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Akú tému zvoliť na dva prázdninové 
mesiace? Jednoznačne sa núka leto a 
všetko čo k tomu patrí. Dovolenka, vakácie, 
voľno - to sú hlavné pojmy, ktoré si každý 
naplní obsahom podľa svojich záujmov, 
predstáv, možností či príležitostí. Jeden má 
rád prímorský vzduch, hojdanie na vlnách 
a pohľad na nekonečný modrý oceán, 
ďalší rád vynaloží námahu, aby sa na svet 
pozrel z vysokého kopca, iný na motorke 
prebrázdi neprebádané miesta, niekto 
miluje jaskynný svet plný záhad a niekomu 
stačí, keď sa posadí na lavičku pri dome 
pod starý košatý strom a v jeho tieni zažíva 
slastné chvíle pokoja a oddychu. Leto má 
rozličné podoby. Budeme chodiť po ces-
tách i necestách, objavovať nové zaují-
mavé veci, učiť omladinu spoznávať naše 
krásne Slovensko, zvyky a vytrácajúce sa 
tradície, ľudí múdrych skúsenosťami, ľudí 
nadšených mladosťou, ľudí rozvážnych, 
ktorí každodenne činmi dokazujú vzťah k 
svojej krajine. A pri tých rôznych túlačkách 
možno niektorí spoznajú aj naše mesto na 
rôznych letných podujatiach. Dôležité je, 
aby dva letné mesiace boli pre všetkých 
naozaj oddychové a priniesli nové zážitky. 
Čas má pre nás prichystaných veľa prekva-
pení. Treba ich len správne zužitkovať. 
Môžete chodiť po tých najkrajších mies-
tach sveta, ak nemáte poéziu v sebe, tak ju 
nenájdete nikde. Vždy záleží iba na ľuďoch 
či sa rozhodnú pestovať krásu a dobro, do 
srdiečka vložiť kúsok tejto nádhernej kra-
jiny alebo natiahnuť nite priateľstva aj do 
iných kútov sveta.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Nadšenie a radosť z pohybu sprevádzali žiakov Základnej školy na Ulici V. Paulíny-
ho-Tótha pri otváraní atletickej tartanovej dráhy. Vyrastú na modernom športovisku 
atletické nádeje?     foto lv

Projekt uspel
Senica sa dočká múzea

V rámci cezhraničnej spolupráce sa 
mesto Senica a mesto Klobouky u Brna 
uchádzali o finančnú podporu z operač-
ného programu Interreg V-A Slovenská 
republika - Česká republika na projekt 
Česká cesta. Začiatkom júla bol na stránke 
operačného programu zverejnený zoznam 
schválených žiadostí, kde v konkurencii 
112 projektov presvedčila Česká cesta kva-
litou témy i spracovania a patrí medzi 22 
úspešných projektov so sumou celkových 
nákladov na projekt 1 531 065,49 €.

V Senici by z týchto peňazí mala byť zre-
konštruovaná historická budova Sokolovne, 
v ktorej bude následne zriadené mestské 
múzeum. V Kloboukách u Brna pôjdu 
peniaze na revitalizáciu zámku so sídlom 
100-ročného národopisného múzea, kde 
bude inovovaná a rozšírená expozícia.

Podľa projektu sú náklady senickej 
strany na projekt vo výške 1 069 594,49 €, 
partner z Klobouk u Brna žiadal sumu 461 
471 €.   (Pokračovanie na str. 3)

Otvárame Žihadielko
Spoločnosť Lidl otvorí v sobotu 8. júla o 

10. hod. na Ulici L. Novomeského v pries-
tore pri amfiteátri detské ihrisko Žihadielko 
ako druhé z desiatich po celom Slovensku. 
Program pre malých i veľkých návštevní-
kov bude pripravený až do 18. hod. Seniča-
nia príďte sa pozrieť, vaše úsilie v hlasovaní 
miest od 16 000 do 22 999 obyvateľov 
bolo korunované ziskom krásneho ihriska 
v hodnote 87 000 eur. 

Symbolický kľúč od ihriska odovzdá 
primátorovi mesta Branislavovi Grimmovi 
vedúci podpory predaja spoločnosti Lidl 
Miloš Kajan. Príde aj maskot projektu 
včielka Maja. Priamo na ihrisku sa budú 
môcť deti dosýta vyšantiť na hracích prv-
koch,   (Pokračovanie na str. 2)

Upozorňujeme čitateľov, 
že ďalšie číslo Našej Senice 

vyjde na začiatku septembra.

Návšteva z Číny
Mesto Senica 12. júna navštívila delegá-

cia predstaviteľov samosprávy a podnika-
teľskej sféry z Číny. Osemčlenná delegácia 
predostrela záujem o priateľskú spoluprácu 
a medzikultúrnu komunikáciu. 

Na stretnutí s primátorom Senice Brani-
slavom Grimmom a vedením radnice hos-
tia z Číny za hlavné oblasti záujmu označili 
odpadové hospodárstvo a výrobu špor-
tových lietadiel. Vedúci čínskej delegácie 
Li Zhijie, viceprimátor mestskej časti hlav-
ného mesta Peking Changping zdôraznil, 
že v Číne kladú veľký dôraz na ochranu 
životného prostredia, ktorá zahŕňa aj čisti-
arne odpadových vôd. Na Slovensku získa-
vajú poznatky a skúsenosti z ich prevádz-
kovania. Zaujímajú sa o nové technológie 
a novinky, ktoré by chceli aplikovať u nich 
doma.   (Pokračovanie na str. 5)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

3. riadne zasadnutie mestskej rady 
v Senici sa konalo 13. júna. Prerokované 
materiály boli predložené na rokovanie 17. 
riadneho zasadnutia mestského zastupi-
teľstva v Senici, ktoré sa uskutočnilo 29. 
júna. V úvode primátor poďakoval Ing. 
Elene Valáškovej za prácu vo funkcii riadi-
teľky Zariadenia sociálnych služieb, n.o., 
ktorú vykonávala od roku 2013. Zároveň 
predstavil Mgr. Slavomíru Jurovatú, ktorá 
prebrala funkciu riaditeľky zariadenia. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:

- Správu Mestského podniku služieb, spol. 
s r.o. o výsledku hospodárenia za rok 2016 
a zámeroch spoločnosti; a výročnú správu 
spoločnosti Stoma Senica, a.s. za rok 2016. 
Obe správy predložil Ing. Ján Bachura, riadi-
teľ Mestského podniku služieb.

- Správu Polikliniky Senica, n.o. - výsledok 
hospodárenia za rok 2016 a zámery n.o. – 
správu vypracovala Ing. Alena Kovačičová, 
riaditeľka spoločnosti.

- Správu Rekreačných služieb mesta 
Senica, spol. s r.o. – výsledok hospodáre-
nia za rok 2016 a informáciu o príprave na 
letnú turistickú sezónu a rozvojové zámery 
spoločnosti – správu predložil Mgr. Ľubo-
mír Štvrtecký, riaditeľ spoločnosti.

- Správu Technických služieb Senica, 
a.s. o činnosti za rok 2016 a zámery spo-
ločnosti predložil Jaroslav Kaščák, riaditeľ 
spoločnosti.

- Informáciu o zmene rozpočtu na rok 
2017 rozpočtovým opatrením primátora č. 
1/17.

- Informáciu o zmene rozpočtu na rok 
2017 zmenou rozpočtu č. 1/17.
Mestské zastupiteľstvo schválilo:

- Zmenu Všeobecne záväzného nariade-
nia č. 1 – Zásady hospodárenia s obecným 
majetkom. 

- Dispozície s majetkom - z 12 predlože-
ných materiálov 3 návrhy po rozsiahlej dis-
kusii boli stiahnuté z rokovania a 1 návrh 

nebol schválený.
- Všeobecne záväzné nariadenie mesta 

o dočasnom obmedzení alebo zákaze uží-
vania pitnej vody na iné účely ako je nevy-
hnutné na zabezpečenie zásobovania pit-
nou vodou v meste počas jej nedostatku, o 
spôsobe náhradného zásobovania vodou a 
náhradného odvádzania odpadových vôd 
a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území 
mesta Senica. V takýchto situáciách, ktoré 
sa vyskytli naposledy v lete v roku 2015 v 
dôsledku poklesu zásob pitnej vody, mesto 
na základe požiadavky Bratislavskej vodá-
renskej spoločnosti, a.s. zakáže na dobu 
určitú až do odvolania používanie pitnej 
vody na polievanie záhrad, ihrísk, verej-
ných priestranstiev, umývanie áut, napúšťa-
nie bazénov, stavebné účely apod. 

- Zriaďovacie listiny Základnej školy, 
Komenského 959, Senica a Materskej školy 
na Ulici L. Novomeského v úplnom znení; 
a Štatút Základnej školy, Komenského 
959 Senica a Materskej školy na Ulici L. 
Novomeského Senica.

 - Zmenu rozpočtu mesta na rok 2017 
- MsZ schválilo navýšenie kapitálových 
výdavkov o viac ako 1 000 000, 00 €, ktoré 
budú určené na investičné akcie mesta, 
hlavne na investície do majetku, ktorý s 
odstupom času už vyžaduje rekonštrukcie.

Prioritnými akciami sú:
 - rekonštrukcia strechy a schodov Mest-

ského kultúrneho strediska Senica a nákup 
ozvučovacej a hudobnej techniky,

- rekonštrukcia strechy zimného štadióna,
- investície do Domov smútkov Senica a 

Čáčov,
- rekonštrukcia zamenenej budovy Hasič-

skej zbrojnice, 
- spojovacia chodba v Základnej škole na 

Komenského ulici, 
- odkúpenie Sokolovne – nakoľko mestu 

Senica a českému partnerovi mestu Klo-
bouky u Brna bol schválený spoločný 
cezhraničný projekt Česká cesta, súčasťou 
ktorého je aj odkúpenie Sokolovne. Tešíme 
sa, že do Senice vrátime kus histórie, a tak 
vytvoríme podmienky pre vznik múzea, 

- rozšírenie kamerového systému pre 
mestskú políciu.

Súčasne sa zvyšujú finančné operácie o 
1 000 000 € a preto MsZ bude následne 
schvaľovať prijatie dlhodobého komerč-
ného úveru na investičné akcie mesta

- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontro-
lórky na II. polrok 2017.

- Určenie sobášnych dní na rok 2018 a 
navýšenie odmien pre poslanca povere-
ného sobášením alebo uvítaním do života, 
alebo iného obradu a členov Zboru pre 
občianske záležitosti pri MsÚ v Senici.

 - Opakovane návrh projektu Moderni-
zácia odborných učební v Základnej škole 
s Materskou školou na Ulici J. Mudrocha s 
doplnením výdavkov projektu a schválenia 
spolufinancovania mesta.

- Opakovane návrh projektu Moderni-
zácia odborných učební v Základnej škole 
na Ulici V. Paulínyho-Tótha s doplnením 
výdavkov projektu a schválenia spolufinan-
covania mesta.

- Návrh projektu Revitalizácia 
vnútrobloku S. Jurkoviča - obsahom pro-
jektu je revitalizácia 10 256, 85 m2 verej-
ného priestranstva pozostávajúca z obnovy 
chodníkov, viacúčelových ihrísk, obstarania 
mestského mobiliáru, vybudovania nových 
detských ihrísk určených pre všetky vekové 
kategórie detí, doplnená výsadba drevín.

Zástupca primátora Ján Hurban infor-
moval o projektoch, ktoré sa budú v rámci 
participatívneho rozpočtu na základe roz-
hodnutí jednotlivých mestských výborov 
realizovať v roku 2017 vo výške takmer 25 
000 €.

Na záver primátor mesta zhodnotil akti-
vity a výsledky, ktoré boli zrealizované v 
tomto funkčnom období. Napriek búrlivej 
diskusii v pléne mestského zastupiteľstva 
očakávame v orgánoch mesta ďalej vzá-
jomnú podporu a spoluprácu, lebo napĺňa-
nie záujmov a potrieb našich obyvateľov by 
malo byť naším spoločným cieľom.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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Otvárame Žihadielko 
(Dokončenie zo str. 1)
ale aj na obrovskom nafukovanom 

hrade alebo trampolíne. Pripravené budú 
aj tvorivé dielničky, maľovanie na tvár, za 
súťaže dostanú deti odmeny. Program je 
oveľa bohatší – prídu aj Trpaslíci z Jednotky 
RTVS a zaujímavou bude aj moderovaná 
šou a divadelné predstavenie. Nachystané 
bude občerstvenie pre celú rodinu, cuk-
rová vata bude zadarmo, organizátori mys-
leli aj na prebaľovací stan pre mamičky a 

najmenšie deti. 
Senica na druhý pokus uspela v projekte 

spoločnosti Lidl Ihrisko Žihadielko a vo svo-
jej kategórii obsadila 2. miesto s celkovým 
počtom odovzdaných hlasov 200 035. Bol 
to aj druhý najvyšší počet hlasov na Sloven-
sku. 

Ihrisko má rozmery 16x20 metrov a 
skladbou hracích prvkov je určené pre deti 
od 2 do 12 rokov. Je rozdelené do dvoch 
zón podľa veku detí 2 až 6 rokov a 6 až 12 
rokov. Tomu sú prispôsobené aj dopadové 
plochy: pre menšie deti to je liata guma, 

pre väčšie štrk. Deti sa budú môcť zahrať 
na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, 
hojdačkách či prevažovadlách. Všetky 
herné prvky sa nesú vo veselých a hravých 
motívoch s podobizňami Včielky Maje a jej 
kamarátov. Na ihrisku sa budú nachádzať 
aj lavičky a stojan na bicykle. 

Príďte sa s deťmi potešiť z nového det-
ského ihriska nielen v deň otvorenia, ale aj 
v ďalšie dni, poskytne priestor na zábavu 
našim najmladším. 

Viera Barošková
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(Dokončenie zo str. 1) 
Z rozpočtu mesta Senica 

na realizáciu projektu pôjde 5 
% - suma 53 479,74 €. Začiatok 
rekonštrukcie budovy sa pred-
pokladá na jar 2018, po kúpe 
budovy, vybavení stavebného 
povolenia a procese verejného 
obstarávania na zhotoviteľa.

Spoločným menovateľom projektu je 
stará obchodná Česká cesta, ktorá pre-
pájala oba štáty od Prahy až do Budína. 
Najväčší rozmach zažila v stredoveku a 
novoveku, no jej užívanie je doložené už 
v praveku. Senica a Klobouky u Brna ležia 
na trase ciest kráľov, vojnových konfliktov, 
bohatého obchodného života, výmeny 
informácií, kultúrnej a intelektuálnej osvety 
a rodinných väzieb. Obe predstavovali jej 
významné míľniky. Projekt predstaví témy 
málo známe previazané s prihraničným 
regiónom, zviditeľní fenomén a význam 
Českej cesty v pohraničí s presahom na 
ďalšie územia SR a ČR. I keď sú význam-
nejšie historické udalosti spojené s inými 
lokalitami našich krajín, zanechali svoje 
stopy cez Českú cestu aj v cezhraničnom 
regióne. Projekt zviditeľní a poukáže na ich 
regionálny význam.

Vhodným priestorom pre prezentá-
ciu témy v Senici je práve jedna z mála 
dochovaných historických budov v Senici, 
letohrádok statkára Vagyona, Sokolovňa. 
Nosnou aktivitou bude jej rekonštrukcia 
a využitie na zriadenie mestského múzea, 

keďže Senica ako jediné mesto na Záhorí 
napriek bohatej histórii takúto inštitúciu 
nemá. Rekonštrukciou získa budova Soko-
lovne podobu z konca 19. storočia. Pri 
tvorbe projektovej dokumentácie mesto 
vychádzalo z historických fotografií a archi-
tektonicko-historického výskumu. Podľa 
tohto výskumu bola navrhnutá farebnosť 
fasády objektu a čiastočne aj poloha a roz-
mery pôvodných otvorov okien a dverí. 
Všetky zachované fasádne prvky ako 
šambrány, rímsy a pod. budú umelecko-
-remeselne obnovené. Nezachované prvky 
budú realizované ako repliky podľa dobo-
vých fotografií. „Pre Seničanov táto správa 
znamená veľkú nádej, že budú vlastniť 
krásnu historickú budovu a konečne budú 
mať vlastné múzeum,“ povedal primátor 
Senice Branislav Grimm. Rekonštrukciou 
budovy a vytvorením múzea vznikne v 
Senici nový atraktívny cieľ pre návštevní-
kov. Nové expozície s cezhraničným presa-
hom zostaví cezhraničný tím odborníkov. 
Objekt bude po realizácii projektu zapí-
saný ako národná kultúrna pamiatka.

lv

Sobášne dni 2018 
Mestské zastupiteľstvo v Senici schvá-

lilo na rokovaní 29. júna sobášne dni na rok 
2018.  Matrika Senica  je matričný obvod  
pre mesto Senica a obce Rohov, Rybky,  
Rovensko a Smrdáky. Vzhľadom na nižší 
počet občianskych obradov, a to uzavretie 
manželstva a vítanie detí do života, poslanci  
schválili v roku 2018 každú druhú sobotu 
ako deň určený na občianske obrady. V 
prípade uzavretia manželstva v inú ako 

určenú sobotu bude obrad spoplatnený v 
zmysle zákona o správnych poplatkoch. 
Streda ako určený sobášny deň zostáva 
zachovaný.

Dni určené na vykonanie obradov: 13.  
a 27. január, 10. a 24. február, 10. a 24. 
marec, 7. a 21. apríl, 5. a 19. máj, 2., 16. a 
30. jún, 7. a 28. júl, 11. a 25. august, 8. a 
22. september,  6. a 20. október, 10. a 24. 
november, 8. december. 

bar

Pracovný čas počas leta
Mestský úrad Senica oznamuje, že od 

26. júna do 31. augusta sú stránkové a 
úradné hodiny stanovené takto: 

PONDELOK 7.00 – 11.00 12.00 – 15.00
UTOROK 7.00 – 11.00 12.00 – 15.00
STREDA 7.00 – 11.00 12.00 – 16.00
ŠTVRTOK nestránkový deň
PIATOK 7.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Obedná prestávka od 11.00 do 12.00 v 

trvaní pol hodiny.

Pokladňa MsÚ 
PONDELOK 7.00 – 15.00
Utorok 7.00 – 15.00
STREDA 7.00 – 16.00
ŠTVRTOK 7.00 – 15.00
PIATOK 7.00 – 14.00

Rajonizácia MsP 
– zmena

V čísle 5 Naša Senica sme zverejnili 
príspevok Rajonizácia Mestskej polície, v 
ktorom sme informovali o novom rozde-
lení mesta na rajóny. Ku každému je pride-
lený konkrétny policajt. Od rajonizácie si 
Mestská polícia sľubuje lepšiu spoluprácu s 
občanmi, ktorá by sa mala prejaviť v kvalit-
nejšej činnosti polície. K priloženej mapke 
mesta, kde boli znázornené rajóny, boli 
zverejnené aj telefónne čísla policajtov, 
na ktorých sa môžu občania obracať v prí-
pade potreby. V rajóne č. 12 nastala zmena 
– príslušník MsP Marcel Jurík má číslo 0915 
489 375. 

bar

Menovacie dekréty 
pre riaditeľov škôl 

Primátor mesta Senica Branislav 
Grimm 20. júna navštívil Základnú školu 
na Komenského ulici a Základnú ume-
leckú školu. Na stretnutí s pedagogickými 
zbormi oboch škôl odovzdal menovacie 
dekréty riaditeľom, ktorí vzišli z výbero-
vých konaní. Nové 5-ročné funkčné obdo-
bie sa začína 1. júla 2017 a končí 30. júna 
2022. 

