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Slovo na úvod

Na konci mesiaca máj a na začiatku 
júna mi na um prichádzajú naše deti a 
ich sviatok Medzinárodný deň detí. Svia-
tok našich slniečok, nášho pokračovania, 
nášho zajtrajšku. Kvôli nim sa obetujeme, 
chceme im dať čo najšťastnejšie detstvo, 
im pripravujeme budúcnosť. S tými men-
šími sa hlavne hráme, no v týchto dňoch na 
prelome mája a júna tie väčšie akoby kon-
čili tú ľahšiu etapu života, v ktorej sú rodičia 
veľkou istotou. Maturitou sa vydávajú na 
cestu samostatnosti, predovšetkým zodpo-
vednejšieho života. Už to bude viac o nich, 
o ich vlastných rozhodnutiach a dovŕšením 
dospelosti vekom aj maturitnou skúškou 
sa pre nich otvára svet, do chodu ktorého 
sa budú zapájať stále viac. Ešte si neuve-
domujú, že majú pred sebou veľa času, 
ktorý by mali zmysluplne využiť. Verme, 
že si ho nenechajú pretiecť pomedzi prsty 
a nebudú ním ani plytvať. Potom určite 
dosiahnu na hviezdy, ku ktorým teraz len 
začali naťahovať ruky. Naše deti sa mi spá-
jajú aj s akousi inšpiráciou a motiváciou, 
ktorú môžeme od nich čerpať my, dospelí. 
Majme stále ambície, ako majú mladí ľudia, 
nevzdávajme sa a hľaďme do budúcnosti. 
V podstate musíme ísť ďalej či sa nám to 
páči alebo nie, no jednoduchšie to bude s 
pohľadom upretým pred seba. 

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Na leteckom dni detí sme za hojnej účasti malých i veľkých oslávili ich sviatok.
foto lv

Pohoda na zemi 
i na oblohe

Oslava sviatku detí sa v sobotu 27. mája 
vydarila. To je hlavné konštatovanie pre 
veľké podujatie za účasti viac ako 3 tisíc 
ľudí. Letecký deň detí bol hravý, šantivý, 
veselý, neposedný a poskytol našim rato-
lestiam množstvo hier, súťaží, zábavy, rado-
vánok a rozptýlenia pri rôznych stanovišti-
ach. Veľká plocha letiska bola plná detí v 
spoločnosti rodičov a starých rodičov, plná 
lákadiel a plná pohody a pokoja. K tomu 
všetkému dopomohlo aj úžasné počasie, a 
tak na zemi i na oblohe vládla spokojnosť, 
lebo program sa samozrejme odohrával aj 
na takmer bezoblačnom modrom nebi. 

Každého zaujalo niečo iné, podstatné 
bolo, že o všetky pripravené stanovištia bol 
záujem. 

Pre detských oslávencov boli pripra-
vené súťaže a hry, ktoré mali pod patro-
nátom dobrovoľníci zo združenia Domka. 
Za splnenie 10 úloh dostal každý aj malú 
odmenu. K detskej zábave patria aj kolo-
toče a vozenie na poníkoch. Deti milujú 
pohyb, a tak nechýbali ani nafukovacie 
hrady či malé trampolíny. Samozrejmosťou 
bolo obľúbené maľovanie na tvár alebo 
tvorivé dielničky. 

(Pokračovanie na str. 3)

Stromom Senice 
sa stala moruša biela

V 6. ročníku ankety Strom Senice 2017 
zvíťazila moruša biela – hmyzí a vtáčí hotel 
so ziskom 34 hlasov. Z trojice nominova-
ných stromov sa na 2. mieste umiestnil 
topoľ čierny a na 3. smrek obyčajný. 

Do ankety vyhlásenej Mestom Senica, 
redakciou Naša Senica a občianskym zdru-
žením Klub ochrancov zelene sa zapojilo 
86 hlasujúcich. Cez web stránku mesta 
hlasovalo 54 z nich a cez facebook stránku 
mesta 32 ľudí.

Všetky tri stromy zaradené do tohto-
ročnej ankety Strom Senice majú pre svoje 
mesto význam z ekologického i kultúrneho 
aj historického hľadiska. Všetky tri stromy 
sú zaujímavé vekom, príbehom aj histó-
riou. „V rámci súťaže to boli rovnocenní 
kandidáti a určiť medzi nimi víťaza bolo 
skutočne len vecou ľudskej hry, v ktorej 
ide najmä o to, podať o týchto stromoch 
a ich význame informáciu, upozorniť, že 
tu hodnotné stromy máme,“ konštatovala 
na margo ankety podpredsedníčka Klubu 
ochrancov zelene Dana Ševčíková. Ku 
všetkým z nominovaných stromov má D. 
Ševčíková vytvorený vzťah, no najbližší 
určite k moruši za Záhorskou galériou. 

(Pokračovanie na str. 5)

Rajonizácia mestskej 
polície

Mestská polícia v Senici má od mája 
zavedené nové členenie. Dovtedajšie roz-
delenie mesta na štyri časti nahradilo 21 
rajónov. Ku každému z nich je pridelený 
jeden mestský policajt, ktorý má v tejto 
časti väčšinou aj trvalé bydlisko. 

