so svojou manžel-
kou a jej sestrami. Tie spolu prežili vojnu 
aj nemeckú okupáciu a starali sa o malé 
deti, otcovia boli zatknutí za protinacistický 
odboj. Teraz všetci s nadšením realizujú 
svoje sny, ale prichádza zlom po februáro-
vom koministickom puči. Ottova firma je 
vyvlastnená a dôsledky sú fatálne...
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 12+, 115 min.

 Piatok 6. a nedeľa 8. október o 17. h
ESÁ Z PRALESA
Maurice síce vyzerá ako obyčajný tučniak, 
ale vnútri mu bije statočné srdce tigra, veď 
ho vychovala statočná tigrica. Maurice sa 
chce stať najlepším kung–fu majstrom na 
svete. To nebude také jednoduché, lebo 
vyniká skôr svojou neohrabanosťou a nemo-
tornosťou, ale aj obrovským odhodlaním. 
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP 7+,  97 min.

Nedeľa 8. október o 19. h
BLADE RUNNER 2049
Tridsať rokov po prvom filme na scénu pri-
chádza nový blade runner menom K, aby 
odhalil tajomstvo, ktoré môže uvrhnúť zvy-
šky spoločnosti do chaosu. Jeho pátranie 
ho privedie až k bývalému blade runnerovi, 
ktorý bol tridsať rokov nezvestný…
Žáner: akčný sci-fi thriller
Vstupné: 4 €, MP 15+, 163 min.

 Utorok 10. október o 19. h
AMITYVILLE: PREBUDENIE
Bella, jej dvojča James a malá sestra Julieta 
sa s mamou presťahujú do nového domova. 
Hlavným dôvodom je, že potrebujú ušetriť 
peniaze, aby mohli platiť nákladnú lekársku 
starostlivosť pre Jamesa, ktorý je v kóme. 
Stručne povedané, sú v situácii, keď si 
nemôžu príliš vyberať a dom Amityville im 
plne vyhovuje.
Žáner: horor
Vstupné: 4 €, MP 15+, 85 min.
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ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ
Po druhej svetovej vojne začínajú do Špa-
nielska prichádzať filmári. Nachádzajú 
zázemie, kde by mohli nakrútiť veľkolepý 
film o kráľovnej Izabele I. Režisér nikdy 
nenakrútil zvukový film, scenárista nikdy 
nenapísal kvalitný scenár a producent 
nikdy nevyprodukoval nič kvalitné. Jedinou 
skutočnou hviezdou je Macarena Granada, 
ktorá strávila niekoľko rokov v Hollywoode.
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 4 €, MP 12+, 128 min.

 Piatok 13., sobota 14., nedeľa 15., piatok 
27., sobota 28. a nedeľa 29. október o 17. h
SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA 
Rozprávkovej krajine Spievankovo vládne 
dobrosrdečná kráľovná Harmónia. Jej úlo-
hou je zaistiť, aby sa z krajiny nikdy nevy-
tratila hudba, spev a dobrá nálada. Avšak 
obyvateľom Spievankova sa hudba akosi 
odcudzila, hudobné nástroje zapadli pra-
chom, spev utíchol, dobrá nálada sa vypa-
rila. Harmónia preto povolá Spievanku a 
Zahrajka, aby jej pomohli. 
Žáner: hudobná rodinná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 88 min.

 Sobota 14. a nedeľa 15. október o 19. h
GOOD TIME
Constantinov brat sa po pokazenej banko-
vej lúpeži ocitne vo väzení. Constantine sa 
kvôli jeho vyslobodení vydá na zúfalú cestu 
mestským podsvetím. Počas jedinej šiale-
nej noci závodí s časom, aby získal dosta-
tok peňazí na bratovu kauciu a vlastne 
zachráni aj sám seba, pretože si postupne 
začne uvedomovať, že životy ich obidvoch 
sú vlastne úplne stratené... 
Žáner: krimi dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 100 min.

 Utorok 17. október o 19. h
ODRAZY (filmový klub)
Rok 1945 Stalinova moc ovláda Poľsko. 
Slávny maliar Wladyslaw Strzeminski odmi-
etne robiť umelecké kompromisy, a tak 
sa stane prenasledovaným, vylúčia ho z 
univerzity, jeho obrazy sú strhané zo stien 
galérií. Za pomoci niektorých svojich štu-
dentov sa rozhodne bojovať proti komuni-
stickej strane a stáva sa symbolom umelec-
kého odporu proti tyranii.
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 15+, 98 min.

 Streda 18. október o 19. h
ALIBI NA MIERU
„Alibi na mieru“ je kancelária, ktorá vymy-
slí a poskytne alibi na čokoľvek, čo chcete. 
Chcete ísť na futbal namiesto večere s prí-
buznými? Uliať sa z práce? Máte aféru? Ste 
neverní? Alebo chcete mať chvíľu pokoj od 
všetkého? Hrdinovia všetko zariadia a nikto 
o ničom netuší, ale...
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 12+, 90 min.