Na základe výberového konania a 
odporúčania Rady školy  zriaďovateľovi 
Mestu Senica primátor mesta vymenoval 
do funkcie riaditeľa Základnej školy na 
Komenského ulici PaedDr. Krištofa Siwieca 
a riaditeľky Základnej umeleckej školy 
Mgr. Miroslavu Gáfrikovú. Obaja kandidáti 
presvedčili svojím doterajším zodpoved-
ným plnením  pracovných povinností pri 
riadení škôl, odborných vedomostí a dosi-
ahnutých výchovno-vzdelávacích cieľov, 
tiež vypracovanou koncepciou  rozvoja 
školy. „Želám vám  pri výkone riadiacej 
pozície veľa úspechov, dobrú spoluprácu 
so zamestnancami, školskou radou, odbo-
rovým hnutím,  rodičovským združením, 
verejnosťou, inštitúciami a Mestom Senica. 
Aby vaša tvorivá  atmosféra, odborné 
kvality a  nadšenie neutíchalo a bolo na 
prospech žiakom a zamestnancom škôl i 
celému mestu Senica,“ zaželal novým ria-
diteľom primátor Senice. 

bar

Úcta veku
Dvakrát do roka víta primátor mesta v 

obradnej sieni Mestského úradu v Senici 
seniorov, ktorí sa v tomto období dožili 

krásneho životného jubilea, aby im zagratu-
loval k ich sviatku a poďakoval za roky aktív-
neho života, počas ktorého sa podieľali aj 
na rozvoji nášho mesta. Tak to bolo aj vo 
štvrtok 8. júna. Pozvanie na túto slávnosť 
prijalo 28 seniorov, ktorí v prvom polroku 
oslávili alebo oslávia 80, 85 alebo 90 a viac 
rokov. Medzi 90-ročnými oslávencami boli 
Rozália Jarásková a Katarína Šestinová, 91 
rokov oslávila Verona Beregházyová. Naj-
staršou jubilantkou s krásnym vekom 92 
rokov bola Mária Fodorová. Jubilantom 
želáme všetko najlepšie!

text a foto lv
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Reprezentácia mesta
Na konci školského roka 2016/17 pri-

jal primátor mesta Senica v obradnej sieni 
Mestského úradu po druhýkrát najlepších 
žiakov základných škôl, ZUŠ a CVČ, ktorí 
počas školského roka reprezentovali nielen 
svoju školu, ale robili aj dobré meno nášmu 
mestu na krajských, celoštátnych, európ-
skych, svetových súťažiach, olympiádach a 
prehliadkach. Do Pamätnej knihy mesta sa 
v pondelok 26. júna zapísalo 15 jednotliv-
cov a 12 kolektívov.

Primátor mesta poďakoval žiakom za 
vzornú prípravu, zablahoželal k výborným 
vedomostiam, zručnostiam, schopnostiam 
a talentu, ku ktorým sa pridala vytrvalosť aj 
svedomitá práca. Prihovoril sa aj k učiteľom 
a trénerom žiakov, keďže dosiahnutie 
takéhoto umiestnenia žiakov neprichádza 
samo od seba, ale je zásluhou svedomitej 
a zanietenej práce pedagóga. 

text a foto lv

Príprava amfiteátra 
pred sezónou

Senica patrí k mestám, kde pravidelne 
počas letných mesiacov funguje letné kino. 
Seničania tak majú možnosť vychutnať si 
letné večery pod holým nebom pri sledo-
vaní filmových noviniek. Prvý film si v amfi-
teátri môžu diváci pozrieť 4. júla a bude 
ním animovaná komédia pre malých aj veľ-
kých Ja, zloduch 3.

Premietanie letného kina je napláno-
vané takmer na každý deň okrem pondel-
kov. V júli sa bude premietať od 21.30, v 
auguste od 21.00. Premietanie kina v kino-
sále sa na tento čas preruší.

Každoročne je potrebné amfiteáter na 
letnú sezónu pripraviť. K pravidelnej údržbe 
a príprave patrí kosenie, zametanie či hraba-
nie popadaných konárov, alebo starého lís-
tia. Opravujú sa svietidlá aj od vandalov zni-
čené oplotenie. Každoročne sa dávajú do 
poriadku lavičky, ktoré sú dolámané alebo 
dosky na nich už poznačili poveternostné 
podmienky, alebo zub času. V minulom 
roku bolo opravených 23 lavičiek, tento rok 
bolo potreba vymeniť dosky na 50 kusoch. 
Provizórne boli opravené schody. Vede-
nie MsKS si uvedomuje, že amfiteáter má 
obrovský potenciál a vyžadoval by si vážnej-
šiu opravu, no nedostatok finančných pro-
striedkov väčšiu rekonštrukciu nedovoľuje. 
MsKS má v pláne na budúci rok získať peni-
aze na opravu premietacej plochy. 

lv

Športová olympiáda 
žiakov

Mesto Senica so svojimi partnerskými 
mestami spolupracuje už niekoľko rokov a 
v rôznych oblastiach. Tentokrát sa predsta-
vitelia miest dohodli na rozvoji spolupráce 
v oblasti športu detí a mládeže, a tak sa 
mesto Senica podujalo zorganizovať prvý 
ročník Športovej olympiády žiakov družob-
ných miest, ktorá sa konala 21. júna.

Pozvanie na toto športové podujatie 
prijali partneri z poľského mesta Pultusk a 
českí partneri z Trutnova a Velkých Pavlovíc. 
Športoviská v meste obsadili družstvá žiakov 
II. stupňa základných škôl, ktorí si zmerali 
sily vo florbale, futsale, volejbale, plávaní 
a atletickom trojboji. Celkovo 
sa olympiády zúčastnilo 110 
detí. Športovci boli sprevádzaní 
nielen učiteľmi a trénermi , ale aj 
zástupcami samospráv partner-
ských miest. Do Senice ich prišli 
podporiť starosta Velkých Pavlo-
víc Jiří Otřel, zástupca primátora 
mesta Trutnov Tomáš Hendrych 
a za mesto Pultusk Peter Kar-
kowski, vedúci odboru školstva, 
kultúry a športu.

Olympiáda bola otvorená 
na Zimnom štadióne v Senici slávnostným 
ceremoniálom so všetkým, čo k takémuto 
podujatiu patrí. Nechýbali olympijské 
kruhy ani olympijský oheň. Divákov a hostí 
z partnerských miest pozdravil primátor 
mesta Branislav Grimm, a to v slovenčine, 
v češtine aj poľštine. 

Po slávnostnom otvorení sa mohlo 
začať športové zápolenie. Na ploche zim-
ného štadióna sa hral turnaj vo florbale 
chlapčenských družstiev. Florbalové ihrisko 
pre dievčenské družstvá bolo v telocvični 
na Základnej škole V. Paulínyho-Tótha. 
V areáli tejto školy prebiehali aj atletické 
súboje v trojboji. Žiaci si tak mali možnosť 
vyskúšať aj novú tartanovú dráhu, ktorú v 
tento deň slávnostne otvorili. Volejbalistky 
sa presunuli do telocvične Gymnázia L. 

Novomeského, futsalové súboje prebiehali 
v športovej hale a vedľa v mestskej plavárni 
zas zápolili plavci. 

Domáce družstvá nedali rovesníkom 
z partnerských miest šancu a zvíťazili 
takmer vo všetkých disciplínach. Podarilo 
sa im zvíťaziť v 6 z 9 disciplín. Prvenstvo 
si odnieslo futsalové družstvo chlapcov, 
florbalové družstvo dievčat, taktiež volej-
balové družstvo dievčat, zvíťazilo chlap-
čenské i dievčenské družstvo v atletickom 
trojboji a prvé miesto obsadila aj plavecká 
štafeta chlapcov. O vlások uniklo víťazstvo 
a na druhých miestach skončili vo florbale 
chlapci, najmladšie družstvo zo všetkých - 
plavecká štafeta dievčat a plavecká štafeta 
zložená z 2 dievčat a 2 chlapcov. 

Pre najlepšie družstvo, ktoré po súčte 

bodov zo všetkých disciplín získalo najviac 
bodov, bol pripravený putovný pohár pri-
mátorov družobných miest. Keďže domáca 
Senica dominovala takmer v každej disci-
plíne, zostane tento rok pohár v Senici. Uvi-
díme, ako sa bude dariť našim družstvám na 
budúcoročnej olympiáde, ktorej ďalší ročník 
sa presunie do poľského mesta Pultusk.

Projekt bol pripravený s OZ Jednotka 
deťom a za finančnej podpory Mesta 
Senica. Športovú olympiádu družobných 
miest organizačne pripravili Mesto Senica, 
Spoločný školský úrad, Centrum voľného 
času Stonožka, Základná škola na Ulici V. 
Paulínyho-Tótha, Gymnázium L. Novomes-
kého a Rekreačné služby mesta Senica.

text a foto lv 

Deň so zvieratkami
Deň pred záverom školského roka sa 

žiaci Základnej školy na Ulici V. Paulínyho-
-Tótha tešili zo zvieratiek, ktoré im priamo 
do vonkajšieho školského areálu prišli 
ukázať členovia Sloven-
ského zväzu chovateľov 
v Senici. Predseda tejto 
organizácie Milan Miča 
je nadšený a dlhoročný 
chovateľ, ktorého chova-
teľské úspechy boli viac-
krát ocenené. Priniesol 
ukázať aj ocenenie za 
dlhoročný rozvoj chovu 
králikov holíčskych mod-
rých. Spolu s ďalšími 
členmi organizácie pri-
pravili pre žiakov malú 
výstavku holubov, hydiny 

a králikov a tiež hospodárskych zvierat. 
Prezentácia rôznych aj vzácnych plemien 
sa stretla s veľkým záujmom a nadšením 
žiakov. Možno niektorí z nich podľahnú 
tejto záľube. 

bar, foto lv
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SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY

Daniela Oravcová (ZŠ Ulica V. Paulínyho-
-Tótha) – dejepisná olympiáda 1. miesto 
krajské kolo a 7. miesto celoslovenské kolo, 
pripravila Mgr. Anna Kmecová;

Nina Kupcová (ZŠ Komenského ulica) 
- streľba zo vzduchovej pušky 3. miesto 
krajské kolo a výtvarná súťaž Ochranárik 4. 
miesto celoslovenská súťaž, pripravil Mgr. 
Vladimír Šváček a František Šteffek;

Veronika Hazuchová (ZŠ Komenského 
ulica) – Pytagoriáda – účasť na celosloven-
skom kole, pripravila Mgr. Zuzana Ladislavová;

Adrian Ponechal (ZŠ Komenského ulica) 
– fyzikálna olympiáda 3. miesto krajské kolo, 
pripravila PaedDr. Ľubomíra Deáková;

Sofia Blažíčková (ZŠ Komenského ulica) 
– Šaliansky Maťko 3. miesto krajské kolo, 
pripravila Mgr. Jana Ponechalová;

Tomáš Odráška (ZŠ Sadová ulica) – Envi-
rootázniky – úspešný riešiteľ v celosloven-
skej olympiáde o životnom prostredí;

Magdaléna Krbicová (ZŠ Sadová ulica) 
– Všetkovedko – 16. miesto celoslovenská 
súťaž;

Viktória Opálková (ZŠ Sadová ulica) – 
Pytagoriáda 1. miesto krajské kolo;

Barbora Ravasová (ZŠ Sadová ulica) - 
Pytagoriáda 1. miesto krajské kolo;

Literárno-dramatický odbor:
Adela Danišová (ZUŠ) – recitátorka, 

víťazka krajského kola Hollého pamätník s 
postupom na Hviezdoslavov Kubín, pripra-
vila Štefánia Jánošová;

HUDOBNÝ ODBOR

Zuzana Velická (ZUŠ) – ocenenie v zla-
tom pásme celoslovenskej súťaže Mladí 
gitaristi, pripravil Mgr. Ferdinand Surový;

Alica Záhumenská (ZUŠ) – zlaté pásmo v 
hre na klavíri v celoslovenskej súťaži Schne-
iderova Trnava a zlaté pásmo a víťaz kate-
górie Detská interpretačná súťaž J. Cikkera, 
pripravila Mgr. Ľubica Mikušová;

Ondrej Sýkora (ZUŠ) – zlaté pásmo v hre 
na klavíri v celoslovenskej súťaži Schneide-
rova Trnava a 1. miesto a cena riaditeľky 
školy v celoslovenskej súťaži Mladí klavi-
risti, pripravila Mgr. Ľubica Mikušová;

VÝTVARNÝ ODBOR
Hana Hájeková – (6 r., ZUŠ) - Žitnoost-

rovské pastelky2017, medzinárodná súťaž 
detí predškolského veku, pripravila Mgr. 
Hana Oslejová;

Lucia Kabátová (7 r., ZUŠ) – Mudro-
chova paleta 2017, medzinárodná súťažná 
výstava detskej výtvarnej tvorby a ocenená 
v zlatom pásme Senecká dúha 2017, pripra-
vila Mgr. Art Natália Žurková;

KOLEKTÍVY
Spevácky zbor ZUŠ – päťnásobný držiteľ 

zlatého pásma v mládežníckych zboroch a 
dvojnásobný držiteľ v detských zboroch v 
celoštátnej zborovej súťaži Mládež spieva, 
zbor reprezentuje školu a mesto na mno-
hých koncertných vystúpeniach nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí, dirigent: Mgr. 
Ondrej Hluchý, hlasový pedagóg: Mgr. 
Katarína Kružíková;

ZŠ Komenského ulica – volejbal dievčatá 

4. miesto v Školských majstrovstvách Slo-
venska, pripravila Mgr. Zuzana Návratová;

ZŠ Komenského ulica – florbal dievčatá 
3. miesto na majstrovstvách kraja, pripravila 
Jarmila Saková;

ZŠ Komenského ulica – streľba zo vzdu-
chovky – družstvo žiakov 3. miesto v kraj-
skom kole, pripravil PaedDr. Krzysztof Siwiec;

ZŠ Sadová ulica - Detský čin roka 2016 – 
kategória Dobrý nápad – trieda 8. A.

ZŠ Sadová ulica – Futbal cup chlapci 1. 
miesto na majstrovstvách Slovenska , hráči: 
Marek Bevelaqua, Gabriel Halabrín, Denis 
Römer, Samuel Stúpal, Peter Udvorka, Ján 
Vrablic, Jaroslav Šnirc, Erik Bašista; Tréner 
Mgr. Július Dieneš.

ZŠ Sadová ulica – hádzaná dievčatá 3. 
miesto na majstrovstvách kraja – Dominika 
Grimmová, Sára Huttová, Ema Májková, 
Klára Chudá, Bianka Krahulcová, Diana 
Dermeková, Kristína Vojteková, Veronika 
Benešová, Anna Mária Tipanová, Barbora 
Hláčová, Hedviga Deáková, Kristína Makov-
níková. Trénerka Mgr. Dáša Morávková. 

ZŠ Sadová ulica – futsal chlapci 1. miesto 
na Školských majstrovstvách Slovenska –
Jaroslav Šnirc, Erik Bašista, Samuel Stúpal, 
Peter Udvorka, Dávid Meliš, Peter Milenky, 
Marek Bevelaqua, Michal Hecht. Tréner 
Mgr. Július Dieneš. 

Tanečníci juniorskej skupiny – 2. miesto 
na majstrovstvách SR a postup na majs-

trovstvá Európy vo výrazovom tanci a 3. 
miesto na majstrovstvách SR s postupom 
na majstrovstvá sveta v modernom tanci 
– zisk 5. miesta. Jana Klečková a Antónia 
Morvayová získali v duete dve 3. miesta a 
jedno 1. miesto, každá v sólovej súťaži po 
dve prvé a jedno druhé miesto, pripravuje 
Anna Antálková, Dis. art;

Tanečníci detskej vekovej kategórie - 2. 
miesto na majstrovstvách SR a postup na 
majstrovstvá Európy vo výrazovom tanci 
a 5. miesto na majstrovstvách SR s postu-
pom na svetový pohár v modernom tanci. 
Michal Dudáš získal dvakrát druhé miesto 
v kategórii sólo na celoslovenských súťa-
žiach a 5. miesto na majstrovstvách sveta 
v Chomutove, pripravuje Anna Antálková, 
Dis. art.

Mažoretky Spirit CVČ – víťazky súťaží 
Brnenská dračica a Mia festival; Trénerky 
Žaneta Brkalová, Barbora Parčiová, Mar-
tina Janáková. 

Tanečná skupina Sonny – Sonny Junior 
A - tanečná skupina roka 2017, 1. miesto na 
majstrovstvách SR a titul majster SR 2017, 
finále a 5. miesto majstrovstvá sveta 2017, 
Sonny HVK II. - tanečná skupina roka 2017, 
víťazi európskeho finále Best dance group 
Praha 2017, 3. miesto majstrovstvá sveta 
2017. Sonny HVK - 3. miesto majstrovstvá 
SR 2017. Skupinu reprezentujú Andy Jakub-
cová, Zuzana Florianová. 

Fotografi v Skalici
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské 

osvetové stredisko v Senici v spolupráci 
so Záhorským múzeom v Skalici bolo 
organizátorom 21. ročníka krajskej súťaže 
a výstavy neprofesionálnej fotografickej 
tvorby Trnavského kraja AMFO 2017, 
ktorá bola v Záhorskom múzeu v Skalici 
prístupná verejnosti od 9. júna do 2. júla. 

Do súťaže postúpilo 51 autorov s 227 
fotografickými prácami. Zo senických foto-
grafov boli ocenení: v kategórii čiernobielej 
fotografie autorov nad 21 rokov čestným 
uznaním Lucia Kuklišová, v kategórii fareb-
nej fotografie autorov nad 21 rokov Ľubo-
mír Jarábek 2. miestom (na foto vpravo), v 
kategórii farebnej fotografie autorov od 16 
do 21 rokov Hana Ševčíková, v kategórii 
čiernobielej fotografie autorov do 16 rokov 
Anna Prokešová čestným uznaním, v kate-
górii multimediálna prezentácia Michal 
Krištof. 

Viera Juríčková
ZOS Senica

foto Tomáš Jurovatý

Výročie SNP 
Štátnym sviatkom si 29. augusta pripo-

menieme 73. výročie Slovenského národ-
ného povstania. Pri tejto príležitosti sa 28. 
augusta o 10.30 pri soche Víťazstvo na 
Námestí oslobodenia uskutoční pietna 
spomienka. Vence za hrdinov SNP položia 
predstavitelia mesta Senica, štátnych orgá-
nov, Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov a zástupcovia politických strán 
a hnutí a občianskych združení. Na pietny 
akt kladenia vencov pozývame aj všetkých 
občanov mesta. 

bar

Návšteva z Číny 
(Dokončenie zo str. 1) 
Podľa ich názoru je slovenská technológia 

v tejto sfére veľmi vyspelá a dúfajú, že budú 
so Slovenskom v tejto oblasti spolupracovať.