Náčelník Mestskej polície Senica Rasti-
slav Janák novú rajonizáciu vysvetľuje sna-
hou o väčšiu starostlivosť o pridelený rajón 
z hľadiska bezpečnosti, poriadku a čistoty, 
lepšie poznanie sa policajtov s občanmi, 
s ktorými môže riešiť rôzne podnety. Poli-
cajt by mal dokonale svoj obvod poznať a 
občania sa môžu na neho obracať so svo-
jimi návrhmi a iniciatívami. „Od rajonizácie 
si sľubujeme lepšiu spoluprácu s občanmi, 
ktorá by sa mala prejaviť v kvalitnejšej čin-
nosti mestskej polície,“ povedal náčelník 
MsP Rastislav Janák. 

Do jednotlivých rajónov sú pridelení títo 
policajti,  (Pokračovanie na str. 3)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

Dňa 4. mája 2017 sa uskutočnilo 16. 
riadne zasadnutie mestského zastupi-
teľstva v Senici. Rokovaniu predsedal Mgr. 
Branislav Grimm, primátor mesta, prítom-
ných 21 poslancov. V úvode rokovania 
dostal priestor Vladimír Petrovič, historik, 
archivár a genealóg, ktorý sa aktívne zapája 
do prípravy muzeálnej expozície, ktorá by 
sa mala stať realitou aj v Senici, nakoľko 
naše mesto ako jedno z mála okresných 
miest nemá vlastné múzeum. Ako ukážku 
jedného z exponátov mali poslanci mož-
nosť vidieť rozpracovanú dobovú maketu 
Senice, ktorá je aktuálne umiestnená v 
klubovni poslancov na Mestskom úrade v 
Senici a radi ju sprístupníme všetkým záu-
jemcom o históriu mesta.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie:

- Informáciu o nákladoch za komunálny 
odpad za rok 2016.

- Správu nezávislého audítora k Závereč-
nému účtu mesta.

- Informatívnu správu o stave nehnuteľ-
ného majetku mesta za rok 2016.

- Informáciu o zápise žiakov do 1. roč-
níka základných škôl v školskom roku 
2017/2018.

- Informáciu o zmenách v Organizačnej 
štruktúre Mestského úradu v Senici, ktoré 
vychádzajú zo zmien názvu oddelenia a 
referátov.

- Informácia o Projekte sadových úprav 
– nový cintorín Senica.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Správu o činnosti Mestskej polície 

Senica za rok 2016. Primátor zároveň oce-
nil policajtov Ľubora Lezu a Petra Kovalov-
ského, ktorí svojím obetavým zákrokom 
zachránili život nášmu občanovi. 

- Záverečný účet mesta za rok 2016 a 
celoročné hospodárenie bolo schválené 
bez výhrad.

- Inventarizáciu majetku k 31. 12. 2016.
- Monitorovaciu správu Akčného plánu 

mesta Senica 2016 – 2018.
- Žiadosti o dotácie z Fondu PRO 

Senica, ktorých schvaľovanie je v kompe-
tencii MsZ. 

- Zrušenie Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Senica o núdzovom zásobo-
vaní pitnou vodou na území mesta Senica z 
dôvodov, že Plán núdzového zásobovania 
obyvateľov pitnou vodou pre obdobie krí-
zovej situácie je súčasťou Dokumentácie 
hospodárskej mobilizácie Mesta Senica.

- Uzavretie zmluvy s obcami na vykoná-
vanie špeciálneho stavebného úradu pre 
miestne a účelové komunikácie. 

- Dispozície s majetkom.

- Prijatie kontokorentného úveru mesta 
vo VÚB a.s. vo výške 220 000 € s dobou 
platnosti 1 rok a ručenia formou blankoz-
menky.

- Zníženie fakultatívnej zložky platu pri-
mátora z 10 % - na 7 %, a preto primátorovi 
po znížení fakultatívnej zložky prináleží 
spolu plat vo výške 2821 €.

- Dodatok k Zásadám odmeňovania 
poslancov MsZ, členov Mestskej rady, čle-
nov komisií, redakčnej rady Naša Senica, 
Mestských výborov a DHZM.

- Správy hlavnej kontrolórky o výsled-
koch kontrol a o jej činnosti za I. štvrťrok 
2017.

- Predloženie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok za účelom realizácie 
projektov:

Modernizácia odborných učební v 
Základnej škole na Ulici V. Paulínyho-Tótha 
a v Základnej škole s materskou školou na 
Ulici J. Mudrocha.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- PaedDr. Ivana Príkopu za člena Mest-

ského výboru č. 3.
- Andreja Lahu za člena Mestského 

výboru č. 5.
Písomnú interpeláciu predložila poslan-

kyňa Elena Valášková a týkala sa informácie 
o zámeroch mesta spojených s obnovou 
alebo výstavbou ihriska pre deti a mládež 
pre občanov bývajúcich na Štefánikovej č. 
704.