 Piatok 20., sobota 21., nedeľa 22., 
október a piatok 3., sobota 4. a nedeľa 5. 
november o 17. h
MY LITTLE PONY VO FILME 
Keď strašný Búrkový kráľ napadne Can-
terlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich 
čarovnú moc, budúcnosť Equestrie je ohro-
zená. Všetky poníky sa musia vydať na 
nebezpečnú hrdinskú cestu, ktorá ich po 
prvýkrát zavedie za hranice domoviny. Aby 

vyhľadali pomoc, budú musieť prejsť cez 
magické hory, tajomnú podmorskú krajinu 
a odviesť sa na pirátskej lodi.
Žáner: animovaná rozprávka 
Vstupné: 4 €, MP, 99 min.

 Piatok 20. október o 19. h
BARRY SEAL: NEBESKÝ GAUNER
Barryho čakajú prelety nad základňami 
kolumbijských narkobarónov, z ktorých 
zhotovuje fotodokumentáciu, nutnú pre 
boj s drogovými kartelmi. Lenže prečo lie-
tať len tak naprázdno, keď sa môžete spo-
jiť aj s protistranou a okrem fotiek pre CIA 
voziť do Ameriky aj drogy?
Žáner: krimi thriller
Vstupné: 4 €, MP 12+, 114 min.

 Sobota 21. a nedeľa 22. október o 19. h
HORA MEDZI NAMI
Dvaja náhodní spolucestujúci, muž a žena, 
sa s malým lietadlom zrútia uprostred zasne-
žených hôr. Po čase sa v týchto extrémnych 
podmienkach medzi nimi vytvorí silné puto. 
Keď si uvedomia, že k nim žiadna pomoc 
nepríde, vydajú sa na nebezpečnú a ďalekú 
cestu naprieč divočinou. 
Žáner: dobrodružná dráma
Vstupné: 4 €, MP 12+, 109 min.

 Utorok 24. október o 19. h
VÁBENIE VÝŠOK (filmový klub)
Slovenské horolezectvo v 80. rokoch pre-
žívalo na osemtisícových štítoch hviezdne 
hodiny. Dokumentárny film Pavla Barabáša 
mapuje vývoj slovenského himalájskeho 
dobrodružstva od jeho počiatkov až po 
prelomové udalosti na Mount Evereste, 
ktoré vyvrcholili v tragické okamihy. 
Žáner: dokumentárny
Vstupné: 3,50 €, MP 12+, 105 min.

 Streda 25. a piatok 27. október o 19. h
GEOSTORM
Po sérii prírodných katastrof ohrozujúcich 
našu planétu sa poprední predstavitelia 
štátov celého sveta dohodnú na vytvorení 
rozsiahlej sieti satelitov k riadeniu globálnej 
klímy, ktorá má zaistiť bezpečnosť všetkých 
obyvateľov planéty. Niečo sa však pokazí, 
systém začne na Zem útočiť a začína 
závod s časom.
Žáner: sci-fi dráma
Vstupné: 4 €, MP 12+, 108 min.

 Sobota 28. a nedeľa 29. október o 19. h
BAJKEŘI
Jakub a David spoločne s kamarátom 
Sašom trávia väčšinu času vo svete sociál-
nych sietí. Na nátlak rodičov sú donútení 
vydať sa pod vedením Davidovej pôvab-
nej macochy Terezy na dvestokilometrový 
cyklovýlet. S prekvapením zisťujú, že tam 
vonku je skutočný svet, v ktorom život zna-
mená viac než status na facebooku, nao-
zajstné dievčatá vyzerajú lepšie než kres-
lené akčné hrdinky. 
Žáner: hudobná komediálna romanca
Vstupné: 4 €, MP 12+, 109 min.

 Utorok 31. október o 19. h
JIGSAW
V meste za záhadných okolností začnú 
objavovať mŕtve telá. Všetky dôkazy uka-
zujú na jediného muža – Johna Kramera. 
Muž neslávne známy pod prezývkou 
Jigsaw, je už viac ako 10 rokov mŕtvy...
Žáner: horor
Vstupné: 4 €, MP 15+, 91 min.
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Delegácia z Hongkongu

Na návšteve v Pultusku

Škôlkari  na Kalinčiakovej ulici

Dvojkáčik zachováva tradície

Prvý deň v škole

Sedemročná Viktória sa na 
dno Kunovskej priehrady 
pozrie pri ďalšej revízii 
najskôr o 20-25 rokov

Chodníkom J. M. Hurbana