Čínsku delegáciu z pekingskej mestskej 
časti Changpping tvorili aj odborníci na ces-
tovný ruch, podnikatelia v oblasti vodného 
hospodárstva a predstavitelia obchodných 
komôr sídliacich na Slovensku a v Česku. 
Hostia si po privítaní na radnici a obozná-
mení sa s históriou i súčasnosťou mesta, 
prezreli čistiareň odpadových vôd BVS, a. 
s., navštívili Penati Golf Resort, kompostá-
reň bioodpadov a na záver výrobu lietadiel 
vo firme Comp-Let. 

Mestská časť Changping má približne 2 
milióny obyvateľov.

Viera Barošková 
foto V. Zich 
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filmami i hrami 
Po druhýkrát sa v Dome kul-

túry v Senici konal v rámci celo-
slovenskej tour filmový festival 
Ekotopfilm – Envirofilm. Dňa 15. 
júna predpoludním podujatie 
patrilo Junior festivalu, ktorý sa 
snaží žiakov vzdelávať a motivo-
vať, aby sa ich správanie uberalo 
smerom k trvalo udržateľnému 
rozvoju. Popoludní boli pred-
nášky, diskusie a festivalové filmy.

V rámci Junior festivalu sa vystriedalo 
približne 1500 žiakov senických základ-
ných a stredných škôl. Pre deti boli pripra-
vené krátke filmové dokumenty zamerané 
na ochranu životného prostredia a hravou 
formou im bola priblížená téma separácie 
odpadu. Súčasťou podujatia boli aj súťaže, 
hry a tvorivé dielne, aj inšpiratívna výstava 
Odpadáčik, ktorá dokazovala čo všetko 
užitočné sa dá vyrobiť z odpadu. Tieto 
súťažné aktivity pre deti pripravili Záhorské 
osvetové stredisko a Lesy SR. 

Popoludňajší a večerný program otvorili 
podpredseda Trnavského samosprávneho 
kraja Zdenko Čambal spolu s primátorom 
mesta Branislavom Grimmom a jeho 
zástupcom Martinom Lidajom. Na úvod 
prevzal cenu festivalu Ekotopfilm-Enviro-
film riaditeľ Technických služieb Senica, 
a. s., Jaroslav Kaščák za prístup firmy k 
separovanému zberu a odpadovému hos-

podárstvu. Senica dosahuje 32 % podiel 
separácie, slovenský priemer je 14 %.

Projektový manažér Ekotopfilm – Envi-
rofilm Andrej Krbyla odštartoval prvú pred-
nášku na tému, ktorá sa týka každého jed-
ného z nás – odpady. Ako je na tom mesto 
Senica v separovaní odpadu v porovnaní 
so zvyškom Slovenska? Aké sú trendy vo 
svete? Na tieto otázky prišli zodpovedať 
odborníci na odpadové hospodárstvo 
Marián Fojtlín z Technických služieb Senica 
a Peter Krasnec z Asociácie podnikateľov 
v odpadovom hospodárstve. Porozprávali 
aké zmeny nás čakajú, čo robiť s biood-
padom a v čom spočíva výhoda inteligent-
ných smetných košov.

Prvý bol premietnutý dokumentárny film 
Tam niekde v Bangladéši, ktorý rozprával o 
znečisťovaní rieky garbiarskym priemyslom 
v tejto krajine, ako robotníci zarábajú na 
živobytie a pritom riskujú svoje zdravie.

Ďalšou zaujímavou témou boli prednášky 
a diskusia na tému, ktorá sa takisto dotýka 

dennodenne každého z nás - doprava. Na 
túto tému prišiel diskutovať národný cyklo-
koordinátor Peter Klučka, ktorý podporuje 
rozvoj cyklodopravy slovom aj bicyklom. 
Ten porozprával, ako je to s cyklodopravou 
u nás a vo svete. Mirety Dian prišla priblížiť 
úspešný systém zdieľaných bicyklov z Prie-
vidze. Andrea Lacková predstavila projekt 
cyklistickej dopravy mesta Senica. Zástup-
kyňa spoločnosti Hílek Viera Prekopová 
porozprávala o možnostiach elektromobi-
lity v meste a jej význame, elektrobicykle zas 
odprezentoval zástupca spoločnosti Dema 
Richard Likavčan.

Večer patril výlučne filmom. Ako dostať 
vodu do púšte a zabezpečiť dostatok vlahy 
pre rastliny a dobytok, o úspechu projektu 
zachytávania dažďovej vody Chauka Sys-
temh priblížil divákom film Púštna ruža. 
Nasledoval film z lesov rakúskeho národ-
ného parku Kalkalpen, ktorý vznikal tri 
roky a odhaľuje zložité partnerské vzťahy 
medzi rastlinami, hmyzom a živočíchmi, aj 
evolučnú kreativitu a inteligenciu stromov 
Ako sa zrodil prales. Na izolované pobrežie 
juhovýchodného Madagaskaru medzi naj-
pozoruhodnejšie stromy našej planéty, do 
oblasti, ktorá nebola ešte skoro nikdy nafil-
movaná alebo fotografovaná, divákov pre-
niesol film Baobaby medzi súšou a morom.

Dom kultúry patril v tento deň prí-
rode, jej ochrane a záchrane fauny i flóry, 
ochrane životného prostredia ako predpo-
kladu kvalitného života pre ďalšie generá-
cie.

text a foto lv

Kolónkari spomínali 
Po piatykrát sa 17. júna zišlo 65 rodákov 

z časti mesta Kolónia. Prišli nielen Seniča-
nia, ale aj zahraniční a cezpoľní. Najvzdia-
lenejšou krajinou, kde žije Kolónkar Bronek 
Babíček je ostrov Palau v Tichomorí, ale 
prišli i rodáci z Ostravy, Považskej Bystrice 
a ďalších miest, kde ich zavial osud. Poduja-
tia sa zúčastnil aj primátor mesta Branislav 
Grimm s manželkou, ktorá tiež vyrastala na 
Kolónii.

Stretnutie sa nieslo v duchu spomienok, 
prehliadky starých fotografií, ale aj diskusií 
o plánovanej publikácii o Kolónii. Premie-
tali sa staré fotografie z výstavby Kolónie, 
fotografie zo života ľudí, ktorí tu bývali. 
Prítomní si spomenuli aj na 4 svojich kama-
rátov, ktorí spo-
medzi nás odišli 
v tomto roku.

V tomto roku 
Kolónia slávi 
jubileum. Je to 
75 rokov, keď 
bola kolaudač-
ným rozhodnu-
tím ukončená 
jej výstavba a 
Kolónia začala 
žiť svoj život. Pri 
tejto príležitosti 
Klub priateľov 

histórie, ktorého členom je i združenie 
Kolónkari, plánuje prednášku pre verej-
nosť. Ak sa podarí, odprezentujú i publiká-
ciu Kolónia.

 Organizátorka podujatia Jarmila Šev-
číková sa prihovorila Kolónkarom: „Opäť 
máme vzácnu príležitosť, aby sme sa stretli, 
priateľsky objali, videli známe tváre, ktoré 
sú už poznačené vekom. No i napriek 
veku, duše Kolónkarov ostávajú mladé. 
V srdciach si nosíme spomienky na spo-
ločne prežité chvíle. Naše životy sme žili 
tak, ako nás naučili naši rodičia, a nie tak, 
ako zaznelo v úvodnej básni. Náš spoločný 
život na Kolónii bol priateľský a súdržný. 
Sme generácia, ktorá má svoje korene a vie 
kam patrí. Žili sme spolu život poznačený 
miestom, ktoré hoci niekoľkokrát zmenilo 

názov, vždy ostalo a zostane Kolóniou. Za 
tých 75 rokov sa jej tvár zmenila tak ako 
aj naše tváre. Mení sa vzhľad hlavne starej 
Kolónie necitlivými prestavbami i napriek 
tomu, že je zapísaná do zoznamu pamäti-
hodností mesta. Zanikol obchod, kde sme 
chodili nakupovať a na kus reči, zrušené 
sú jasličky, v ktorých sa o mnohých z nás 
starali, keď rodičia boli v práci. So zemou 
je zrovnaná i fabrika, ktorá patrila neodde-
liteľne ku Kolónii. Padli k zemi i komíny, 
ktoré chránili Kolóniu pred bleskami počas 
búrok a patrili k symbolu mesta Senice. No 
i napriek tomu sa tešíme, že sme sa tu spolu 
takto stretli a Kolóniu si môžeme pripome-
núť takú, akú ju máme v pamäti z detstva."

Text a foto: RNDr. Ľubica Krištofová
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Najlepší detskí recitátori zo siedmich 
elokovaných pracovísk (EP) Materskej školy 
(MŠ) na Ulici L. Novomeského sa opäť po 
roku 25. mája stretli na XI. ročníku reci-
tačnej prehliadky detí predškolského veku 
Senické zvončeky. Zorganizovalo ju meto-
dické združenie učiteliek MŠ pod vedením 
pani učiteľky Andrey Bôrikovej, ktorá tento 
rok ako Myšička Evička sprevádzala deti 
celou recitačnou prehliadkou.

Predniesť báseň od známych detských 
autorov prišlo spolu 17 nadaných predško-
lákov:

EP Kalinčiakova – Agátka Chocholáč-
ková, Nikolka Podešvová,

EP Kolónia – Dominika Hodáňová, 
Kiara-Barbara Palade,

EP Robotnícka – Agátka Mullnerová, 
Dominik Mullner,

EP J. Kráľa – Nelka Krátka, Loriána Bar-
čáková, Juko Khír,

EP Komenského – Nikolka Černeková, 
Patrik Podmajerský,

EP Hollého – Erik Rusňák, Janko Hanz-
líček, Alžbetka Váňová, Naďka Rudavská,

MŠ L. Novomeského – Tamarka Loren-
cová, Viktória Šaraboková.

Všetky deti si zaslúžia veľkú pochvalu 
za pekný a smelý prednes vskutku dlhých 

básničiek. Na 
prehliadke boli 
odmenené diplo-
mami a hodnot-
nými balíčkami, 
za ktoré ďaku-
jeme pani riadi-
teľke MŠ Renáte 
Rýzkovej. Poďa-
kovanie patrí aj 
všetkým pani uči-
teľkám, ktoré pri-
pravovali deti na 
recitačnú preh-
liadku a Záhor-
skej knižnici 
za poskytnutie 

priestorov v oddelení detí a mládeže.
Nielen našim recitátorom, ale všetkým 

deťom prajem pekné a pestré prežitie toh-
toročných letných prázdnin.

Andrea Bôriková

(Ne)bezpečné siete
Problémom internetu u detí je najmä 

slabý záujem rodičov o to, čo ich deti 
na sieti robia. Facebook, Pokec, Twitter, 
Instagram a ďalšie. Komu zverejňujú svoje 
súkromné informácie a fotografie? Kto 
môže zneužiť ich údaje? Prečo uprednost-
ňujú virtuálne vzťahy pred skutočnými? Ide 
o mániu mladých v zmysle byť IN alebo už 
o závislosť? Aké nebezpečenstvá prinášajú 
internetové siete?

V poslednom júnovom týždni mali štu-
denti druhého ročníka Obchodnej akadé-
mie v Senici odbornú prednášku na tému 
kyberšikana. Zaujímavé a kompetentné 
informácie na množstvo otázok podali 
lektori Mgr. Tomáš Földes a Mgr. Michal 
Horváth z organizácie Slovenské 
národné stredisko pre ľudské práva z 
Bratislavy. 

Internetové sociálne siete – nový 
fenomén súčasnosti v oblasti komu-
nikácie. Dobrý sluha, ale zlý pán. 
Okrem spojenia s ľuďmi prináša aj 
svoje nástrahy, pokiaľ nie je použí-
vateľ dostatočne opatrný. Surfovanie 
na internete sa presunulo z počíta-
čov do mobilov, z dosahu rodičov 
do verejných, nekontrolovateľných 
sfér. Mladí ľudia podliehajú filozofii 
,,nie si na sieti, nie si vôbec“ a potre-
bujú sa prezentovať, pričom mnohí 

komunikanti strácajú zábrany. Častokrát 
vystupujú v ,,ideálnom ja“, vďaka anony-
mite sú ľudia viac ,,odbrzdení“, pretože sa 
stierajú rozdiely v akejkoľvek oblasti. Odo-
vzdávaním osobných údajov strácajú časť 
svojho súkromia a možné zneužívanie úda-
jov, fotografií, videí, čo môže vyústiť až ku 
kyberšikane. A len málo rodičov si aktivuje 
rodičovskú kontrolu v mobiloch a nelimi-
tuje čas dieťaťa strávený na internete. Je 
preto na škodu veci, že sa k informáciám, 
ktoré hovoria o nebezpečenstvách interne-
tových sietí dostane len málo rodičov, pre-
tože sú to oni, ktorí môžu zabrániť vzniku 
mnohých problémov.

PhDr. Eva Otepková
OA 

Stonožkino ďakujem 
Martine a Mirovi

Dlhoročná vedúca 
Materského centra 
(MC) Stonožkine 
slniečka, externá 
zamestnankyňa CVČ 
Martina Otrísalová 
vytvorila v MC okrem 
iného podpornú sku-
pinu nosenia bábätiek 
v šatkách, vymyslela a 
viedla tanečné lekcie 
baby salsy, napísala 
a zrealizovala množstvo projektov na pre-
vádzku i obsah činnosti MC... Mala výraz, 
svoj štýl a v hlave množstvo vždy dobre 
premyslených nápadov. Prečo ten minulý 
čas? Pretože z tejto funkcie, do ktorej dala 
dušu i srdiečko, odchádza. Nie svojvoľne, 
ale končí jej materská dovolenka a vracia sa 
ako učiteľka na SOŠ. Srdečne jej ďakujeme 
za ten kus práce, čo do MC a CVČ vložila. 

Dlhoročný zamest-
nanec CVČ, všetkými 
deťmi milovaný Miro-
slav Tehlár, vedúci 
gitarových krúžkov 
pre pokročilých a 
vedúci všetkých mla-
dých spevákov CVČ. 
Ale tiež výborný a 
zodpovedný zvukár, 
fotograf, grafik, admi-
nistrátor webovej a facebookovej stránky 
CVČ, iniciátor a organizátor väčšiny Sto-
nožkiných podujatí, tvorca videoprojekcií, 
textár a autor piesní pre deti, autor všetkých 
plagátov, diplomov a pozvánok CVČ... 
Organizátor viacerých postupových súťaží 
a olympiád, predseda Školskej rady CVČ... 
Človek s obrovským prehľadom, vedomos-
ťami, nadhľadom i veľkým srdcom. 

Ďakujeme ti Miro, posunul si Stonožku 
o kus ďalej a budeš tu chýbať. 

Nech sa ti od 1. septembra ako učiteľovi 
v ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha darí. Tvo-
jim žiakom v triede už vopred závidíme.

Dana Kopecká
CVČ

Nová riaditeľka ZSS
K 15. júlu odchá-

dza na vlastnú žia-
dosť z postu riadi-
teľky Zariadenia 
sociálnych služieb 
Ing. Elena Valášková. 
Z výberového kona-
nia na tento post 
spomedzi  piatich  
kandidátov správna 
rada vybrala  Mgr. 
Slavomíru Jurovatú, 
doterajšiu zástupkyňu riaditeľky ZSS. 

NS
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netradične tradičné
Každoročne, keď si malí školáci recitujú 

Oj, letko, letko voňavé a školský rok sa chýli 
ku koncu, organizujú pani učiteľky školský 
výlet. Panie triedne učiteľky si dramaturgiu 
školských výletov prispôsobili myšlienke uká-
zať žiakom krásy a bohatstvo nášho regiónu, 
upevniť v nich pozitívne vnímanie a úctu k 
tradíciám a nadobúdať tak hrdosť na kultúrne 
a iné dedičstvo, ktoré Záhorie v sebe ukrýva.

Žiaci prvého 
ročníka návšte-
vou Kunowského 
majera zistili, ako 
sa na rybej farme 
chovajú ryby. 
Prácu farmárov 
videli priamo v 
teréne, oboznámili 
sa so sortimentom 
zdravých a čers-
tvých produktov 
z ich vlastného 
chovu. Na záver 
výletu ochutnali 
pravú točenú 
zmrzlinu s posýpkou. Druháci navštívili 
Senické a skalické pekárne, kde videli 
ručnú prácu pekárov i pásovú strojovú 
výrobu. Na vlastné oči sa presvedčili, že 
upiecť voňavé pečivo nie je vôbec jedno-
duché a čerstvé tradičné výrobky aj okošto-
vali. Cestou späť navštívili pomníky padlých 
I. aj II. svetovej vojny. Jedna trieda tretiakov 
návštevou mohyly, hrobu a pamätnej izby 
J. M. Hurbana zistila, že neďaleko Senice v 

malej a nenápadnej fare sa písali v 19.sto-
ročí veľké dejiny nášho národa. Druhá 
trieda tretiakov a štvrtáci zas objavovali 
zaprášenú históriu Škodáčkovho mlyna v 
Čáčove. Pútavé rozprávanie zanieteného 
Slavomíra Bučáka bolo dôkazom, že naše 
najbližšie okolie skrýva v sebe mnoho 
nespoznaného a vzácneho. 

Treba povedať, že cieľové miesta výle-
tov žiaci navštívili pešo – predsa zdravý 
pohyb a chôdza na čerstvom vzduchu je 
vždy tá najlepšia pridaná hodnota k úžas-
nému zážitku. 

Výlety, turistické vychádzky, exkurzie boli 
dôkazom regionálnej výchovy priamo v praxi. 
Naviac boli umocnené príjemnými pocitmi 
spolupatričnosti a dobrých kamarátskych 
vzťahov aj hrdosti na naše krásne Záhorie, 
ktoré je pre mnohých ešte nepoznané.

PaedDr. Beáta Kádeková
zástupkyňa pre ZŠ

ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrocha

Seniori na výlete 
Jeden z posledných májových dní, 

ktorý pripravil výbor Mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska, trávilo 50 
senických dôchodcov na zájazde v Nitre a 
Seredi. 

Po príchode do Nitry sa podľa záujmu 
časť dôchodcov zúčastnila na sv. omši v 
kostole sv. Petra a Pavla, odkiaľ sa pobrali 
na Hradný vrch. Po pamätihodnostiach 
areálu sprevádzal skupinu erudovaný sprie-
vodca oblečený do dobového kostýmu z 
čias kniežaťa Pribinu. Pozreli si tiež zostatky 
prvého kresťanského kostola na Slovensku, 
resp. v slovanských krajinách vôbec z roku 
828. Bol postavený na majetku vtedajšieho 
nitrianskeho kniežaťa Pribinu a vysvätený 
salzburským arcibiskupom ovládajúcim 
starosloviensky jazyk. Exkurzia pokračo-
vala návštevou baziliky sv. Emeráma. Tu 
zaujala impozantná výzdoba, množstvo 
sôch a malieb na stenách a strope s bib-
lickými výjavmi a nádherné vitráže okien. 
V podzemí si pozreli múzeum liturgických 
predmetov a staroslovienskych kníh a 
písomností. Pri opúšťaní príjemne chladi-
vých priestorov striedali skupinu zástupy 
ďalších návštevníkov zo Slovenska, Česka, 
ale aj výprava turistov z Japonska. 