V ústnych interpeláciách poslanec 
Peter Hutta poukázal na problémy s par-
kovaním na Hurbanovej ul. za športo-
vým obchodom a na neestetické závažia 
porozkladané v okolí obchodu s rozličným 
tovarom. Poslanec Martin Džačovský žia-
dal, aby bola s príslušnými správcami ciest 
riešená úprava kruhových objazdov, prí-
padne nechať sa inšpirovať inými mestami 
a osadiť v nich zodpovedajúce prvky.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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Ocenení policajti Peter Kovalovský a 
Ľubor Lezo

foto M. Kováriková

Zoznam dlžníkov
V minulom roku pristúpilo mesto Senica 

po prvýkrát k zverejneniu zoznamu daňo-
vých dlžníkov. Vtedy bol dlh daňových 
neplatičov vo výške viac ako 550 tisíc eur. 
Stav dlhu ku koncu minulého roka je v 
podobnej výške aj napriek tomu, že viacerí 
neplatiči na základe zverejnenia zoznamu 
dlžníkov svoj dlh uhradili, iní zas zjavne 
pribudli, a preto mesto Senica v záujme 
znižovania daňových nedoplatkov a trans-
parentnosti pri správe daní vo zverejňovaní 
pokračuje. 

Zoznam dlžníkov k 31. decembru 2016 
je opäť prístupný na webovom sídle http://
egov.senica.sk/ - Zoznam daňových dlžníkov.

Mesto Senica ako príslušný správca 
dane podľa § 4 ods. 1 zák. č.563/2009 Z. z. 
o správe daní (daňový poriadok) a zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov s použitím § 52 ods. 
2 a 4 daňového poriadku zverejňuje na 
svojom webovom sídle a na úradnej tabuli 
zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 
31. decembru predchádzajúceho roka, u 
ktorých úhrnná výška daňových nedoplat-
kov presiahla u fyzickej osoby 160 eur a u 
právnickej osoby 1600 eur.

Mesto je správcom dane z nehnuteľ-
nosti, za psa, za užívanie verejného prie-
stranstva, za ubytovanie, za nevýherné 
hracie prístroje, za užívanie verejného 
priestranstva za trvalé parkovanie vozidiel 
na verejnom priestranstve a poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady.

lv

V duchu tradícií 
O tradičné stavanie mája je v Senici 

vždy záujem. Organizátori sa usilujú tento 
starý slovanský zvyk ozvláštniť  a prilákať  
ľudí od najmladších po najstarších. Po prvý 
raz sa v Senici  a v mestských častiach 
Kunov a Čáčov máje stavali v rôzne dni, 
takže obyvatelia sa v priebehu 3 dní mohli 
tejto udalosti zúčastniť  a zažiť zakaždým   
inú atmosféru a program. V Senici bolo 28. 
apríla pri stavaní mája na námestí chladno  
a pršalo, no v ďalšie  dni v Kunove a Čáčove 
už vládlo priaznivé počasie. V Kunove sle-
dovali návštevníci ručné stavanie mája, 
Čáčovčania sa zase v duchu svojej krásnej 
tradície v hojnom počte mladých i starších 
predviedli v krojoch. 

Sviatok práce 1. mája  si občania pripo-
menuli v Senici na Námestí oslobodenia, 
kde potešil program na ľudovú nôtu a na 
svoje si prišli i mladí pri hudbe senických 
kapiel.

bar    
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(Dokončenie zo str. 1) 
Deti sa mohli pozrieť do útrob hasič-

ského auta aj vojenskej techniky. Pre 
oteckov boli vystavené novučičké autá 
Renault, vozidlá autoškoly Progres, no 
veľa sa ich zastavilo aj pri historických 
zbraniach a stane Klubu vojenskej a poli-
cajnej histórie z Dojča, colníkoch a ich 
technike. Pripravený bol aj bohatý kul-
túrny program, v ktorom vystúpili deti zo 
súboru Ľudovček, tanečníci zo Sonny či 
malí speváci z Centra voľného času. Do 
víru tanca deti zatiahli Erko tance a známe 
hity zaspievali aj Richard Havel, skupina 
Once a Beny Cintula za gitarového sprie-
vodu Radky Rybnikárovej. Výcvikom psí-
kov malých plemien sa predstavili kynoló-
govia z Jablonice a zase hasiči potešili deti 
penovou šou. Vyvrcholením programu 
bolo interaktívne divadelné predstavenie 
Šesť zázračných kľúčov, v ktorom si zah-
ralo aj niekoľko detí z publika.

Aký by to bol Letecký deň detí bez lie-
tadiel? Lietadlá boli na zemi, dalo sa na ne 
pozerať celkom zblízka, do niektorých sa 
dalo aj sadnúť. Lietadlá boli aj vo vzduchu, 
akrobacia v podaní letcov Záhoráckeho 
aeroklubu, vrtuľník a ďalšie lietadlá poskytli 
odvážlivcom nevšedný zážitok z pohľadu 
na Senicu z výšky. Vrtuľník Ministerstva 
vnútra SR MI 171, ktorý ukážkami svojich 
schopností a výborným sprievodným slo-
vom odborníka, všetkých fascinoval. Okríd-
lená flotila senického Záhoráckeho aero-
klubu bola v plnej permanencii. 

Sme radi, že Letecký deň detí sa niesol 
v pokojnej atmosfére a priniesol všetkým, 
ktorí sa prišli zabaviť a stráviť príjemné 
sobotné popoludnie na letisku dobrú 
náladu. Za organizátorov z Mestského 
úradu Senica chcem aj týmto spôsobom 
poďakovať za výbornú spoluprácu ďalším 
organizátorom Leteckého dňa detí - ved-
úcemu letovej prevádzky Záhoráckeho 
aeroklubu Richardovi Záhumenskému, 
predsedníčke senického strediska združe-
nia saleziánskej mládeže Domka Veronike 
Sedlákovej, riaditeľovi MsKS Senica Františ-
kovi Harnúškovi a ich tímom, s ktorými v 
koordinovanej spolupráci sme mohli orga-
nizačne a technicky zvládnuť obrovské a 
náročné podujatie, konajúce sa každé dva 
roky, k spokojnosti všetkých návštevníkov. 

Naše veľké poďakovanie patrí spon-
zorom: Lekárni Centrum Senica za krásne 
balíčky pre detičky a za sladkosti, ktoré 
venovalo Tesco Senica a COOP Jednota 
Senica, SD. Za vytlačenie kartičiek ďaku-
jeme Print House, za kultúrny program 
CVČ Senica, za nafukovacie hrady Luxor 
n.o., za trampolíny štúdiu Lets Go, SČK 
Senica za ukážky prvej pomoci a poskyto-
vanie prvej pomoci na akcii, i ďalším, ktorí 
sa na podujatí značnou mierou podieľali: 
Autoškola Progres, Rekreačné služby 
mesta Senica, VTSÚ Záhorie, KVPH Dojč, 
Kynologický klub Jablonica, DHZ Senica.

Viera Barošková

Rajonizácia mestskej... 
(Dokončenie zo str. 1)
zverejňujeme služobné telefóny, na 

ktoré im občania môžu telefonovať: 
1 - Peter Kovalovský 0918 812 950, 
2 - Peter Fajnor 0918 812 935, 
3 - Ľubor Lezo 0918 812 942, 
4 - Tibor Kovarík 0918 812 941, 
5 - Branislav Hesek 0918 812 938, 
6 - Ľubomír Šmida 0907 266 303, 
7 - Ernest Szabó 0918 812 946, 
8 - Zdenek Hrušecký 0918 812 949, 
9 - Eva Habiňáková 0918 812 937, 
10 - Branislav Jablonický 0918 812 945, 
11 - Alexander Bíreš 0918 812 932, 
12 - Marcel Jurík 0918 812 939, 

13 - Roman Ščepka 0918 812 948, 
14 - Ľubomír Liška 0918 812 943, 
15 - Dušan Koníček 0918 812 940, 
16 - Ferdinand Jakubovič 0907 537 840, 
17- Ferdinand Filip 0918 812 936, 
18 - Jaroslav Baláž 0905 836 876, 
19 - Stanislav Macák 0918 812 944, 
20 - Ján Bodnár 0918 812 933, 
21 - Vladimír Držík 0918 812 934. 
Náčelník MsP Rastislav Janák 0905 644 217. 

Štandardná činnosť mestskej polície a 
jej 24 hodinová služba samozrejme zostá-
vajú nezmenené. Časti mesta Košútovec, 
Horné Suroviny, Dolné Suroviny a Brestové 
fungujú v rámci bežnej činnosti MsP.

bar

Kompromis 
v kauze cyklotrasa

Na senickej cyklotrase sa 9. mája obja-
vilo oplotenie, a tak cyklotrasa bola na 
dvoch miestach neprejazdná. Informácia 
sa okamžite šírila sociálnymi sieťami a 
verejnosť, ktorá využíva cyklotrasu v hoj-
nom počte, bola pobúrená. Mesto Senica 
vzniknutú situáciu riešilo, prisľúbilo verej-
nosti poskytnúť informácie. Po následných 
rokovaniach s majiteľmi uzavretého úseku 
cyklotrasy boli bariéry 10. mája odstránené. 
Pre ozrejmenie situácie pripájame oficiálne 

stanovisko mesta v plnom znení.
V mesiaci apríl sa konalo stretnutie s 

rodinou Miškovičovou, ktorého predmetom 

bolo usporiadanie vzťahov k pozemkom vo 
vlastníctve pani Miškovičovej, na ktorých je 
postavená cyklotrasa o výmere 565 m2.

Mestské zastupiteľstvo v roku 2002 
schválilo realizáciu cyklotrasy a v rokoch 
2002 – 2008 postupne schvaľovalo výkup 
pozemkov pod cyklotrasou.

Pozemky mesto od roku 2002 postupne 
vykupovalo od majiteľov a väčšina pozem-
kov pod cyklotrasou je k dnešnému dňu 
vysporiadaná. Rodina Miškovičová nesúhla-
sila s navrhnutou zmluvou na odpredaj 
pozemkov, trvala na ich odkúpení v celosti, 
nie len pod cyklotrasou. V roku 2005 a 2007 
bol návrh na odkúpenie pozemkov opako-
vane predložený na rokovanie mestského 
zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo však 
odporučilo riešiť návrh až po schválení cel-
kového zámeru na využitie celého územia – 
uvažovalo sa o vybudovaní športovo – rela-
xačnej zóny (Relax zóna Senica) z fondov 
EÚ. Podaný projekt nebol úspešný.

Dňa 30. novembra 2007 prišlo k dohode 
a uzatvoreniu nájomnej zmluvy medzi 
mestom a pani Miškovičovou, ktorej plat-
nosť skončila 31. decembra 2011. Odvtedy 
mesto opakovane komunikovalo s rodinou 
Miškovičovou o odpredaji pozemkov, ale 
ich finančné požiadavky boli pre mesto 
neprijateľné.  (Pokračovanie na str. 5)

Bariéry na cyklotrase boli po rokovaniach 
odstránené.
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Čo ponúka 
Európa mladým

Mladý človek má možno 
viac možností, ako by si mys-
lel! Aj o tom sa mohol 26. 
mája presvedčiť každý, kto sa 
zúčastnil podujatia Invest EU 
– Erasmus+ v Dome kultúry v 
Senici. To v našom meste orga-
nizovalo Informačné centrum 
Europe Direct Senica, celú 
záštitu nad podujatím malo 
Zastúpenie Európskej komisie 
na Slovensku. 