Ďalšia cesta viedla do Serede – Múzea 
holokaustu, ktoré je súčasťou SNM 
– Múzea židovskej kultúry Bratislava. 
Podrobné informácie získali od vedomo-
sťami dobre vyzbrojenej sprievodkyne. 
Múzeum je zriadené v autentických pries-
toroch pracovného a neskôr koncentrač-
ného tábora, kde bolo v rokoch 1944 a 
1945 zadržaných a väznených viac ako 
11 tisíc Židov strážených spočiatku prísluš-
níkmi Hlinkovej gardy. Odtiaľto boli Židia 
transportovaní do koncentračných tábo-
rov v poľskom Oswienčime a českom 
Terezíne. V objekte sú sústredené dobové 
dokumenty, pôvodné predmety, ktoré tu 
zostali po zomretých alebo deportovaných 
väzňoch a množstvo fotografií. Z tohto 
miesta odchádzali všetci v tichosti a s pie-
tou. Na obidve miesta všetkým účastníkom 
zájazdu zostalo veľa spomienok. 

V tomto roku ešte čakajú dôchodcov 
športové hry, výlet na Oravu a Kysuce, 
návšteva pamätníka U Rehušov, výlet do 
Velehradu a Živú vodu v Modrej, návšteva 
partnerskej organizácie vo Velkých Pavlovi-
ciach. Koho zaujala bohatá činnosť Mest-
skej organizácie Jednoty dôchodcov Slo-
venska, nech sa stane jej členom. 

Účastníci zájazdu

Paralelný príbeh 
Rudolfa Janáka

Vo štvrtok 15. júna bola v Záhorskej galé-
rii J. Mudrocha otvorená výstava z tvorby 
mladého senického autora MgA. Rudolfa 
Janáka (na foto) s názvom Paralelný príbeh. 
Výstavu možno navštíviť do 30. júla. 

Výstava prezentuje tvorbu autora, 
ktorý od r. 2008 pôsobí v Prahe. MgA. 
Rudolf Janák (nar. 1985) študoval maľbu 
v r. 2004 – 2008 na Fakulte výtvarných 
umení Akadémie umení v Banskej Bystrici 
(prof. Stanislav Balko) a v r. 2008 – 2010 na 
Akadémii výtvarných umení v Prahe v ate-
liéri významného českého maliara Micha-
ela Rittsteina. Na rodnej pôde absolvoval 
doteraz iba menšie kolektívne výstavy; 
závažnejšia sa uskutočnila v r. 2011, keď v 
Záhorskej galérii v Senici participoval ako 
účastník medzinárodného projektu ARS 
51. Na Slovensku sa v r. 2008 – 2010, resp. 
2014 zúčastnil ešte niekoľkých skupino-
vých výstav, realizovaných predovšetkým 
v Bratislave. V tomto smere sa javí výstava 
ako doteraz najvýznamnejšie domáce 
individuálne vystúpenie autora vrátane 
odborného spracovania jeho maliarskej 
tvorby vôbec. Výber diel je pritom sústre-
dený na najnovšiu etapu po r. 2012, ktorá 
v poslednej fáze o. i. výtvarne reflektuje 
aj psychické situácie podmienené ťažkou 
chorobou. V súhrne jednotlivé, cyklicky 
koncipované okruhy poukazujú na cestu 
i výsledky doterajšieho systematického, 
bytostne maliarskeho zápasu o formuláciu 
pôvodného autorského názoru, o vyjadre-
nie umeleckého aj osobného postoja k 
naliehavým otázkam súčasného človeka a 
sveta, rovnako i k aktuálnym problémom 
maľby.

Rudolf Janák svoj výtvarný program 
od počiatku jednoznačne koncentruje 
do oblasti voľnej, v prvom rade figurálnej 
maľby, kde sa usiluje o autentické pohľady 
v tradičnom vzorci téma a obsah x estetická 
forma (farba, svetlo, priestor). Jeho záujem 
sa motivicky orientuje predovšetkým na 
pálčivú, existenciálne zastrešenú oblasť, 
v ktorej sa zaoberá absurdnosťou sveta a 
civilizačnými aspektmi, hľadaním identity 
človeka v sústave sociálnych väzieb, ale aj 
konkrétnejšie zložitým vzťahom človeka k 
životnému prostrediu. Tento kľúčový tema-
tický model sa v drvivej väčšine opiera 
predovšetkým o osobné vízie a predstavy, 
ktoré pramenia v pocitoch vnímavého a 
znepokojeného súčasníka; len okrajovo sa 
dotýka reálneho senzuálneho podnetu. S 
náročnou myšlienkovou stavbou korešpon-
duje i vizuálna projekcia jeho obrazov, ťaži-
aca najmä z expresívno-surreálnej schémy 
a spontánneho, ale pevného, tónovo kori-
govaného farebného gesta v metafyzicky 
citovanom priestore obrazu.

Výstava je otvorená v pracovných 
dňoch od 8, do 16.30 hod., v nedeľu od 13. 
do 17. hod.

-bad-
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – apríl 2017

 autor: názov: vydavateľ:
1. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
2. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (3. vyd.) Arkus
3. Betancourt, J.:  Poník na úteku Arkus
4. Kol.:  Nauč ma kresliť Axióma
5. Kol.: Krížovky pre chvíle pohody Bookmedia
6. Morpurgo, M.:  Vojnový kôň  Arkus
7. Gohl, Ch.: Zatúlané srdce jazdca Arkus 
8. Seifert, J.: Mamička Buvik 
9. Kol.:  Kto nelepí, nie je in – Ľadové kráľovstvo  Jiří Models
10. Kol.:  Kto nelepí, nie je in - Autá Jiří Models
11. Gohl. Ch.: Žolík pre všetky prípady Arkus
12. Dugas, Dionýz: Naše najlepšie bylinky Ottovo nakladateľstvo

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:
Hádajko 8/17 a perníková chalúpka
Časy sa menia a nič nie je také ako kedysi. Aj ježibaba z perníkovej chalúpky jedného 
dňa zistila, že strašidelný les už je akýsi iný... a keby len les! I samotná chalúpka akoby už 
nebola rovnaká ako voľakedy, všetko sa zmenilo a zdá sa, že k horšiemu... takže čo si má 
teraz úbohá ježibaba vlastne počať? Dozvieš sa, ak si vylúštiš všetky hlavolamy z najno-
všieho Hádajka!
105 x 148 mm, 32 strán, ČB, cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur. 

Detské doplňovačky 3/17 v bájkach
Bájky sprevádzajú ľudí oddávna. Veď kto by nemal rád príbehy, v ktorých sa zvieratká 
správajú ako ľudia, majú ľudské – spravidla tie negatívne – vlastnosti a z ktorých na konci 
vyplynie nejaké to poučenie? Teraz teda budeme riešiť hlavolamy, ktorých tajničky sú 
venované bájkam. Dozvieme sa, kto boli autori bájok, o čom bájky sú a prečo vlastne 
vznikli, akí sú zvierací hrdinovia bájok a prečítame si aj celkom novú bájku, ktorú napísal 
náš redakčný kocúrik Markus a ktorá rozpráva o... nuž, o kocúrikovi Markusovi.
148 x 210 mm, 16 strán, plnofarebné, cena 0,75 eur, pre predplatiteľov 0,70 eur. 
 
Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Rady na 
prázdninové dni

Veľmi často, najmä pri 
kratších cestách do zahraničia, mnohí pod-
ceňujú riziko možného úrazu či ochorenia, 
ktoré si vyžiada hospitalizáciu. V prípade, 
ak osoba nedisponuje poistením liečeb-
ných nákladov, hrozí, že si bude musieť 
svoj pobyt v nemocnici draho zaplatiť.

Európsky preukaz zdravotného poiste-
nia (EPZP) slúži ako doklad preukazujúci 
nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť 
počas vášho pobytu v členskom štáte EÚ. 
Ekvivalentné označenie tohto preukazu v 
anglickom jazyku je EHIC (European Health 
Insurance Card). Európsky preukaz zdravot-
ného poistenia sa vydáva v súlade s §10a 
zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 
Z. z. na základe písomnej žiadosti poistenca 
do 30 dní odo dňa podania žiadosti a zapla-
tenia poplatku za jeho vydanie. Žiadosť o 
vydanie európskeho preukazu zdravotného 
poistenia si môžete spravidla stiahnuť na 
webových stránkach svojej poisťovne.

V prípade, že potrebujete vycestovať 
ihneď začiatkom roka, a nie je pre vás 
možné čakať na vydanie preukazu, na 
základe žiadosti o vydanie európskeho pre-

ukazu zdravotného poistenia vám bude 
vašou poisťovňou vystavený jeho ekviva-
lent - náhradný certifikát k EPZP. Náhradný 
certifikát k EPZP má platnosť maximálne 
3 kalendárne mesiace a jeho vydanie je 

bezplatné.
Uväznenie

Skôr než sa rozhodnete čokoľvek spá-
chať, uvedomte si, že pokiaľ porušíte 
zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate, 
nemôže vám ambasáda prakticky pomôcť. 
Pokiaľ spáchate zločin v krajine s islamským 
právom, môže vám byť napr. useknutá ruka 
alebo môžete byť verejne bičovaní. Sú však 
krajiny, kde v súčasnosti vládnu rebeli alebo 
revolučné armády. Tam môžete byť aj za 
menší priestupok okamžite zastrelení, a to 
bez akéhokoľvek súdu. Pokiaľ sa budete 
riadiť zákonmi daného štátu a vyhnete 
sa kontaktu s drogami alebo krádežami, 
šanca, že budete uväznení, je naozaj malá. 
Ale pre každý prípad tu máme pár rád.
Nemajte nič spoločné s drogami

Pokiaľ sa akokoľvek zapletiete s dro-
gami, budete bez milosti uväznení. V niek-
torých krajinách môžete byť za prechová-
vanie alebo pašovanie drog popravení.
Vyhnite sa riadeniu

Pokiaľ riadite auto, máte veľkú šancu 
stať sa účastníkom dopravnej nehody, čo 

je v mnohých krajinách dôvodom k zatknu-
tiu alebo udeleniu vysokej pokuty. Pokiaľ 
nemáte na zaplatenie pokuty, je pravdepo-
dobné, že skončíte vo väzení.
Nefotografujte vojenské a štátne budovy

Vo väčšine krajín je zakázané fotografo-
vať objekty ako sú letiská, kasárne, vládne 
budovy, mosty, vojakov a v arabských kraji-
nách aj ženy. Pokiaľ zákaz porušíte, môžete 
počítať s pokutou, prípadne s väzením.
Neprenášajte žiadne cudzie batožiny

Akonáhle si zoberiete od niekoho kufor 
alebo inú batožinu, stávate sa automaticky 
zodpovední za jeho obsah, čo sa môže 
zmeniť na veľký problém, pokiaľ tam nájdu 
napríklad drogy.
Požívanie alkoholu na verejnosti

V niektorých krajinách platí zákaz poží-
vania alkoholu na verejnosti, v niektorých 
platí prohibícia. Porušenie zákazu môže byť 
hodnotené od napomenutia cez pokutu až 
po niekoľkodňový pobyt vo väzení.
Dovoz alebo vývoz nepovoleného tovaru

Pred príchodom alebo odchodom z kra-
jiny sa oboznámte s predpismi o dovoze 
a vývoze. Problém vám môže spôsobiť 
napríklad dovoz alkoholu do krajiny, kde 
je prohibícia alebo dovoz pornografie. To 
môže byť posudzované veľmi rozdielne v 
závislosti na predpisoch.

Beseda so spisovateľom
V spolupráci so Záhorskou knižnicou 

31. mája tretiaci a štvrtáci v Základnej škole 
s materskou školou na Ulici J. Mudrocha 
besedovali so spisovateľom Branislavom 
Jobusom. Jeho rozprávanie bolo veľmi 
pútavé, miestami zábavné a tiež poučné v 
tom, že máme si plniť svoje niekedy aj bláz-
nivé neuskutočniteľné sny a konať dobro. 
Pán Jobus bol obdivne autentický - prifrčal 
na veľkej motorke, priviezol svoje knihy, 
ozvučovaciu aparatúru, zaspieval vlastné 
piesne a odpovedal na všetečné otázky 
našich žiakov. Tí jeho tvorbu poznali, naštu-
dovali si jeho životopis, na hodinách čítania 
si prečítali knihy o muflónovi Ancijášovi. 

Na záver besedy pán spisovateľ rozdával 
autogramy na ilustrácie, ktoré si nakreslili 
žiaci sami. Ďakujeme Záhorskej knižnici za 
spoluorganizáciu tohto podujatia, ktoré sa 
vydarilo na jednotku. 

PaedDr. Beáta Kádeková
zástupkyňa pre ZŠ
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Ako vidia deti dovolenku
Čo vám príde na myseľ, keď sa povie 

dovolenka? Spomeniete si na svoju najlepšiu 
dovolenku? Predstavíte si ako ležíte na pláži 
a oddychujete pri mori či chodíte po horách? 
Túto istú otázku sme položili deťom vo výtvar-
nej súťaži Ideme na dovolenku. Deti kreslili 
kam by sa chceli ísť cez leto pozrieť, kde sa 
im najviac páčilo, alebo na akú príhodu naj-
radšej spomínajú. Vernisáž výtvarnej výstavy 
sa konala 22. júna na MsÚ v Informačnom 
centre Europe Direct Senica. 

Hlavný porotca výtvarník a pedagóg 
ZUŠ Senica Štefan Orth vyberal z viac 
ako 200 výtvarných dielok. Celkovo sa do 
súťaže zapojilo 18 škôl a ocenenie bolo 
udelené v 4 kategóriách materské školy, 
I. a II. stupeň základných škôl a ZUŠ. Šéf 
poroty ocenil, že prišlo veľmi veľa kva-
litných prác, vyzdvihol aj rôzne techniky 
maľovania a taktiež niekoľko kolektívnych 
prác. Medzi motívmi sa najčastejšie objavo-
vali dovolenky pri mori, v Tatrách, cesta lie-
tadlom, autom, ale dokonca i let balónom. 
Samostatnú cenu udelil zástupca primátora 
mesta Ján Hurban, ktorý odmenil výtvarnú 
prácu s netradičným farebným mestečkom. 
Pri vernisáži oceneným deťom zagratuloval 
a všetkým zaželal pekné prázdniny, ale 
najmä zvýšenú opatrnosť na ich cestách. 

Okrem vernisáže Ideme na dovolenku 
sa IC Europe Direct aktívne zapojilo do 
výtvarnej súťaže Hasičský deň očami detí 
pri príležitosti Hasičskej súťaže o pohár pri-
mátora mesta 24. júna. 

A. Berecová
foto lv

Viktória Ema Macová s diplomom v kate-
górii materských škôl.

Stonožka je pyšná 
na svoje deťúrence

Akoby aj nie, keď dosahujú čoraz lepšie 
výsledky a sú to správne decká do partie. 
Tanečníci, mažoretky, gitaristi, speváci, 
výtvarníci, šachisti, florbalisti, jazykári, 
materské centrum... Medailové výsledky z 
jarných súťaží môžeme rátať na desiatky 
(len Sonny a Spirit ich priviezli z 26 súťaží 
až 61). 

Mažoretky Spirit s tréner-
kami Žanetou Brkalovou, Bar-
borou Parčiovou a Martinou 
Janákovou najviac bodovali 
na súťaži O brnenskú dračicu 
a priniesli päť prvých miest, 
na MIA festivale získali tri prvé 
miesta, na Prešporskom pohári 
si vybojovali tri druhé miesta. Z 
majstrovstiev SR sa môžu pýšiť 
striebrom a titulom vicemajster 
SR v kategórii do 7 rokov. Sú i s 
rodičmi jedna veľká rodina. 

Tanečná prípravka trénerky 
Zuzany Florianovej má svoju 
prvú zlatú zo Seneckej dúhy. Na svojich 
zverencov v Sonny junior B je pyšná i tré-
nerka Soňa Pastorková, pretože zo štyroch 
súťaží priviezli až 7 medailí, najcennejšiu 
striebornú zo Slovenského tanečného 
pohára a zlatú z MIA festivalu. Aj Paťo 
Masár a jeho Sonny Deti III. majú zo súťaží 
už dve strieborné medaily. 

Tanečníci zo Sonny (Deti I. a II. a juni-
ori) trénerky Andy Jakubcovej si zaslúžia 
palec hore za super výsledky zo súťaží 

Move On Žilina (4 medailové umiestnenia) 
alebo Jednoducho tanec Šaľa (5 medailo-
vých umiestnení). Jednoznačnou čereš-
ničkou na torte je úspešná účasť na súťaži 
Skupina roka v Banskej Bystrici (1. miesto 
a 2 druhé miesta) a na Majstrovstvách 
SR v Leviciach, kde po dlhých rokoch zís-
kala skupina Sonny junior jednoznačné 
1. miesto a titul majster Slovenska 2017. 
Super výsledok priviezli i z nedávnych Maj-
strovstiev sveta v Chomutove, kde v tvrdej 

konkurencii 19-tich formácií skončili na 
finálovom 5. mieste ako najlepší zo sloven-
ských tímov. 

Krúžky Centra voľného času sú skrátka 
alfou a omegou činnosti, z malých sa tu 
postupom času stávajú veľkí, zo začiatoční-
kov pokročilí, z neskúsených skúsení. Nejde 
však len o súťaže a výsledky, ide o zábavu, 
zážitky a kamarátov. A dobre vieme, že 
zásluhu na bezchybnom chode krúžkov 
majú najmä externí vedúci a tréneri. K tým 

už vyššie menovaným treba spomenúť aj 
Oľgu Kučkovú ml., Patríciu Belanovú, Dadu 
Danišovú, Martinu Otrísalovú, Rudolfa Divi-
aka a Eriku Vančíkovú-Hrušeckú. 

CVČ je známe i množstvom pekných 
podujatí. Za zmienku stoja všetky krásne 
nedávne koncoročné stretnutia krúžkov, 
hudobné a tanečné koncerty v Dome 
kultúry i v DAVe, vystúpenia... Z nových 
napríklad tanečná súťaž pre deti z tanečnej 
prípravky Zetko cup, z tých tradičných 

a obľúbených Stonožkino 
vysvedčenie, Bublinkový deň, 
študentský ples, návrhár-
ska súťaž Model, podujatia 
Študentského parlamentu, 
besedy, množstvo malých 
podujatí v DAVe, prázdninové 
aktivity... V CVČ sa uskuto-
čňujú i všetky okresné kolá 
postupových súťaží a mnohé 
krajské kolá týchto súťaží.