Cieľom podujatia bolo zvýšiť povedo-
mie ľudí v regiónoch o Európskej únii a o 
projektoch financovaných z európskych 
zdrojov vo forme diskusií, aktivít, kvízov s 
možnosťou vyhrať množstvo atraktívnych 
cien a taktiež ukázať mladým ich možnosti, 
ktoré im EÚ ponúka.

Organizácie Iuventa, Mladiinfo, Dofe a 
Inex usporiadali pre študentov semináre o 
tom, aké ľahké je dnes pre mladých vyces-
tovať do zahraničia, zažiť zaujímavú stáž v 
niektorej z metropol Európy, alebo ako sa 
stať európskym dobrovoľníkom.

V rámci podujatia zavítal do Senice 
aj vedúci Zastúpenia Európskej komisie 
na Slovensku Dušan Chrenek. Najskôr sa 
stretol s primátorom mesta Branislavom 
Grimmom a potom sa už postavil pred štu-
dentov, aby diskutovali na témy, čo nové 
v budúcnosti pripravuje Európska komisia 
pre mladých, alebo čo spôsobí vystúpenie 
Veľkej Británie z EÚ. Vďaka aplikácii Sli.
do sa zapojil do diskusie každý, kto mal 
otázku, ale nemal odvahu sa spýtať verejne.

Celé podujatie sa popoludní presunulo 
z Domu kultúry na námestie, kde pokračo-
val program s rôznymi súťažami a kvízmi. 
V rámci otvoreného poznávacieho poduja-
tia sa uskutočnila súťaž EU Hunt. Tá bola 
zameraná na poznávanie svojho mesta 
a projektov financovaných z európskych 
fondov, ktoré zlepšujú život v regióne. Úlo-
hou tímu bolo zdokumentovanie 6 zmien 

v meste financovaných z 
fondov EÚ a odpovedať na 
súťažné otázky v čo naj-
kratšom čase. Víťazným 
tímom sa stala trieda zo 
SSOŠP Senica, ktorá sa už 
budúci týždeň stane jed-
ným zo súťažných tímov 
v celoslovenskej súťaži 
Mladý Európan. 

Informačné centrum 
Europe Direct (ED) sa stalo 
neodmysliteľnou súčasťou 
mládežníckeho života v 
našom meste a pripravuje 
množstvo aktivít i v celom 

regióne. Málokto si uvedomuje, že v Senici 
pôsobí už 12 rokov. Za ten čas zorgani-
zovali stovky besied, prednášok, výstav, 
výtvarných či športových súťaží s témou 
EÚ. Tento rok sa končí ich tretie štvorročné 
obdobie činnosti. „Projekt, ktorým sa ED 
Senica bude uchádzať o ďalšie obdobie, 
bude postavený na doterajších dobrých 
skúsenostiach a podujatiach, prostredníc-
tvom ktorých sme poskytovali informácie 
o EÚ na miestnej úrovni. Plánovanými akti-
vitami chceme zvyšovať informovanosť, 
ale aj podporovať diskusiu o EÚ a zabez-
pečovať spätnú väzbu,“ povedal manažér 
ED Marek Štítny. Vedúceho Zastúpenia 
Európskej komisie Dušana Chreneka sme 
sa spýtali, ako hodnotí činnosť senického 
ED: „Patrí medzi najaktívnejších v sieti 
12 Europe Direct na Slovensku a my sme 
veľmi spokojní s ich prácou, robia veľa akti-
vít pre mladých. Som rád, že je to v spolu-
práci s Mestom Senica a ďalšími inštitúci-
ami, čo dodáva ich práci väčší punc. Robia 
dobré podujatia a patria k najlepším. Dobré 
korene tu zapustilo dobrovoľníctvo a váš 
Senický týždeň dobrovoľníctva je ukážkou 
ako sa to má robiť. Dobrovoľníctvo dáva 
mladým veľkú šancu – pomáhajú druhým 
a pomáhajú aj sebe. Otvára im to cestu do 
Európy, získajú skúsenosti.“ 

Marek Štítny
Viera Barošková 

Nové parkoviská
Dlhodobo nepriaznivú situáciu v sta-

tickej doprave na tzv. starom sídlisku by 
mohlo čiastočne vyriešiť 21 nových par-
kovacích miest, ktorých výstavba začala v 
závere mája. Nové parkovacie miesta budú 
vybudované na Kalinčiakovej ulici medzi 
bytovými domami 298 a 299. Tieto parko-
vacie plochy budú zaradené do systému 
dočasného parkovania, čo znamená, že 
obyvatelia budú môcť na nich zaparkovať 
na základe zaslanej SMS alebo nálepky 
mesačnej alebo ročnej. Počas sviatkov a 
víkendov je v tomto systéme parkovanie 
zadarmo. Obyvatelia budú môcť tieto 
parkoviská začať využívať po ukončení 
výstavby a po kolaudácii.

V najbližších dňoch začína výstavba 
ďalších parkovacích miest. Tie pribudnú na 
Brezovej ulici v počte 33. Rovnako budú 
zaradené do systému dočasného parko-
vania a budú slúžiť pre návštevníkov cin-
torína, okolité inštitúcie a obyvateľov oko-
litých domov.

lv

Nesmieme zabúdať
V Senici sme si 5. mája pripomenuli 

72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny v 
Európe a Deň víťazstva nad fašizmom. Pri 
soche Víťazstvo položili vence predstavite-
lia Okresného úradu Senica, Mesta Senica, 
politických strán Smer – SD, SDKÚ – DS, 
KSS, základnej organizácie SZPB v Senici, 
občianskych združení Delostrelec a Ľavi-
cové Záhorie. 

K účastníkom pietnej slávnosti, na ktorej 
sa zúčastnili aj žiaci základných a stredných 
škôl zo Senice, sa prihovoril prednostka 
Okresného úradu Vladimír Kocourek. 
Upozornil na najvýznamnejšie dátumy a 
dôležité udalosti počas 6-ročného vojno-
vého konfliktu, ktorý viedol k viac ako 50 
miliónom obetí. Zdôraznil, že hrôzy vojny 
musia byť pre nás mementom, aby sme už 
nič také nepripustili a nezažili. 

bar
foto lv

Máj už je na zemi
Mesiac ubehol opäť ako voda a máj, 

ktorý zdobil Námestie oslobodenia, bol 
28. mája zvalený za hudobného sprie-
vodu senického zoskupenia Retro a boha-
tého programu pre deti. Horúce už letné 
počasie prilákalo na 
námestie všetky vekové 
kategórie, ale aj veľa 
detí, ktoré dosýta vyu-
žili všetky možnosti na 
zábavu. Dobrovoľníci zo 
združenia saleziánskej 
mládeže Domka mali 
pre deti pripravené hry a 
súťaže, tvorivé dielničky 
a maľovanie na tvár. Deti 
tiež zabávali na detskom 

vláčiku a vyťažený bol aj jumping, kde vytr-
valo skákali. Štvorhodinové nedeľné podu-
jatie v réžii Mestského kultúrneho strediska 
bolo oddychové a pohodové.

lv
foto bar
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Jubilujúca škôlka 
Materská škola na Ulici L. Novomes-

kého a jej elokované pracovisko v Čáčove 
si 24. mája pripomenulo 40. výročie vzniku. 
Na oslavu pozvali nielen riaditeľku MŠ, ale 
i kolegyne z ostatných škôlok a hostí, kto-
rých pomocou sa materská škola v Čáčove 
stále rozvíja a je obľúbená medzi rodičmi v 
tejto mestskej časti, no svoje deti sem privá-
dzajú aj rodičia zo Senice. 

Zástupkyňa riaditeľky v EP v Čáčove 
Veronika Plottová hosťom pripomenula 
zopár faktov z histórie, keď sa v septem-
bri 1976 otvorili brány novej budovy MŠ 
v Čáčove. Odvtedy prešla MŠ zmenami a 
prestavbou, no jej poslanie zostalo dodnes 
rovnaké - dať deťom to najlepšie, prejaviť 

lásku a porozumenie, naučiť a pripraviť 
ich na školskú dochádzku. „Doba sa síce 
mení, ale deti ostávajú vždy deťmi, hoci 
sú náročnejšie a vnímavejšie,“ hovorila o 
náročnej práci učiteľky Veronika Plottová. 
Ich práca je o trpezlivosti a veľkom úsilí, 
tiež o veľkej láske k deťom, ktorým treba 
neraz nahradiť mamu, pohladiť a pritúliť, 
utrieť slzičku a pofúkať boliestku. Keď 
to takto funguje, platí veta, že všetko, čo 
naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v 
materskej škole. 

Jubilujúcej MŠ v Čáčove zablahoželal aj 
primátor Senice Branislav Grimm a predseda 
Poľnohospodárskeho družstva Senica Peter 
Morávek, ktorý pani zástupkyni a deťom dal 
k jubileu darček – prepravu autobusom na 
výlet. Výročie svojej škôlky pozdravilo pes-

ničkami a tancom aj 40 
detí, ktoré ju navštevujú, 
vyslúžili si aj potlesk za 
svoje schopnosti a odhod-
lanie. Medzi hosťami bola 
aj prvá riaditeľka Anna 
Rýzková, ktorá v Čáčove 
na tomto poste strávila 
19 rokov: „Mávali sme 
aj takmer 120 detí, ktoré 
sem privážali autobusy. 
Bola to pekná práca a 

Ako narábať 
s energiami

Engie Services v rámci projektu Engie 
Eco školy, ktorý po prvýkrát zrealizovala 
v roku 2015, podporila tento rok 4 školy na 
západnom Slovensku. 

Projekt zameraný na podporu vzdelá-
vania v oblasti environmentalistiky. Spoloč-
nosť podporila základné školy v mestách, 
v ktorých prevádzkuje svoje tepelné hos-
podárstva, medzi nimi aj Senica. Celkovo 
sa do projektu zapojilo viac ako 120 detí.