Celkovo CVČ pripravilo a 
realizovalo v tomto školskom 
roku viac ako 300 podujatí s 
účasťou viac ako 10 000 detí, 
mládeže a dospelých. A koľko 

je v CVČ záujmových krúžkov, vrátane 
športových klubov? Presne 100. Darmo, 
máme predsa 100nožku, ktorá chce v 
deťoch zanechať 100pu a vymýšľať 100 
nápadov. Tie sa jej hodia pri príprave toh-
toročných 10-tich letných táborov a sústre-
dení. Svoju bohatú činnosť bude 100nožka 
aj naďalej aktívne rozvíjať a reprezentovať 
naše mesto.

D. K.

Môj najkrajší deň
V senickej plavárni sa 23. mája stretli 

žiaci troch družobných škôl: hostiteľská ZŠ 
s MŠ na Ulici J. Mudrocha, ZŠ s MŠ Ratíš-
kovice a Súkromná ZŠ Štvorlístok zo Ska-
lice. Deti súťažili v plávaní na 50 m voľný 
spôsob, v posúvaní lopty na šírku bazéna 
a nakoniec v štafete na 50 m. Za odmenu 
sa dosýta vyšantili na tobogánoch. Žiaci 
nadviazali medzi sebou priateľstvá, ktoré 
pokračovali v školskej jedálni už pri chut-
nom obede. Najlepšie výkony v plávaní 
mali žiaci z domácej školy, druhí boli žiaci 
zo Skalice a tretia bola škola z Ratíškovíc.

V týchto stretnutiach budeme určite 
pokračovať, pretože jednou vetou to pove-
dali kamaráti z Ratíškovíc: Toto bol náš naj-
krajší deň. 

Mgr. Eleonóra Ličková
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V senickom vydavateľstve Le-Mimi vyšla 
rozprávková knižka Lemi a Mimi hľadajú 
mamu, ktorá je treťou v poradí, no prvá v 
edícii Matka príroda. Príbeh napísala Jana 
Larsson a knižku ilustrovala Juliana Hamaj-
dáková. Oficiálne uvedenie knihy medzi 
najmenších čitateľov sa konalo v Dome kul-
túry 2. júna popoludní. 

Autorka príbehu o víle Mimi a škriatkovi 
Lemi Jana Larsson (pochádzajúca z Dojča a 
v súčasnosti žije vo Švédsku) v príbehu pou-
kazuje na význam prírody. „Mám k prírode 
veľký rešpekt a obdiv. Rozhodla som sa vyu-
žiť všetko, čo mi bolo dané do vienka a skúsiť 
zmeniť naše postoje. Aj prostredníctvom det-
skej knihy nabádať, aby sme sa k prírode sprá-
vali inak, lebo verím, že veľký dážď sa začína 
malou kvapkou,“ povedala Jana Larsson na 
margo príbehu a tretieho inšpiračného zdroja. 
Tými prvými dvoma pohnútkami na napísa-
nie rozprávkového príbehu boli podľa jej slov 
jej dve dcéry Sofia a Julinka a knihy, ako vec, 

ktorá nás poúča a nabáda niečo urobiť. Knihu 
nádherne ilustrovala Juliana Hamajdáková 
z Prešova, ktorá sa vyznala, že táto práca ju 
vrátila do detstva a ilustráciami detského čita-
teľa navnadila na ochranu prírody. Publiku 
sa predstavila aj trojica žien reprezentujúca 
vydavateľstvo Le-Mimi, za ktorým stoja Lenka 
Belišová, Michaela Šebestová a Miriama Hur-
ban Šebestová, ktorá spomenula, že vydava-
teľstvo vzniklo v roku 2014 a ako prvé dve v 
ňom vyšli knihy prianí Svadobná kniha prianí a 
Pamätníček môjho detstva. Podčiarkla odkaz, 
ktorý kniha dáva malým čitateľom – na konci 
príbehu sa dozvedia, aká je matka príroda pre 
nich dôležitá. Prvá kniha je zoznamovacia, 
detičky sa zoznámia so škriatkom Lemi a vílou 
Mimi a s ich kamarátmi z lesa. Ďalšie pokra-
čovania v edícii budú zamerané vždy na niek-
torú oblasť životného prostredia a na to, čo by 
mohli aj deti urobiť pre to, aby naša krásna prí-
roda bola čistučká, zdravá a plná síl.

Knihu Lemi a Mimi hľadajú mamu pokrs-
tila herečka so senickými koreňmi Helena 
Krajčiová, ktorá posypala novučičkú detskú 
knihu makom z makovice za účasti autorky, 
ilustrátorky i reprezentantiek vydavateľstva 
Le-Mimi. Radosť z novej knihy z produkcie 
domáceho vydavateľstva a veľa vďačných 
malých čitateľov popriala celému kolektívu 
riaditeľka Záhorskej knižnice Senica Kata-
rína Soukupová. 

Súčasťou slávnostného uvedenia knihy 
bolo aj vystúpenie Matúša Slaného, Ley 
Odráškovej a Kristíny Slezákovej zo Základ-
nej umeleckej školy. V ten istý deň predpo-
ludním bola v Záhorskej knižnici prezentá-
cia knižky pre predškolákov z elokovaného 
pracoviska Materskej školy na Komenského 
ulici. 

Viera Barošková
foto autorka

Zľava Helena Krajčiová makovými zrnieč-
kami vyslala knihu autorky Jany Larsson a 
ilustrátorky Juliany Hamajdákovej na cestu 
k najmenším čitateľom.

Kto nás chráni
Záhorské osvetové stredisko a Okresné 

riaditeľstvo Policajného zboru v Senici 19. 
júna vyhodnotili detskú výtvarnú súťaž Kto 
nás chráni, ktorej poslaním je podnietiť deti 
k bezpečnému správaniu sa, predchádza-
niu úrazov, dopravných nehôd, kriminality 
a ďalších negatívnych javov. 

Do súťaže prišlo 197 prác, z ktorých 

odborná porota v zložení pedagóg ZUŠ 
Štefan Orth, Mgr. Vladimíra Bahnová z 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru a 
Stanislava Dávideková z Okresného úradu 
vybrali štrnásť prác. Autori vybraných prác si 
prevzali cenu a diplom vo výstavných pries-
toroch Záhorského osvetového strediska.

Senickí žiaci sa umiestnili takto: v kate-
górii 1. stupňa ZŠ Alexandra Španková 
ZŠ Sadová ulica; v kategórii 2. stupňa ZŠ 

Dominika Denkóciová ZŠ 
Komenského ulica; v kate-
górii špeciálne školy Viktor 
Kalman a Andrej Kudláč 
zo Spojenej školy Senica; v 
kategórii ZUŠ Tomáš Gašpa-
rík, Michaela Hrabinová a 
Tamara Michálková ZUŠ 
Senica; v kategórii návrh na 
plagát ocenili Anetu Bilčí-
kovú ZUŠ Senica. 

Mgr. Nina Gurínová
Záhorské osvetové 

stredisko v Senici
foto Tomáš Jurovatý

Na výlete v Hodoníne
Deti z oddelenia Včielky, Žabky a Lienky 

z materskej školy pri ZŠ s MŠ na Ulici J. 
Mudrocha sa 30. mája vybrali do ZOO v 
Hodoníne. Na vlastné oči pozorovali a spo-
znávali veľa nových zvieratiek, korytnačky 
si dokonca aj pohladili. Našiel sa čas aj na 
osvieženie na trávniku v parku či šantenie 
na detskom ihrisku. Pre malých škôlkarov 
to bol deň plný nových a krásnych zážitkov. 

Pani učiteľky z MŠ 
zo ZŠ s MŠ, J. Mudrocha 

Rodinný podvečer
Tzv. staré sídlisko na námestíčku pri 

Korunke ožilo 26. mája akciou nazvanou 
Rodinný podvečer. Svoje miesto si tam 
našli rodiny s deťmi, ale aj mladší a starší 
ľudia. Akciu organizovalo Kresťanské cen-
trum v Senici, ktoré chce i takto rozvíjať 
dobré vzťahy v rámci nášho mesta, byť 
otvorené pre každého a byť súčasťou kul-
túrneho aj duchovného diania. 

Program bol bohatý – skupina Chilli 
(Senica), Widelife (Bratislava) a výborné 
vystúpenie šaša Fifa, ktoré do detského 
sveta vtiahlo mnohé deti. Popri programe 
na pódiu bežali aj aktivity pre deti a tvorivé 
dielne (origami). K dispozícii bolo aj sladké 
občerstvenie. 

Týmto by som chcel pozvať všetkých 
aj na naše ďalšie akcie, o ktorých sa isto 
včas dozviete. Vítaní ste aj v nedeľu o 10. 
hod. na bohoslužbách a isto aj na detskom 
klube ODMek v piatok o 18. hod. Chcel by 
som poďakovať všetkým dobrovoľníkom, 
ktorí do toho dali najmä srdce. A to sa cení. 

Jaroslav Bača
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t Maratón korisťou 
Michala Puškára

29. Záhorácky maratón a 14. 
Záhorácky polmaratón sa tento 
rok kvôli cyklistickým pretekom 
bežal v netradičnom čase, našťas-
tie ani zmena termínu zo soboty 
na nedeľu 11. júna mu výrazne 
neubrala na účasti. Do Senice 
prišlo 195 vytrvalcov, z toho na 
maratónsku trať sa vydalo 55 a na 
polmaratónsku 140 bežcov. 

Popri slovenských a českých 
pretekároch boli v bežeckom 
poli aj vytrvalci z Rakúska, 
Maďarska a Srbska, a preto toto senické 
vrcholné športové podujatie potvrdzuje 
dobrý chýr prameniaci z výbornej organizá-
cie a zaujímavej trate. Tá tretí rok vedie pre-
važne borovicovými lesmi zo Senice cez 
Borský Mikuláš do Šaštína-Stráží a späť a 
bežci opäť nešetrili slovami chvály. Bežcov 
na trať od mestskej plavárne vyslal primá-
tor Senice Branislav Grimm o 10.15 hod., 
počasie bolo celkom prijateľné, no po 12. 
hod. slnko pridalo na intenzite a posledné 
kilometre do cieľa maratónu boli značne 
vyčerpávajúce. Opäť sa nepodarilo pokoriť 
rekord Záhoráckeho maratónu z roku 1996 
2:23:42, a tak sa výzva pre maratóncov 
prenáša do nasledujúceho jubilejného 30. 
ročníka Záhoráckeho maratónu. 

Víťaz niekoľkých ročníkov senického Sil-
vestrovského behu Jakub Valachovič (AC 
Malacky) bol na maratónskej obrátke v Šaš-
tíne-Strážach prvý časom 1:15:36 a mal štyri 
minúty náskok pred druhým Michalom Puš-
károm (Bernohy.sk), tretí bol Ján Moravec (TJ 
Spartak Myjava). Druhá polovica maratónskej 
trate bola pre Jakuba Valachoviča náročná a 
35. km rozhodol, že z pretekov odstúpil. Víťa-
zom 29. ročníka Záhoráckeho maratónu sa 
v absolútnom poradí stal Michal Puškár pred 
Petrom Harnošom z Veselí nad Moravou a 
Jánom Moravcom. Maratón nedokončili traja 

pretekári. Cena pri-
mátora mesta Šaš-
tín-Stráže je určená 
pre prvého mara-
tónskeho bežca na 
obrátke v tomto 
meste. Reálne bol 
prvý Jakub Vala-
chovič, ktorý však 
maratón nedo-
končil. Keďže pro-
pozície pretekov 
nepočítali s takouto 
možnosťou, cena 
mu patrila. Jakub 
Valachovič sa jej 
vzdal a jej drži-

teľom sa stal Michal Puškár, ktorý bol na 
obrátke v Šaštíne-Strážach reálne druhý, ale 
stal sa víťazom maratónu.

Záhorácky polmaratón tradične oslo-
vuje väčšiu časť pretekárov. Radosť z víťaz-
stva na futbalovom štadióne v Šaštíne-Strá-
žach mal v absolútnom poradí Lukáš Soural 
VSK Uni Brno pred Luďkom Durďákom z 
SDH Rohatec a Andrejom Psotom z AŠK 
Grafobal Skalica. 

Už niekoľko rokov sa organizátori tešia, 
že v štartovom poli je aj zastúpenie domá-
cich bežcov. Tohto roku štartovali štyria na 
maratónskej trati a 15 ich absolvovalo polo-
vičnú trať. Najväčšie zastúpenie mal Záho-
rácky Frišký Tým, ktorého dvaja členovia Sta-
nislav Nemček a Pavol Kalman patrili medzi 
najrýchlejších Seničanov. Medzi nimi bol 
druhý Marián Medlen, reprezentujúci Sekov 
Senica. Všetci traja najrýchlejší Seničania zís-
kali cenu primátora mesta Senica.

Záhoráckemu Friškému Týmu adresu-
jeme osobitné poďakovanie nielen organi-
zátorov, ale aj pretekárov. Členovia tohto 
senického bežeckého zoskupenia na trati 
označili farbou všetky výtlky a miesta 
nebezpečné pre bežcov a pridali aj vtipné 
nápisy. Bežcom takáto služba padla vhod. 

Pripájame aj niekoľko postrehov od pre-
tekárov, ktoré sú veľkým ocenením niekoľ-

komesačnej práce organizátorov. „Ďakujem 
za výborne zorganizované preteky. Podľa 
ohlasov bežcov boli všetci maximálne spo-
kojní. Maratón sa opäť o krok posunul vpred, 
začo patrí organizátorom veľká vďaka. 
Tešíme sa na ďalší ročník,“ napísal J. Kubíček. 
„V posledných rokoch sa táto akcia stále zlep-
šuje. Tento rok bola asi najlepšia organizácia, 
nič nechýbalo, milí ľudia, trasa cez prírodu, 
občerstvenie 5 z 5-tich. Úprimná vďaka všet-
kým, ktorí sa podieľali na organizácii,“ nešet-
ril slovami chvály Kamil Ujhelyi zo Štefanova. 
Luděk Durďák tlmočil, že novú trasu absol-
voval po prvý raz a v porovnaní s pôvodnou 
chválil jej pestrosť. Poďakoval organizátorom 
za vynikajúcu organizáciu a servis:

„Na každé křižovatce člověk, občerst-
vení dostatečné. Velký dík patří i Záhorác-
kému Friškému Týmu. Jeho značení děr 
a výmolů v lesní části trati bylo dokonalé. 
Užil jsem si to, díky.“

Organizátori Záhoráckeho maratónu a 
Záhoráckeho polmaratónu sú: Mesto Senica 
a komisia pre šport pri mestskom zastupi-
teľstve, Mesto Šaštín-Stráže, komisia pre 
mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve, 
obec Borský Mikuláš. Organizátori ďakujú za 
výbornú spoluprácu príslušníkom Okresného 
riaditeľstva Policajného zboru v Senici, Mest-
skej polície Senica a dobrovoľníkom, ktorí 
výraznou mierou pomohli k bezproblémo-
vému priebehu športového podujatia. Poďa-
kovanie patrí aj sponzorom, ktorí prispeli k 
vydarenému podujatiu: Rekreačné služby 
Mesta Senica, Mestské kultúrne stredisko 
Senica, Kaufland Senica, Hypermarket Tesco 
Senica, COOP Jednota Senica, Poliklinika 
Senica n.o., Mestský podnik služieb Senica, 
Slovenský Červený kríž Senica, Lekáreň Cen-
trum Senica, Prvá stavebná sporiteľňa Senica, 
Lekáreň Arnika Senica, ADIS Office kancelár-
sky svet Senica, Cestné komunikácie Senica, 
Vilija Senica, Hílek Senica, Ondrovič – mäso-
výroba Senica, Segum Senica. 

Viera Barošková
foto M. Štítny

Víťazi Záhoráckeho maratónu v 
absolútnom poradí.

Na súťaži v Zlíne
V sobotu 10. júna sa členovia klubu 

Barbell zúčastnili na 11. ročníku medziná-
rodného turnaja o pohár mesta Zlín v mlá-
dežníckom štvorboji mladších žiakov a vo 
vzpieraní starších žiakov. 

Klub reprezentovalo 7 pretekárov: 
Matej Sládek, bronzová medailistka z maj-
strovstiev Slovenska 2017 Elizabeth 
Žídek, majsterka Slovenska Viktó-
ria Sládková, Stanislav Kováč, David 
Šajánek, bronzový z majstrovstiev 
Slovenska 2017 Michal Škodáček a 
vicemajster Slovenska 2017 Miroslav 
Blažek. Bola to posledná súťaž v jar-
nej časti sezóny, z ktorej si priviezli 7 
medailí a dva poháre za najsilnejšiu 
hráčku turnaja, ktorou bola Viktória 
Sládková a pohár za najlepší výkon v 
súťaži na sinclairov koeficient (prepo-
čet telesnej hmotnosti a zdvihnutej 
váhy), ktorý získal Michal Škodáček. 

Tréner klubu Barbell sa stal najúspešnejším 
trénerom turnaja a získal vecný dar.

Výkony pretekárov v mládežníckom 
štvorboji mladších žiakov: 

Matej Sládek – trojskok 5,1 m, hod 2 kg 
medicinbalom 6 m, trh 14 kg, nadhod 16 kg 
(bronz v kategórii dievčat a chlapcov roč-
ník 2008); Elizabeth Žídek – trojskok 5,5 
m, hod 2 kg medicinbalom 6,5 m, trh 22 kg, 

nadhod 28 kg (striebro v kategórii dievčat 
a chlapcov ročník 2007); Viktória Sládková 
– trojskok 5,3 m, hod 3 kg medicinbalom 
6,2 m, trh 30 kg, nadhod 40 kg (bronz v 
kategórii dievčat a chlapcov ročník 2005 + 
titul najlepšia žiačka).

Stanislav Kováč – trojskok 5,1 m, hod 3 
kg medicinbalom 6 m, trh 26 kg, nadhod 
37 kg (bronz v kategórii dievčat a chlapcov 
ročník 2004);

Výkony pretekárov vo vzpieraní star-
ších žiakov:

David Šajánek – trh 30 kg, nadhod 40 kg 
(druhé miesto v kategórii do 62 kg); Michal 
Škodáček – trh 54 kg, nadhod 69 kg (prvé 
miesto v kategórii do 56 kg + titul najlepší 
výkon súťaže); Miroslav Blažek – trh 60 kg, 
nadhod 70 kg (prvé miesto v kategórii do 85 
kg). Poďakovanie patrí všetkým pretekárom 
za zodpovedný prístup k tréningom. V dru-
hej časti sezóny ich čakajú ďalšie súťaže, na 
ktorých chcú obstáť čo najlepšie. 

A.P.
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futbalu

Viete z čoho boli prvé drevené kabíny, 
odkedy v Kunove funguje Maracana a 
koľko hráčov sa vystriedalo v kádri jubi-
lujúcej Telovýchovnej jednoty Družstev-
ník Kunov? Odpovede na tieto otázky a 
mnoho ďalších zaujímavostí a historiek z 
55-ročnej histórie klubu sa účastníci dozve-
dia počas slávnostnej akadémie v sobotu 
19. augusta o 18. hod. v Spoločenskom 
dome Kunov. Predchádzať jej bude futba-
lový zápas medzi súčasným mužstvom a 
bývalými hráčmi o 15. hod. 