Program bol opäť pestrý a zaujímavý. 
Projekt bol rozdelený na tri časti. Prvou 
časťou bola prednáška, v rámci ktorej 
sa zamestnanci Engie Services snažili hra-
vou formou priblížiť deťom spôsob výroby 
a distribúcie tepla a teplej vody, svet ener-
gie a jej efektívne a hospodárne využívanie. 
„Pripravil som prednášku pre deti v Senici. 
Bol som milo prekvapený, aké boli deti 
aktívne, ako spolupracovali a mali veľmi 
dobré otázky a postrehy. Uvedomujem si, 
že o tom, ako sa bude svet z pohľadu vyu-
žívania energií v budúcnosti meniť, budú 
rozhodovať aj tieto deti,“ povedal Martin 

Škúrek, vedúci odboru výroby tepla. 
Druhou časťou projektu bola návšteva 

kotolne. V štiepkovej kotolni v Senici spre-
vádzal deti Martin Škúrek, kde im názorne 
ukázal a vysvetlil ako funguje výroba 
tepla, ako sa technológie v čase menia 
a ako možno bude vyzerať budúcnosť 
v tejto oblasti. Potešil ho záujem detí učiť 
sa a spoznávať nové veci, čo bude určite 
v budúcnosti prínosom nielen pre nich 
samotných, ale aj pre oblasť, ktorej sa budú 
neskôr v rámci svojej profesii venovať. 

Posledná časť projektu, tá najaktívnejšia 
v exteriéri, bola venovaná výsadbe zelene. 
Touto formou chceli deťom prakticky uká-
zať, aká je zeleň pre život nás všetkých dôle-
žitá, aktívne ich zapojiť do jej tvorby a záro-
veň podporiť tímového ducha. V Senici 
vysadili žiaci spolu s dobrovoľníkmi z radov 
zamestnancov Engie Services a OZ Klub 
ochrancov zelene ovocné stromy. „Pro-
jekty podobného charakteru majú obrov-
ský spoločenský zmysel a pridanú hodnotu 
pre zúčastnených dobrovoľníkov – kolegov 
z našej spoločnosti aj samotných žiakov. 
Aj vďaka takýmto aktivitám vieme deťom 
priblížiť pomerne zložitý svet energií, ich 
význam, fungovanie a budúcnosť, ktorá nás 
v spojitosti s ich efektívnym a hospodárnym 
využívaním čaká,“ uzavrel Martin Škúrek. 

Je dôležité deti vzdelávať v oblasti 
ochrany životného prostredia, podporiť 
ich zvedavosť, aktivitu, pohyb na čerstvom 
vzduchu a aj takto ich vytrhnúť z virtuálnej 
reality, v ktorej často trávia celé hodiny a 
podporiť ich ochotu pomáhať iným a vlast-
nou prácou skrášľovať prostredie, v ktorom 
žijú. 

TS – Engie Services

Stromom Senice... 
(Dokončenie zo str. 1) 
„Keď som sa o jej víťazstve dozvedela, 

príjemne to pohladilo moju dušu. Bol to 
strom určený na výrub, ale vďaka dobrému 
nápadu, spoločnej vášni, ochote a chuti uro-
biť vec trochu inak, zrodil sa v roku 2015 v 
Senici oficiálny stromový hmyzí a vtáčí hotel 
a najmä, strom zostal po bezpečnostnej 
redukcii zachovaný,“ s potešením pove-
dala Dana Ševčíková. Strom je vitálny, plní 
svoje funkcie, púta pozornosť a má i náučný 
význam. Preto sa titulom Strom Senice 
môže hrdiť celkom oprávnene.

Topoľ čierny - posledný mohykán - rastie 
na brehu Teplice za areálom pekárne Faun. 
Smrek obyčajný – smrek Machatka - rastie 
za Záhorskou galériou. Rastie tu približne 
130 rokov a je najstarším stromom svojho 
druhu v meste. Zachytený je aj na dobovej 
fotografii z 30. rokov 20. storočia. 

Viera Barošková

Kompromis... 
(Dokončenie zo str. 3)
K dohode prišlo až 10. mája 2017 a 

následne 11. mája 2017 bola uzatvorená 
nájomná zmluva, ktorá oprávňuje mesto 
využívať dotknuté pozemky.

Mesto bude prioritne rokovať o vysporia-
daní pozemkov pod cyklotrasou, nielen s rodi-
nou Miškovičovou, ale aj s ostatnými majiteľmi 
pozemkov, ktoré nie sú doteraz vysporiadané.

Mesto plánuje výstavbu ďalších mest-
ských cyklotrás, ktoré sa budú realizovať 
až po vysporiadaní pozemkov a vydaní sta-
vebného povolenia. 

NS

bola som tu šťastná, ťažko sa mi odchádzalo.“ 
Jubilujúca MŠ už potrebuje veľa vecí, 

najmä opraviť strechu a fasádu. „Veľmi 
nám pomáhajú 2 % dane, ktoré využívame 
na obnovu skriniek, kúpe hračiek a ďalších 
potrebných vecí,“ konštatovala pani zástup-
kyňa Plottová. Deti z MŠ oslávili jubileum aj 
so svojimi rodičmi o deň neskôr, keď ich na 
dvore čakalo aj veľa zábavných a sladkých 
prekvapení.

text a foto 
Viera Barošková
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záhradkárov
Veľká rodina záhradkárov zo Senice 

si v závere apríla pripomenula významné 
jubileum – 50. výročie vzniku osadového 
záhradkárstva v Senici a záhradkovej 
osady Kunov I. Pri tejto príležitosti vydali aj 
knihu 50 rokov osadového záhradkárstva 
v Senici, ktorú autorsky pripravil predseda 
záhradkovej osady Kunov I. RSDr. Ján 
Sadloň. 