Organizátori spomienkového podujatia 
pripravujú pre bývalých hráčov a funkcio-
nárov, no nielen pre nich bohatý program. 
Pozývajú všetkých, ktorí sa chcú na slávnost-
nej akadémii zúčastniť, aby si prišli zaspomí-
nať na časy aktívnej hráčskej kariéry, funkcio-
nárskeho pôsobenia či nadšeného fanúšika. 
Za účastnícky poplatok 10 eur, ktorý treba 
poslať na účet TJ Družstevník Kunov získajú 
okrem iného CD s dejinami TJ Družstev-
ník Kunov. Päť a pol desaťročia existencie 
klubu je zachytená slovom, fotografiami, 
obrázkami aj rôznymi príhodami, ktoré sa v 
klubovej histórii stali legendárnymi. Zostavo-
vateľom sa napríklad podarilo získať fotogra-
fiu prvého mužstva z roku 1962, zachovala 
sa aj snímka zachytávajúca sejbu trávy na 
novom ihrisku Maracana, rôzne brigády a 
momentky. História by nebola kompletná 
bez tabuliek jednotlivých ročníkov, autorov 
gólov, funkcionárov i menného zoznamu 
hráčov, ktorí sa vystriedali v kádri až doteraz. 

TJ Družstevník Kunov hrá momentálne 
7. ligu a sezónu skončil na 2. mieste. Tré-
nerom mužstva je Branislav Jablonický a 
predsedom Ivan Paveska (0917 378 902), 
ktorý podá aj podrobnejšie informácie o 
podujatí k výročiu vzniku TJ. 

bar

Sofia Babincová 
majsterka SR 

Sofia Babincová (na foto) 
z plaveckého klubu Aqua 
Senica sa stala dvojnásobnou 
majsterkou Slovenskej repub-
liky v plávaní. Tieto tituly si 
úspešná plavkyňa vybojo-
vala na majstrovstvách SR 
najmladších žiakov, ktoré sa 
konali 9.-11. júna v Košiciach. 
Treba spomenúť, že okrem 
titulov majster SR ( 200 m a 
400 m voľný spôsob), získala 
Sofia ešte dve bronzové medaily (50 m a 
100 m voľný spôsob). 

V silnej konkurencii (47 klubov, 245 
pretekárov) sa presadila vďaka poctivému 
prístupu a snahe na tréningoch pod vede-
ním trénera Andreja Laha. Sofiu prišli do 
Košíc povzbudiť rodičia a kamarát, sloven-
ský reprezentant hrajúci za HC Košice Edu-
ard Šedivý. 

Do Košíc cestoval 
so Sofiou ešte ďalší 
plavec z PK Aqua 
Senica Leonard Halmi. 
Na najvyššie priečky 
síce nedosiahol, ale 
už nomináciou doká-
zal svoj talent, keďže 
s plávaním začal iba v 
októbri minulého roka. 

Pre oboch to boli 
ich prvé majstrovstvá a 
prípravu zúročili do 8 
osobných rekordov.

Majstrovstvá SR 
sú určite pre každého 

plavca vrcholom sezóny. Nominovať sa a 
uspieť na súťaži najvyššej úrovne je previer-
kou psychickej odolnosti, fyzických síl a spl-
neným snom každého plavca. Ďakujeme 
obom za reprezentáciu klubu aj nášho 
mesta, gratulujeme a prajeme, aby toto bol 
len začiatok na dlhej ceste k úspechom.

A. Laho

Nová tartanová dráha
Počas športovej olympiády žiakov dru-

žobných miest bola 21. júna v Základnej 
škole na Ulici V. Paulínyho-Tótha otvorená 
nová tartanová atletická dráha. Športový 
areál školy získal na príťažlivosti, k futbalo-
vému, beach volejbalovému a dopravnému 
ihrisku pribudne do začiatku septembra 
ešte florbalové ihrisko. Tartanová dráha 
bude prístupná okrem žiakov aj ďalším 
rekreačným bežcom. 

V rozsiahlom areáli ZŠ bola antuková 
atletická dráha vybudovaná pred asi 50 
rokmi, na stave ktorej sa podpísal zub 
času a vyžiadala si rekonštrukciu. „Sme 
radi, že tartanová dráha sa dostala do 
plánu investičných akcií Mesta Senica 
a dnes ju slávnostne otvárame,“ neta-
jil radosť riaditeľ ZŠ Vladimír Šváček a 
spolu s ním i žiaci a pedagógovia školy. 
„Jej vybudovaním získal areál nový 
vzhľad a dych do ďalších premien tak, 
aby sa opäť stal pýchou celého mesta a 
vyrastali tu noví úspešní reprezentanti 
mesta Senica,“ dodal riaditeľ školy s 
odkazom na atletické preteky a rôzne 
súťaže, ktoré sa v tejto škole v minulosti 
konali. „Tartanová dráha je symbolic-
kým poďakovaním samosprávy mesta 
pedagógom školy za dlhoročnú podporu 
športu, výchovu talentovanej mládeže, 
výborné výchovno-vzdelávacie výsledky 
i poskytovanie areálu Dobrovoľnému 
hasičskému zboru a verejnosti,“ vyzdvi-
hol primátor mesta Branislav Grimm a 
ocenil snahu vedenia školy o vytváranie 
čo najlepších podmienok pre športovú 
činnosť. Primátor si zaspomínal na časy, 
keď pred 46 rokmi bol žiakom tejto vtedy 
novej školy, kde nebola ešte dokončená 
jedáleň, telocvičňa ani športový areál. Pri 
dokončievaní športovísk vtedy učiteľom 
a rodičom pomáhali aj žiaci. 

Celkové náklady na zhotovenie projek-
tovej dokumentácie, realizáciu tartanovej 
dráhy a náklady na stavebný dozor si vyži-
adali náklady 64 109, 26 eura, ktoré boli 
plne hradené z prostriedkov Mesta Senica. 
Stavbu v máji t.r. realizovala spoločnosť 
SportReal Nitra. Dĺžka jedného okruhu je 
234 metrov, rovinka je štvordráhová, zostá-
vajúci ovál má 3 dráhy. 

Súčasťou slávnostného otvorenia, na 
ktorom sa zúčastnili aj hostia z partner-
ských miest Trutnov, Velké Pavlovice a Pul-
tusk bolo aj spevácke vystúpenie Lucie Hlu-
chej. Na záver všetci žiaci spolu s učiteľmi 
zabehli jeden symbolický okruh. 

Viera Barošková

Zo Senice 28 družstiev 
Výmena bicykla za auto a ochrana 

životného prostredia bola hlavným motí-
vom májovej kampane Do práce na bicykli. 
Opätovne sa do nej zapojilo aj mesto 
Senica ako jedna zo 74 samospráv. Zapo-
jilo sa 28 tímov, ktoré tvorilo 90 účastníkov. 

Všetci najazdili 8245,58 km, čo na jed-
ného obyvateľa predstavuje 0,411 km (24. 
miesto na Slovensku). Jazdami na ekolo-
gickom dopravnom prostriedku uchránili 
životné prostredie od 2092,87 kg oxidu 
uhličitého. Všetky zapojené družstvá 
zaznamenali 1842 jázd. Najväčší počet 
jázd mali Senické stíhačky 139, Lucky Team 
137, Tezrda trio 134. Najviac najazdených 
km malo družstvo Drina bike 2044 km, 
Lucky team 1855 km, Tezrda trio 1278 
km. Do celoštátnej kampane sa za Senicu 
zapojil aj tím Mestského úradu, Strednej 
odbornej školy, firmy Dema. 

bar

Zbierka pre dystrofikov
Aj v našom meste sa 9. júna konala 

verejná finančná zbierka pre deti i dospe-
lých ľudí s chorobou svalová dystrofia. 
Zbierka je určená pre chorých ľudí, ale 
cieľom je šíriť osvetu. Osvetová kampaň 
pre ľudí s týmto závažným ochorením sa 
volá Belasý motýľ a jej podtitulom je slo-
gan vaša pomoc – naše krídla. Vyzbierané 
peniaze sa posielajú na účet Organizácia 
muskulárnych dystrofikov v SR. Vďaka dob-
rovoľníkom a všetkým, ktorí prispeli, sme v 
Senici vyzbierali sumu 466 eur. 

Moje osobitné poďakovanie patrí najmä 
vedeniu Základnej školy na Sadovej ulici na 
čele s pani učiteľkou Dankou Kubíčkovou 
a žiakom tejto školy. Kiežby takto pristupo-
vali aj iné školy v našom meste, veď pomá-
hať tým, ktorí to najviac potrebujú patrí k 
výchove, ktorá začína práve v školách. 

Ďakujeme, že nám pomáhate pomáhať.

Jana Theberyová 
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t Prišli aj hasiči z Pivnice
Na Námestí oslobodenia bola 24. júna 

Hasičská súťaž dobrovoľných hasičských 
zborov, a to jubilejný 25. ročník. V úmor-
nej horúčave sa z víťazstva a pohár primá-
tora mesta Senica tešilo hasičské družstvo 
mužov z Cerovej, za nimi skončilo družstvo 
z Rybiek a na tretej priečke usporiadateľské 
hasičské družstvo mužov zo Senice. 

Šesticu zúčastnených družstiev 
doplnili hasičky z Cerovej, hasiči zo 
srbskej obce Pivnica a z Podbranča 
Dolnej Doliny. Práve táto hasičská 
družina, ktorá sa venuje viac zásaho-
vej činnosti a na súťaž chodí len do 
Senice, zaujala na svojom facebookov-
skom profile hasičov zo srbskej obce 
Pivnica. Veliteľ podbrančského druž-
stva Ján Richta: „Slovo dalo slovo a 
hasiči z takmer 4 tisícovej obce Pivnica 
prijali pozvanie na návštevu a napokon 
súťažili aj v Senici“. Predsedu ich 65 člen-
ného zboru hasičov Jaroslava Vlčeka a veli-
teľa Jozefa Papa v Senici privítal aj primátor 
mesta Branislav Grimm. 

Za zvukov hasičskej hymny prišli hasič-
ské družstvá v uniformách a so zástavami 
na námestie na čele s veliteľkou súťaže a 
predsedníčkou Dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ) Senica Jarmilou Barcaj Drin-
kovou a patrónom sv. Floriánom. Polože-
ním kvetov pri soche sv. Floriána si uctili 
patróna hasičov. Potom už plocha pred trib-
únou patrila mažoretkám CVČ Spirit, ktoré 
vystriedala omladina DHZ Senica, ktorý 
si vychováva svojich nástupcov. Témou 
tohtoročnej súťaže bola činnosť integro-
vaného záchranného systému a prispeli 
do nej ukážkou aj detičky od 3 do 6 rokov, 
ktoré vynikajúco zvládli naaranžovanú 
zrážku dvoch kolobežkárov. Pracuje s nimi 
Emília Chodúrová. Volaním na číslo 112 sa 
na miesto havárie dostavili najprv policajti 
a vzápätí za nimi aj ambulancia s lekárom a 
sestričkami. K horiacemu domu rýchlo pri-
šli aj hasiči a hasili oheň. Obecenstvu pred-
viedli s papierovými rekvizitami ukážkový 

zásah, za ktorý potom dostali zaslúženú 
odmenu a pochvalu od primátora mesta: 
„Nemusíme sa báť o svoju bezpečnosť, 
vyrastajú nám kvalitné hasičské nádeje“. Aj 
ukážka spolupráce Integrovaného záchran-
ného systému početnému diváckemu pub-
liku nielen predviedla, ako to v praxi často 
vyzerá, ale bola aj veľmi edukatívna. Spo-
lupráca Policajného zboru, zdravotníckych 
záchranárov a hasičského a záchranného 

systému sa začína prvým telefonátom na 
linku 112. Ukážka takejto prvotnej komuni-
kácie bola vzorom, na čo by sa mal volajúci 
sústrediť a čoho sa radšej vyvarovať, aby 
záchranné zložky čo najrýchlejšie mohli 
konať. Po príchode všetkých troch zložiek 
na miesto činu – havarované auto so zra-
nenými osobami – konali v súčinnosti a s 
veľkou profesionalitou. 

Senická hasičská súťaž sa robí so staršími 
typmi požiarnych striekačiek PS-8, ktoré 
sa vyrábali v rokoch 1950 - 1978. No na 
súťaži boli vystavené aj staršie typy, ktoré 
do Senice priviezol Richard Januščák. Čas-
ťou svojej súkromnej zbierky historických 
hasičských strojov reprezentoval DHZ 
Špačince. V Senici si hasiči, a nielen oni, so 
záujmom pozreli skvost požiarnu striekačku 
z roku 1934, ktorú Špačinčania kúpili pri 
10. výročí založenia zboru. Za nepotrebnú 
ju považovali v roku 1958, no zachránil ju 
otec Richarda Januščáka Augustín, ktorý bol 
v DHZ strojníkom. Druhý vystavený stroj 
PS – 4 pochádzal z Pavlíc a tretí PS – 8 z 
Batizoviec. Historickou technikou sa môžu 
pochváliť aj hasiči z Podbranča Dolnej 

Doliny, ktorí priviezli ručnú požiarnu strie-
kačku z roku 1891 a na záver súťaže ukázali, 
aké podmienky mali hasiči na začiatku 20. 
storočia. K doplnkovému programu hasič-
skej súťaže patrila ukážka práce policajného 
psovoda. Mladé 3-mesačné šteniatko si zís-
kalo priazeň detského i dospelého publika, 
policajt aj odpovedal na množstvo otázok 
ohľadom výcviku psa.

Novinkou na hasičskej súťaži bola 
tvorba detí, ktoré výtvarne stvárnili 
prácu hasičov. Do výtvarnej súťaže 
Hasiči očami detí sa zapojilo 30 
malých maliarov. Porotca, pedagóg 
ZUŠ Senica Štefan Orth, udelil hlavnú 
cenu 11-ročnému Andrejovi Dušanovi 
Junekovi, 8-ročnému Máriovi Dulíkovi 
a 10-ročnému Jakubovi Gašpárkovi. 
Ceny získali aj 7-ročná Klára Bláhová, 
5-ročná Natália Boťánková. Cenu za 
tvorivý prístup získala rodina Anta-
lová - deti Sabinka (3 roky) a Samko 

(6 rokov) a mama Eva. Výstava výtvarných 
prác Požiarna ochrana očami detí bola aj 
v Dome kultúry, ktorú zorganizovali OR 
HaZZ, DHZ Senica a Územná organizácia 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Senica. 

Samotná hasičská súťaž mala dve kolá 
požiarneho útoku s vodou, kde boli sily 
takmer vyrovnané a na výsledok sa čakalo 
až do konca. Výsledky: 1. DHZ Cerová – 
výsledný čas 66,04 s., 2. DHZ Rybky 71,16 
s., 3. DHZ Senica 79,12 s., 4. Cerová ženy 
82,72 s., Pivnica – Srbsko 86,71 s., Pod-
branč Dolná Dolina 89,00 s.

Poďakovanie organizátorov Mesta 
Senica a Dobrovoľného hasičského zboru 
Senica patrí aj spevákovi Richardovi Hav-
lovi, hudobnému duetu Benedikt Cintula 
a Radka Rynikárová, ktorí účinkovali pred 
začiatkom hasičskej súťaže. Veľká vďaka 
patrí aj sponzorom: Technické služby 
Senica, a.s., RSMS, MsPS Senica, COOP 
Jednota Senica, Vilija Senica, Pyroteam, 
PD Senica, Kominárstvo Peter Metelička, 
MsKS, CVČ.

text a foto Viera Barošková

Záchranné zložky v akcii.

Aj netradičné športy
Štvrtý ročník športového sviatku Cha-

llenge day, ktorý má v Senici už tradíciu, sa 
uskutočnil 27. júna. 

Pred 19 rokmi si Senica naposledy v 
rámci Challenge day, výzvy na pohybové 
aktivity, zmerala sily s občanmi iného 
mesta. To bolo hlavným cieľom tohto vyzý-
vacieho dňa. Po obnovení podujatia sme 
sa rozhodli pokračovať vo výzve. Tento 
raz to však nebolo medzi mestami, ale 
medzi našimi základnými školami. Všetci 
žiaci absolvovali určité stanovištia. V 
niektorých merateľných prijali výzvu 
a pobili sa o prvenstvo, a to v skoku z 
miesta a v skákaní cez švihadlo. 

Najviac prekvapila svojím skokom z 
miesta Rebecca Döme zo ZŠ Ulica V. 
Paulínyho-Tótha, ktorá skočila 296 cen-
timetrov. Cez švihadlo vedel najlepšie 
skákať Pavol Škodáček z tej istej školy. 

Za minútu skočil 160-krát. Z prvého stupňa 
bol najlepší Ondrej Svoboda so 138 skokmi 
tiež z menovanej ZŠ. Aj ZŠ na Komenského 
ulici mala svojho víťaza medzi školami, a to 
Adelu Bobekovú, ktorá zvíťazila v skoku z 
miesta skokom dlhým 196 cm. 

Na všetkých stanovištiach pomáhali 
dobrovoľníci zo stredných škôl. Aj ich 
zásluhou všetko dobre dopadlo. Odme-
nou za ich pomoc bolo popoludnie netra-

dičných športov, napríklad zorbing futbal, 
kin-ball, kan jam, spikeball, indiaca, ringo, 
OgoSport, lakros. Pripravený bol aj turnaj v 
plážovom volejbale, ktorého sa zúčastnilo 
11 tímov z radov dobrovoľníkov. Je nezvy-
čajné, aké množstvo dobrovoľníkov sa v 
Senici zapája do podujatí, ktoré sa v meste 
konajú. Dúfajme, že ich bude čím ďalej 
tým viac. Na tomto mieste patrí všetkým 
srdečné poďakovanie za ochotu. 

Aj tento rok Challenge day podporilo 
viacero sponzorov a partnerov, a to GH 
Studio, Kikoprint, Coop Jednota Senica, 
Mestský podnik služieb, RSMS, Tvojafirma.
sk. Ďaľšími partnermi podujatia sa stali 
všetky základné školy v meste, Luxor n. 
o., CVČ Stonožka, Študentský parlament, 
Domka, Gooal Academy Senica, Holy 
Gym, FitnessPower OC Branč, Jumping 
Senica, Kus plastu, Tenisový klub Senica. 

text a foto Marek Štítny
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tZačala strelecká sezóna
Strelecká sezóna na strelnici Regionál-

nej organizácie Slovenského poľovníckeho 
zväzu (RgO SPZ) so sídlom v Senici sa 
začala v máji. 

Prvým podu-
jatím boli 6. a 7. 
mája regionálne 
majstrovstvá v 
disciplínach M 
- 400 a B - 50, 
OS - 40, ktoré 
RgO SPZ uskutočnila na základe poverenia 
OPK Myjava a Senica. V sobotu 6. mája 
sa uskutočnili majstrovstvá v disciplíne 
redukovaný štvorboj M - 400. Súťaže sa 
zúčastnilo 27 pretekárov z okresov Myjava 
a Senica a dvaja mimo poradia z okresu 
Malacky. Poradie na prvých piatich hodno-
tených miestach: 1. Ing. Juraj Piecka Lesy 
SR š.p. OZ Šaštín-Stráže, 394 b., 2. Ing. 
Boris Vyskoč RgO SPZ Senica, 392 b., 3. 
Pavol Czobor PZ Prietrž, 385b., 4. Dušan 
Oravec PZ Cerová, 375b., 5. Pavel Czobor 
RgO SPZ Senica, 371 b. V súťaži trojčlen-
ných družstiev sa na prvom mieste umiest-
nilo družstvo PZ Cerová, na druhom mieste 
bolo družstvo PZ Šaštín-Stráže a tretie 
skončilo družstvo PZ Stará Myjava. 

V nedeľu 7. mája majstrovstvá pokračo-
vali v brokových disciplínach, a to v streľbe 
na batérii B - 50 a na oblúkovom strelisku 
OS - 40. Na majstrovstvá v streľbe na olym-
pijskej batérii B - 50 sa prezentovalo 17 pre-
tekárov z okresu Myjava a Senica. Poradie 
na prvých piatich hodnotených miestach: 1. 
Ján Rybnikár PZ Senica pole, 2. Ing. Andrej 
Jankovič OPK Myjava a Senica, 3. Pavol 
Czobor PZ Prietrž, 4. Jozef Bartal RgO SPZ 
Senica, 5. Martin Kadlic PS Kuklov. Pre dis-
ciplínu oblúkové strelisko OS - 40 sa prihlá-
silo 11 pretekárov. Výsledky: 1. Ing. Andrej 
Jankovič OPK Myjava a Senica, 2. Ján Ryb-
nikár PZ Senica pole, 3. Pavol Czobor PZ 
Prietrž. 

Dňa 28. mája RgO SPZ so sídlom v 
Senici usporiadala na strelnici v Čáčove 
XII. ročník VSP v streľbe na batérii B -100 
ako hlavný pretek a popri tomto sa mohli 
pretekári zúčastniť i vloženého preteku na 
oblúkovom strelisku OS - 40. Dobrá úroveň 
predchádzajúcich ročníkov a hodnotné 
ceny sa podpísali o hojnú účasť. Prihlásilo 
sa 43 pretekárov do hlavných pretekov a 15 
do vložených pretekov na oblúkovom stre-
lisku. Súťažiaci boli z rôznych OPK zo Slo-
venska, tieto preteky hojne navštevujú tiež 
strelci zo susednej českej republiky, ktorí 
často miešajú poradie na prvých desiatich 
miestach. Napriek maximálnemu mož-
nému počtu pretekárov, ktorý sa dá časovo 
na strelnici v Čáčove zvládnuť, preteky boli 
bez najmenších technických problémov. 

RgO SPZ so sídlom v Senici zásluhou 
ústretovosti sponzorov zabezpečila pre 
súťažiacich na batérii 15 hodnotných cien 
a pre oblúkové strelisko 5 pohárov a cien. 

Poradie v súťaži B – 100: 1. Milan Chl-
poš z Bratislavy po rozstrele, 2. Milan Kovár 
z Malaciek, 3. Zdeněk Janalík z Kurovíc ČR, 

4. Ľuboš Holbík zo Serede, 5. Jozef Man-
cír z Nitry, 6. Zdenek Zachar z Malženíc, 
7. Pavel Kováč z Karolínky ČR, 8. Radek 
Kozák z Hustopeče u Brna ČR, 9. Miroslav 
Matějík zo Záhorovic ČR, 10. Vojtech Far-

kaš z Dunajskej Stredy, 11. Milan Zední-
ček z Gajar, 12. Andrej Tóth z Galanty, 
13. Jaroslav Furda z Jaslovských Bohu-
níc, 14. skončil Pavel Hruška z Blatnice 
pod Svatým Antonínkem ČR, 15. Milan 
Ort - Mertl z Jakubova. 

Výsledky vložených pretekov na obl-
úkovom strelisku 1. Ľubomír Chylík z 

Brna ČR, 2. Zdeněk Ružička z Namčíc ČR, 
3. Ján Súkeník z Galanty, 4. Rudolf Sivák z 
Gajar, 5. Stanislav Pospíšil z Lipova ČR. 

Jozef Bachratý 
tajomník RgO SPZ so sídlom v Senici

6. august
Memoriál Jána Pánika - verejný strelecký 
pretek v streľbe na asfaltové terče - pre-
teky s medzinárodnou účasťou, poľov-
nícke špeciality, vstup aj pre verejnosť 
miesto: strelnica v Čáčove (smer Dojč)

28. august, 18.00
Beh vďaky – obnovená tradícia behu 
(11,7 km) na počesť hrdinov SNP, štart pri 
futbalovom štadióne, cieľ Pamätník SNP 
U Rehušov v Prietrži. 

29. august, 6.00 – 18.00 
37. Senická mašírovka 
- trate 10, 17, 24, 28 km 
miesto: DAV

Futbal:
1. kolo 22.7. (sobota) 19.00 FK Senica - 
AS Trenčín
3. kolo 5.8. (sobota) 19.00 FK Senica - ŠK 
Slovan Bratislava
5. kolo 19.8. (sobota) 19.00 FK Senica - 
FC Nitra

Kam za športom

Beh vďaky 
28. augusta sa uskutoční Beh vďaky. 

Štart XII. ročníka obnovených pretekov na 
počesť hrdinov SNP bude o 18.00 pri fut-
balovom štadióne v Senici a cieľ pri pamät-
níku SNP U Rehušov v Prietrži. 

Trať pretekov Senica – Prietrž – pamätník 
SNP U Rehušov je dlhá 11,7 km s prevýše-
ním približne 200 metrov. Beží sa po asfalto-
vej ceste v kopcovitom teréne. Organizátori 
občianske združenie Petrus Prietrž, Mesto 
Senica a obec Prietrž v spolupráci s Oblast-
nou organizáciou SZPB Senica a okresnou 
organizáciou strany Smer-SD vyhlásili kate-
górie bežcov muži do a nad 40 rokov a ženy 
do a nad 35 rokov. Prezentácia pretekárov 
bude od 16.45 do 17.45 Po skončení prete-
kov budú pokračovať pri pamätníku spom-
ienkové oslavy SNP. 

bar 

Seniori súťažili
Seniori z okresu Senica súťažili 1. júla v 

areáli ZŠ na ulici V. Paulínyho–Tótha na II. 
Športových hrách seniorov okresu Senica, 
ktoré pripravila Okresná organizácia Jed-
noty dôchodcov Senica. 

Všetkých 93 účastníkov z 24 základných 
organizácii JDS prišli pozdraviť primátor mesta 
Branislav Grimm a riaditeľ Úradu práce Senica 
Ján Kovár. Seniori súťažili v 17 disciplínach, 9 
bolo ženských a 8 mužských. Ženy si merali 
sily v tradičných aj menej tradičných športoch, 
napríklad hod valčekom, hod granátom, triafali 
na basketbalový kôš, hrali stolný tenis, šípky, 
petang, skákali cez švihadlo, ale aj bežali na 50 
alebo 100 m. Pre mužov bola pripravená 60 
m trať, tiež hádzali granátom, loptou na bas-
ketbalový kôš, hrali šípky, stolný tenis, petang, 
okrem toho súťažili vo vrhu guľou a v kopoch 
do bránky cez prekážku.

Zo Seničanov bol najúspešnejší Vladi-
slav Tisoň, ktorý bol úspešný vo vrhu guľou 
a petangu a Janka Wagnerová v hode na 
basketbalový kôš. Najúspešnejšími športov-
cami sa stali Jozef Rak z Hradišťa pod Vrát-
nom a Anna Jastrábová z Jablonice.

Najlepší športovci z okresného kola 
športových hier budú reprezentovať nielen 
svoju miestnu organizáciu, ale aj Okresnú 
organizáciu JDS Senica na Župnej olympi-
áde seniorov, ktorá sa bude konať 23. – 24. 
augusta v Piešťanoch.

lv

Štramák Fest 
Sadová ulica a priľahlý park sa 1. júla 

stali miestom, kde sa prelínalo výborné 
pivo s dobrou hudbou i jedlom. Atmosféru 
senického pivného festivalu Štramák Fest si 
v chládku parku vychutnávali stovky Seni-
čanov i návštevníkov z okolia. Návštevníci 
mohli ochutnať poctivé pivá od regionál-
nych minipivovarov Hellstork, Šandorf, Stu-
pavar, Wywar, Mauacký Muádek, Rudavar, 
Svätojánsky pivovar, Lingišpír a Štramák.

Posedenie pri ochutnávkach piva sprí-
jemňoval bohatý kultúrny program. Spolu-
prácou pivovaru Štramák a mesta Senica, 
ktorému sa podarilo získať finančnú pod-
poru z Krajskej organizácie cestovného 
ruchu Bratislava Region Tourism, si na svoje 
prišli všetky vekové kategórie. Pre tých skôr 
narodených vystúpila dychová hudba Hra-
dišťanka. Potom pódium patrilo kapelám 
ako Šaldo band, Back to the Roots, Hor-
kýže slíže revival, či Jimi Cimbala s kape-
lou Metropolis. Novinkou podujatia bola 
tzv. detská zóna, kde sa dobrovoľníci zo 
Senica 2.0 a animátori venovali najmenším 
návštevníkom.

Na festivale sa odprezentovali aj 
oblastné organizácie cestovného ruchu, 
ktoré návštevníkom ponúkli zaujímavé tipy 
na výlety. Svoj stánok na Štramák Feste roz-
prestreli OOCR Záhorie, Región Tirnavia a 
Bratislava Region. 

lv
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PODUJATÍ – JÚL 
do 30. júla
Rudolf Janák - Obrazy - výstava 
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 

2. júl, 20.00
Nedeľné kultúrne večery - Domka, o.z. 
– zábavný program pre mládež v rámci 
Senického kultúrneho leta.
miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry 
(terasa)

8. júl, 10.00 – 18.00
Žihadielko - otvorenie detského ihriska 
miesto: Ulica L. Novomeského za amfiteá-
trom

9. júl, 19.30 
Nedeľné kultúrne večery – koncert Senic-
kej heligónky v rámci Senického kultúr-
neho leta. 
miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry 
(terasa)

13. júl, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

15. júl, 14.00 
Hráme sa a športujeme – podujatie pre 
deti
miesto: futbalové ihrisko Kunov

16. júl, 19.00 
Nedeľné kultúrne večery - koncert Viery 
Šustekovej a Petra Kavického v rámci Senic-
kého kultúrneho leta. 
miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry 
(terasa)

23. júl 
Nedeľné kultúrne večery
17.00 - detské interaktívne divadielko Fifo, 
Vierka a začarované prasiatko 
18.00 – stretnutie s indiánskou kultúrou – 
Havran misionár medzi Indiánmi v južnej 
Dakote (USA). Podujatia v rámci Senického 
kultúrneho leta.
miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry 
(terasa)

27. júl, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

28. júl, 20.00
Po stranách Moravy - VI. letný medziná-
rodný poetický festival, tvorivé stretnutie 
básnikov z Čiech, Poľska, Bulharska a zo 
Slovenska spojené s prezentáciou ich 
tvorby 
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

30. júl, 10.00 – 16.00 
Deň otvorených dverí v Penati Golf Resort 
– príležitosť vyskúšať si hrať golf pod vede-
ním profesionálnych trénerov, vstup na 
cvičné plochy a golfové lekcie so súťažami 
zdarma.
miesto: Penati Golf Resort 

30. júl, 19.00 
Nedeľné kultúrne večery – koncert 
hudobnej skupiny Výkvet poézie nadšenca 
v rámci Senického kultúrneho leta. 
miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry 
(terasa)

AUGUST
Od 1. augusta do 30. septembra
Príbehy 20. storočia - výstava s príbehmi voja-
kov, partizánov a tých, čo prežili holokaust, 
sovietske lágre a tiež tých, ktorí sa dostali do 
konfliktu s komunistickým režimom.
miesto: Námestie oslobodenia

5. august, 8.00
IX. Slovenské piesky 2017
miesto: vojenský výcvikový priestor Záho-
rie – sektor C (Plavecký Mikuláš)

6. august, 19.00
Nedeľné kultúrne večery - koncert hudob-
nej skupiny Šaldo v rámci Senického kultúr-
neho leta. 
miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry 
(terasa)

10. august, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

12. august, 18.00
Predhodové posedenie pri heligónke - 
účinkuje Klub priateľov heligónky Senica a 
hostia 
miesto: Spoločenský dom Kunov

13. 8. Nedeľné kultúrne večery – koncert 
hudobnej skupiny Chilli v rámci Senického 
kultúrneho leta 
miesto: malý amfiteáter pri Dome kultúry 
(terasa)

17. august, 20.00 
Nočná Senica - účinkuje Saxophone synco-
pators, osadenie pamätnej dosky na Záho-
ráckej stene slávy na budove Domu kultúry 
džokejovi Jaroslavovi Brečkovi a maliarovi 
Jánovi Mudrochovi in memoriam. V prípade 
nepriaznivého počasia sa program presúva 
do Domu kultúry, bezplatné podujatie.
miesto Námestie oslobodenia 

18. 8. Holidayland – jednodňový multižán-
rový festival, na ktorom vystúpia Rytmus, 
Polemic, Smola a hrušky, P.A.T, Mega M, 
B-Complex, Výkvet poézie nadšenca a iné, 
veľa aktrakcií, aktivít a súťaží.
miesto: letisko Senica

18. - 19. august 
Senický jarmok 
miesto: Sadová ulica 

18. august 
Senické kultúrne leto – amfiteáter
vstup zdarma
13.00 - HS Orbita
14.30 - Prešovskí heligónkari, vstup zdarma
16.00 – Osuská kapela
17.30 – Synkopa
Na jarmočnú nôtu - blok hudby a folklóru, 
vstupné 6 € 

19.30 – Senzus
21.00 – folklórny súbor Urpín

19. august
Senické kultúrne leto
9.30 – 12.30 - Parkojáda, interaktívne diva-
dielka pre deti v parku pri DAVe, vstup zdarma
amfiteáter, vstup zdarma:
10.00 – Oáza
11.30 – Retro
13.00 – Once
14.30 – Modul
16.00 – Záhorácky výbjer

18. - 20. august
40. Záhorácka výstava králikov, holubov, 
hydiny s expozíciou hospodárskych zvierat 
- chovateľská výstava, otvorené v piatok – 
sobota 9.00 – 18.00, v nedeľu 9.00 – 12.00
miesto: park pri Záhorskej galérii

19. august Sahara 2017
miesto: VTSÚ Záhorie

19.  august, 18.00 
55. výročie TJ Družstevník Kunov
miesto: Spoločenský dom Kunov 

20. august 
Dostihový deň v Čáčove – rovinové a pre-
kážkové dostihy
miesto: dostihová dráha Poľnohospodár-
skeho družstva Senica 

24. august, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

27. august, 10.00 - 16.00
Deň otvorených kamiónov – podujatie 
pre zamestnancov NAD Ress aj pre širokú 
verejnosť spojené s oslavou 20. výročia 
spoločnosti, vystúpi skupina No Name, 
Adriana Poláková, pripravené rôzne atrak-
cie pre deti, dámy aj pánov.
miesto: letisko Senica

Ponuka kurzov
Mestské kultúrne stredisko Senica od 

septembra 2017 organizuje v Dome kul-
túry v Senici nasledovné kurzy: 

- Anglický jazyk (pre začiatočníkov, 
pokročilých),

- Nemecký jazyk (pre začiatočníkov, 
pokročilých), 

- Francúzsky jazyk (pre začiatočníkov, 
pokročilých),

- Ruský jazyk (pre začiatočníkov, pokro-
čilých),

Odborné kurzy (jednoduché účtovníctvo 
+ podvojné účtovníctvo).

Praktické kurzy - kurz jogy, kurz bruš-
ných tancov, spoločenský tanec pre stre-
doškolákov, spoločenský tanec pre dospe-
lých, rehabilitačné cvičenie zamerané na 
posilnenie chrbtového svalstva.

Bližšie informácie o kurzoch získate 
v Mestskom kultúrnom stredisku Senica, 
kontakt: 034/651 2301, 0905 809 766 
Anna Kaščáková. 

Mestské kultúrne stredisko
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Spomienka
V kvetoch, ktoré nosíme na hrob, sú uložené všetky 
naše spomienky...
Dňa 7. júla si pripomenieme 2. výročie úmrtia mamy, 
sestry, starej mamy, svokry Oľgy Bíbovej, rod. 
Dinghovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú príbuzní. 

Spomienka
Kto ťa poznal – spomenie si, kto ťa 
mal rád a miloval – nezabudne...
Dňa 21. júla si pripomenieme 10. 
výročie úmrtia syna, otca a priateľa 
Ing. Ferdinanda Svatého. 
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú rodičia, deti a brat s rodinou.

Spomienka
Ubolené srdce prestalo biť, 
ani si sa nestačila rozlúčiť! 
Dotĺklo srdce, utíchol tvoj hlas, 
ale v spomienkach si stále pri nás...
Dňa 15. augusta uplynie 10 rokov, 
čo nás náhle opustila Štefánia Mičová 
zo Senice. 

S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.

Spomienka
Odišiel potichučky, bez slov rozlúčky. 
No v srdciach, čo ho mali radi, žije 
stále spomienkami...
Dňa 21. júna sme si pripomenuli 3. 
výročie úmrtia manžela, otca, deda, 
brata, svokra, švagra Milana Ševčíka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, deti a celá rodina.  

Spomienka
Čas plynie, spomienky stále bolia, 
zabudnúť na teba nikdy nedovolia. 
Hoci si odišla, niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále s 
nami... 
Dňa 23. júna sme si pripomenuli 1. výročie 
úmrtia mamičky, priateľky a babky Anny 

Piskorovej, rod. Sásovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami a priateľ Milan.

Redakcia sa príbuzným ospravedlňuje za chybne uvedené 
meno v spomienke zverejnenej v čísle 5. 

Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Ladislav Hasík  a  Monika Navrátilová
Vladimír Hučko  a  Bc. Mária Poláková
Radovan Ištok  a  Adriana Jankovičová
Ivan Tóth  a  Lucia Jobová
Peter Vančík  a  Mgr. Erika Hrušecká
Ondrej Jelínek  a  Mgr. Zuzana Entlichová
Peter Čobrda  a  Andrea Siposová

Vítame nových Seničanov

Kristián Liberda narodený v Břeclavi
Ariel-Luger Martišová Crooke narodená v Londýne (VB)
Alex Rehák narodený v Myjave
Jakub Šefčík narodený v Myjave
Jakub Búran narodený v Bratislave
Patrik Staněk narodený v Skalici
Filip Daniel narodený v Skalici
Ľudmila Jediná narodená v Myjave
Andreas Sekáč narodený v Myjave
Lara Pacher narodená v Myjave
Martin Jánoš narodený v Skalici
Laura Kozáková narodená v Skalici
Matúš Tobiáš narodený v Skalici
Ema Breštenská narodená v Myjave
Ľuboš Rehák narodený v Myjave
Paulína Kleinová narodená v Skalici
Lucas Šiša narodený v Myjave
Timea Selecká narodená v Myjave
Tamara Chrenková narodená v Myjave

Opustili nás

Viera Spustová, Robotnícka 55 2. 5.2017
vo veku 70 rokov
Miroslav Horváth, V. Paulínyho-Tótha 48 3. 5.2017
vo veku 68 rokov
Anton Hospodár, J. Mudrocha 1351 4. 5.2017
vo veku 63 rokov
Ľubomír Špankovič, Senica 4. 5.2017
vo veku 67 rokov
Peter Obcovič, Štefánikova 722 5. 5.2017
vo veku 38 rokov
Milan Klamo, Tehelná 411 13. 5.2017
vo veku 61 rokov
Elena Mikušová, Štefánikova 719 18. 5.2017
vo veku 88 rokov
Dušan Eliáš, J. Mudrocha 1356 19. 5.2017
vo veku 64 rokov
Anastázia Kunšteková, Štefánikova 1377 19. 5.2017
vo veku 85 rokov
Anna Cáková, Kunov 119 21. 5.2017
vo veku 71 rokov
Ing. Ivan Kovačič, Hviezdoslavova 314 25. 5.2017
vo veku 84 rokov
Anna Krajčiová, Štefánikova 1377 25. 5.2017
vo veku 81 rokov
Mária Kratochvílová, S. Jurkoviča 1203 26. 5.2017
vo veku 88 rokov

Anna Vašková, Čáčovská cesta 5325 26. 5.2017
vo veku 89 rokov
Natália Ťuláková, S. Jurkoviča 1202 27. 5.2017
vo veku 20 rokov
Anton Ovečka, Nám. oslobodenia 16 29. 5.2017
vo veku 68 rokov
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PROGRAM KINA
- AMFITEÁTER
JÚL 2017
Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil Audiovizuálny fond v 
rámci komplexného projektu realizovaného vďaka finančnej podpore 
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 4., streda 5. a sobota 8. júl o 21.30 
JA, ZLODUCH 3
Najväčší svetový zloduch Gru a jeho žltí mimoní pomocníci sa vra-
cajú v novom dobrodružstve. A budú čeliť nemenej rafinovanému 
zločincovi menom BaltazarBratt. Našťastie má Gru aj ďalších 
pomocníkov – agentku LucyWilde a adoptovaný trojlístok: Margo, 
Edith a Agnes.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 90 min.

 Štvrtok 6. a piatok 7. júl o 21.30 
SPIDER-MAN: Návrat domov
V očakávanom filme o obľúbenom marvelovskom superhrdinovi 
sa predstaví talentovaný Tom Holland ako Peter Parker snažiaci sa 
zosúladiť bežný stredoškolský život s povinnosťami superhrdinu. 
Po skúsenosti s Avengermi sa vracia domov k tete May a jeho men-
torom sa stáva Tony Stark alias Iron Man. Na scéne sa však objaví 
nová hrozba, ktorá môže zničiť všetko, čo je Petrovi tak drahé..
Žáner: akčný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 12+, 133 min.

 Utorok 11. júl o 21,30 
KRÁĽ BELGIČANOV(filmový klub)
Král Belgičanov je práve na štátnej návšteve v Istanbule, keď 
sa dozvie, že sa jeho krajina rozpadla. Musí sa okamžite vrátiť 
domov, aby zachránil svoje kráľovstvo. Slnečná búrka ale spô-
sobí, že vzdušný priestor je kompletne uzavretý a komunikácia 
nefunguje. Žiadne lietadlá. Žiadne telefóny. S pomocou britského 
filmára a tanečníc z bulharského folklórneho súboru sa kráľovi a 
jeho sprievodu podarí utiecť cez hranice. Inkognito. Tak začína 
odysea naprieč Balkánom, počas ktorej kráľ objaví skutočný svet 
- a svoje pravé ja.
Žáner: komédia
Vstupné: 3,50 €, MP 12+, 94 min.

Blahoželáme jubilantom
V júli 2017 oslávia:
80 rokov: Zuzana Ilčíková, Ján Kosa, Anna  Marečková, Viera 

Nosková, 
Rozália Ružičková, Jarmila Vašíčková, Ján Zderčík
85 rokov: Anna  Šefčíková, Emília Vacová
90 rokov: Jozefína Javoríková, Ľudovít Závodský
93 rokov: Marta Hrušková, Anna Šefčíková, Stella  Tománková
94 rokov: Ján Matula
95 rokov: Gabriel Prstek
97 rokov: Ján Lesák 

V auguste 2017 oslávia:
80 rokov: Anna Hučková, Emília  Rosová, Oľga Tilešová, Jaro-

slav Valášek, Anna Vlková
85 rokov: Jozef Bajan, Kristína Brňová, Anna Londáková, Věra 

Mrázová
90 rokov: Alojz Juríček, Božena Maráčková
91 rokov: Emilie Hižová, Anna Meszárošová, 
Veronika Mihalčíková, Štefan Svatý
92 rokov: Michal Havel, Anna Šajánková
94 rokov: Mária Buríková, Ján Gáfrik

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

Výpožičné hodiny knižnice
Záhorská knižnica Senica oznamuje čitateľom, že bude z tech-

nických príčin zatvorená od 1. do 16. júla. Od 17. júla do 31. augusta 
budú výpožičné služby v pracovných dňoch od 8. do 16. hod. 

ZK

Príbehy ľudí na námestí
Dejiny nie sú iba fakty a čísla. Sú to taktiež príbehy ľudí. Nie-

kedy ich spoluvytvárali a niekedy sa stali súčasťou príbehov, ktoré 
tvoril niekto iný. 

Na Námestí oslobodenia bude počas augusta a septembra 
inštalovaná výstava Príbehy 20. storočia, ktorá vypovedá o tom, 
ako sa zlomové okamihy 20. storočia vtisli do života obyčajných 
ľudí. Tých, ktorí žijú vedľa nás mnohokrát bez povšimnutia, sú 
našimi susedmi, stretávame ich dennodenne v práci alebo každú 
nedeľu v kostole. Rôzne príbehy vojakov, partizánov, tých, čo pre-
žili holokaust, väzňov sovietskych lágrov, ale taktiež tých, ktorí sa 
dostali do konfliktu s komunistickým režimom sú rôzne. Výstava 
podrobne a jasne vypovedá, akú realitu prináša život v neslobode. 
Senica je štvrtým mestom, kde bude výstava z dielne neziskovej 
organizácie Post Bellum inštalovaná.

NS

Oznam
Mesto Senica pravidelne v októbri pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším pozýva na stretnutie do Domu kultúry seniorov a man-
želské páry, ktoré sa sobášili pred 50, 55, 60 a 65 rokmi, teda oslá-
via tento rok okrúhle výročie. Keďže chceme na stretnutie pozvať 
aj manželov, ktorí žijú v Senici, no uzavreli manželstvo na iných 
matričných úradoch, vyzývame ich, aby do 15. septembra prišli na 
Matričný úrad v Senici v budove Mestského úradu a priniesli so 
sebou aj sobášny list. 

bar 

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v 
Senici oboznamuje svojich členov s pripravovanými aktivitami:
Oznamujeme svojim členom, že Klub dôchodcov na Továren-
skej ulici bude zatvorený od 3. júla do 31. augusta. Otvorený 
bude až od 4. septembra.
Blahoželáme členom organizácie, ktorí budú mať v mesiaci júl 
jubileum: Anna Baďurová, Marta Hrušková, Anna Marečková, 
Vlasta Pappová, Mária Vajčiová. 
V mesiaci august budú mať jubileum títo členovia: PhDr. Danka 
Banská, Ľudmila Jonášová, Ing. Viliam Kovár, Věra Mrázová.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

Spomienka
Dňa 30. júna sme si pripomenuli 
20. výročie, keď nás navždy opustil 
milovaný otec a dedko Jozef Pavúček.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú dcéra Vierka 
s rodinou, syn Jozef s rodinou a syn Martin 

s priateľkou.
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 Streda 12. a štvrtok 13. júl o 21.30
47 METROV
Sesterská dvojica je na dovolenke v Mexiku 
po tom, čo Lisu opustí dlhoročný priateľ. 
Keďže bola pri rozchode označená nálep-
kou nudná, chce zažiť viac vzrušenia. 
Preto, keď sestry v bare stretnú Benjamina 
a Louisa, dajú sa presvedčiť, aby sa s nimi 
nasledujúci deň vydali na dobrodružstvo, 
ktoré človek vyskúša raz za život. Keď sa 
však ich potápačská klietka odtrhne z lode, 
uväznené klesajú na morské dno, obklo-
pené krvilačnými žralokmi s rýchlo sa zni-
žujúcou zásobou kyslíka.
Žáner: hororový triler
Vstupné: 4 €, MP 15+, 87 min.

 Piatok 14. a sobota 15. júl o 21.30 

BRLOH
Keď Scott a Kate Johansenovci zistia, že 
stratili finančný fond na vysnívané štúdia 
svojej dcéry, rozhodnú sa s pomocou 
akčného suseda zriadiť si v jeho dome 
nelegálne súkromné kasíno. Navzdory 
pochybností, sa kasínu a podnikavej trojici 
začne veľmi dariť, príjmy rýchlo stúpajú, 
čo nezostane bez povšimnutia zákerného 
starostu mesta i podsvetia. Množstvo vtip-
ných i akčných príhod, privedie nakoniec 
dcéru Alex k bránam vytúženej univerzity..
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 15+, 88 min.

 Utorok 18. a streda 19. júl o 21.30 
OKLAMANÝ
Dusno, že sa dá krájať. Tak možno najlep-
šie charakterizovať atmosféru v izolovanej 
dievčenskej internátnej škole, kde sa zne-
nazdajky objaví muž. Jediný široko ďaleko. 
Oscarová režisérka Sofia Coppola natočila 
film plný ničivých emócií, ktoré rozprúdili 
vášeň a lásku.
Žáner: historická dráma
Vstupné: 4 €, MP 12+, 94 min.

 Štvrtok 20. a piatok 21. júl o 21.30 
VALERIAN A MESTO TISÍCICH PLANÉT
Dobrodružstvo plné fantázie a akčných 
scén nás zavedie do toho najpodivuhod-
nejšieho vesmíru, aký bol doposiaľ stvo-
rený. S rozpočtom 180 miliónov dolárov sa 
jedná o vôbec najdrahší projekt európskej 
kinematografie. Tri najrenomovanejšie spo-
ločnosti, ktoré vytvorili vizuálne efekty pre 
filmy Avatar, Pán prsteňov, Avengers: Vek 
Ultrona, sa spojili, aby stvorili svet, ktorý 
presahuje hranice predstavivosti.
Žáner: scifi
Vstupné: 4 €, MP12+, 137 min.

 Sobota 22., utorok 25. júl o 21.30 a 
sobota 5. august o 21.00
DUNKIRK
Prvý film kultového anglického režiséra 
Christophera Nolana založenom na reál-
nych historických udalostiach. Operácia 
Dynamo bola hromadnou evakuáciou vyše 
330 tisíc Nemcami obkľúčených spojenec-
kých - britských, francúzskych a belgických 
- vojakov z pláží a prístavu francúzskeho 
mesta Dunkerque. Prebehla medzi 27. 
májom a 3. júnom roku 1940..
Žáner: akčná vojnová dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 107 min.

 Streda 26. a štvrtok 27. júl o 21.30 
AKO SA STAŤ ZLATOKOPOM
Odvážnu, bláznivú a zvodnú letnú komé-
diu Ako sa stať zlatokopom zdobia sex-

bomby dvoch generácií. Mexická kráska 
Salma Hayek a sexuálny symbol šesťde-
siatych rokov, legendárna Raquel Welch. 
Pánske pokolenie ju ale napriek tomu príliš 
neocení. Hlavným hrdinom je totiž zhrdza-
vený playboy za zenitom, ktorého pokusy 
vrátiť sa po rokoch ako obávaný dobyvateľ 
ženských sŕdc a peňaženiek už nepreb-
údza libido, ale skôr súcit a úsmevy. A obe 
krásavice mu pekne zakúria.
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 12+, 115 min.

 Piatok 28. a sobota 29. júl o 21.30 

BABY DRIVER
Akčné krimi Edgara Wrighta rozpráva prí-
beh hudbou posadnutého mladíka menom 
Baby, ktorý robí šoféra bankovým lupičom. 
Keď sa zamiluje do čašníčky Debory, chce 
dať zbohom kriminálnej minulosti a začať 
nový život so ženou svojich snov. Jeho šéf 
sa však najlepšieho únikového šoféra tak 
ľahko nevzdá..
Žáner: akčný krimi
Vstupné: 4 €, MP 12+, 115 min.

AUGUST 2017
 Utorok 1. a streda 2. august o 21.00

SRDEČNE VÁS VÍTAME
V hlavnej úlohe sa predstaví švihnutý Chris-
tian Clavier ako Jean-Etienne Fougerole, 
ktorý je veľmi rešpektovanou osobnosťou 
francúzskej literárnej scény. Humanista a 
vrcholný intelektuál žije vo svojom svete po 
boku bohatej manželky a je totálne odtrh-
nutý od reality. To sa mu stane osudným, 
keď v televíznej debate propaguje svoj nový 
román Srdečne vás vítame. Rieši v ňom totiž 
tému ako pomôcť ľuďom v núdzi, ľuďom 
bez domova a na úteku. Vzdoruje silnej kri-
tike, že síce pekne píše, ale v reálnom živote 
sa tým nie je schopný ani ochotný riadiť. A 
tak Jean-Etienne, aby dokázal svoju ústre-
tovosť k potrebným celého sveta, verejne 
vyzve akúkoľvek rómsku rodinu k spoloč-
nému spolužitiu u nich doma.
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 12+, 92 min.

 Štvrtok 3. a piatok 4. august o 21.00
BOCIAN RIŠKO
Veľkolepé vtáčie dobrodružstvo o vrab-
covi, ktorý žije ako bocian a myslí si, že 
je bocian. Má svojráznych kamarátov - 
sovu Oľgu a papagája Kikiho, s ktorými 
sa vydáva na let do Afriky. Bocian Riško je 
zábavný a chvíľami dojemný dobrodružný 
animák pre ornitológov aj pre celú rodinu. 
Keby túto vtáčiu partiu stretol včas Alfred 
Hitchcock, točil by potom iba farebné 
veselé filmy.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 84 min.

 Utorok 8. a streda 9. august o 21.00
ČIARA 
Pre Adama Krajňáka, otca rodiny a hlavu 
organizovaného zločinu na slovensko-ukra-
jinskom pohraničí, začínajú rušné časy. 
Najstaršia dcéra sa vydáva za miestneho 
zlodejíčka Ivora, ukrajinský partner Jona 
začína rebelovať a na hranici sa objavuje 
nový tovar v podobe narkotík. Kriminálny 
príbeh je situovaný do srdca slovensko-
-ukrajinského pohraničia, kde sa pretínajú 
kultúry, jazyky i ľudské životy.
Žáner: krimi
Vstupné: 4 €, MP 15+, 108 min.

 Štvrtok 10., piatok 11. a sobota 12. 
august o 21.00
EMOJI FILM
Rušné mesto Textopolis sa nachádza v 
četovacej aplikácii a obývajú ho Smajlíci. 
Ich životný cieľ je jednoduchý - chcú byť 
vyvolení a použití majiteľom telefónu pri 
ďalšej konverzácii. Energický Gene sa 
však od ostatných Smajlíkov líši. Narodil 
sa s množstvom emócií, čo mu komplikuje 
život. Rozhodne sa preto stať sa normál-
nym a s pomocou svojho najlepšieho pri-
ateľa Hi-5 a známej hackerky Jailbreak sa 
vydáva na cestu ostatnými svetmi - apliká-
ciami v telefóne - aby objavil kód, ktorý by 
ho opravil. 
Žáner: animovaný
Vstupné: 4 €, MP 7+

 Utorok 15. a streda 16. august o 21.00
SRDCU NEROZKÁŽEŠ
Kumail je stand-up komik, príležitostný 
vodič Uber taxi a najväčší fanúšik Aktov X. 
Emily študuje psychológiu, má zmysel pre 
humor a rozhodne sa teraz nechce viazať. 
Teda aspoň do chvíle, než vyrazí na večer 
stand-up komikov. Duchaprítomný Kumail, 
Emily okamžite padne do oka a aj keď obaja 
tvrdia opak, skoro je jasné, že nepôjde o 
záležitosť na jednu noc. Nádejne sa rozví-
jajúci vzťah, ale naruší záhadná choroba, 
ktorá Emily uvrhne do umelého spánku... 
Inteligentná romantická komédia rozpráva 
skutočný príbeh komika, ktorý vo filme hrá 
sám seba a je tiež spoluautorom scenára.
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 4 €, MP 12+, 119 min.

 Utorok 22. august o 21.00
POSLEDNÁ RODINA (filmový klub)
Maliar Zdzisław Beksiński trávi svoje dni 
medzi štyrmi stenami varšavského bytu, 
obklopený len svojou rodinou. Navzdory 
socialistickej šedi okolia je jeho vnútorný 
svet plný surreálnych vízií, farieb, vášne a 
perverzných fantázií. Píše sa rok 1977 a 
život rodiny sa točí okolo syna, neurotic-
kého Tomka, ktorý sa práve odsťahoval do 
domu oproti. Neustály boj s vnútornými 
démonmi mu znemožňuje normálne žiť, 
ponára sa však do sveta hudby a filmu a 
navzdory svojmu hendikepu sa stáva prie-
kopníkom západnej popkultúry v Poľsku.
Žáner: životopisná dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12+, 124 min.

 Streda 23. august o 21.00
PERSONAL SHOPPER (filmový klub)
Mladá Američanka Maureen sa živí v Paríži 
ako osobná nákupkyňa oblečenia pre oble-
tovanú mediálnu celebritu. Svoj voľný čas 
trávi v zvláštnom opustenom dome, kam sa 
nasťahovala po smrti jej brata. Je presved-
čená, že s ním vie nadviazať kontakt.
Žáner: mystery, triler, dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12+, 105 min.

 Štvrtok 24., piatok 25. a sobota 26. 
august o 21.00
TEMNÁ VEŽA
Posledný žijúci pištoľník Roland Deschain 
sa už roky snaží nájsť bájnu Temnú vežu, 
ktorá spája všetky svety a drží vesmír pohro-
made. O jej pád sa však usiluje temná moc 
- Rolandov odveký nepriateľ známy ako 
Muž v čiernom. Podarí sa pištoľníkovi zlo 
poraziť a ochrániť tak celú existenciu?
Žáner: akčný fantasy
Vstupné: 4 €, MP, 15+
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Challenge Day
Športová olympiáda žiakov družobných miest

Výstava Ideme na dovolenku

Malé hasičské nádeje

Otvorenie tartanovej dráhy

Rudolf Janák: Sucho
Cyklus prázdne priestory

Žiaci ocenení za reprezentáciu mesta

Vítazi hlavnej kategórie
Záhoráckeho maratónu