Na slávnostnom kultúrno-spoločen-
skom podujatí 29. apríla v Dome kultúry 
si záhradkári zaspomínali na polstoročie, 
počas ktorého postupne kultivovali zem 
nevhodnú na veľkoplošné obrábanie a pre-
tvárali ju na záhradkovú osadu, v ktorej si 
každý z osadníkov vytvoril svoj malý raj. 
„Neboli to vždy bezstarostné a veselé 
chvíle, ale neraz veľmi ťažké, poznačené 
dobou a neistotou. Som rád, že sme si vždy 
vedeli poradiť a v nastúpenej ceste pokra-
čovať,“ zhrnul roky existencie pán Sadloň 
v úvodnom príhovore. Konštatoval, že 
záhradkári si uchovávajú rôzne spomienky 
na minulé roky, no nevzdali sa a boli odhod-
laní ísť za svojím cieľom a dokázali vybu-
dovať osadu - pýchu Senice, ale i celého 
Slovenska. Predseda zhrnul históriu osado-
vého záhradkárčenia, ktoré bolo v časoch 
vzniku novou neznámou formou trávenia 
voľného času. Odvážni ľudia, medzi nimi 
predseda organizácie záhradkárov pán 
Jaroslav Freitag, hľadali riešenie, ako uspo-
kojiť rastúci záujem Seničanov o záhradky. 
Dňa 17. apríla 1967 bola zaregistrovaná 
organizácia, ktorá začala svoju činnosť 
v katastri Čáčova na honoch zvaných 
Podielčie, nachádzajúcich sa v záujmovom 
území rozširujúceho sa Slovenského hod-
vábu. Rozvoj podniku zasiahol do života 
záhradkárov skôr ako predpokladali a už 
v roku 1970 pod vedením predsedu Ing. 
Jána Adamíčka sa pustili do budovania 
novej osady v lokalite kunovských vinohra-
dov, kde na nich čakal zarastený svah, plno 
driny a odhodlania vybudovať niečo nové. 
Museli mať veľa predstavivosti a k tomu 
určite aj veľa odvahy a preveľké nadše-
nie, aby toto prostredie premenili na svoj 
obraz. Podľa slov Jána Sadloňa obdobie až 
do roku 1989 bolo sprevádzané nebýva-
lou aktivitou a stali sa organizáciou, ktorú 
navštevovali nielen delegácie záhradkárov, 
ale aj predstaviteľov štátu a zahraničné 
delegácie. Vzniklo tu dielo, ktoré im mnohí 
závideli. 

Zmena spoločenských pomerov zasi-
ahla aj do života záhradkárskej osady, no 
nevzdávali sa. Veľkou vzpruhou bolo oce-
nenie, ktoré dostali v roku 2003. Vtedy 
navštívila osadu Kunov I. 200-členná 
delegácia z 15 európskych krajín a osada 
dostala od Európskej ligy záhradkárov 
čestný diplom za ekologicky orientovanú 
záhradkársku osadu ako jediná osada 
na Slovensku. Úspešne zvládli aj zložitý 
a náročný čas vysporiadania vlastníckych 
vzťahov a budujú osadu v súlade s moder-

nými trendmi. 
Stretnutie jubilujúcich záhradkárov 

pozdravil primátor Senice Branislav Grimm, 
ktorý ocenil, že záhradkári svojou činno-
sťou vždy prispievali ku skvalitňovaniu 
životného prostredia v meste, k výchove 
človeka, učili láske k prírode, spolupráci 
a spolužitiu: „Celá táto veľká rodina záhrad-
károv skultivovala a skultúrnila rozsiahle 
územie, ktoré je dnes z hľadiska starostli-
vosti o životné prostredie našou výkladnou 
skriňou.“

Podpredseda kontrolnej a revíznej 
komisie Slovenského zväzu záhradkárov, 
tajomník OV SZZ v Senici Ing. Ján Ukro-
pec zdôraznil, že pretváraním prírody 
záhradkári pretvárali aj sami seba. Menili 
sa, aby prírodu okolo seba pestovali, chrá-
nili a zveľaďovali. Osobitne osada Kunov I. 
má na Slovensku stále punc tej záhradkár-
skej osady, na ktorú bolo vždy spoľahnutie. 
Podľa jeho slov je momentálne v Senici 7 
záhradkárskych osád (Kunov I., Kunov II., 
Kunov III., Bažantnica, Záhorie, Jašterice, 
Opendáky), v ktorých je 600 záhradkárov. 
Pripočítaním organizácie Senica prídomoví 
ide o 722 členov. 

Súčasťou slávnostného stretnutia bolo 
aj premietanie filmov z DVD a z archívu 
Slovenskej televízie, ktoré sprítomnili obraz 
pretvárania svahov bývalých kunovských 
vinohradov na krásne a závidenia hodné 
prostredie, v ktorom záhradkári nachád-
zajú aj potrebný relax a pokoj. Pripome-
nuli si aj ľudí, ktorí sa zaslúžili o budovanie 
osady. 

Mesto Senica je právom hrdé na 
základnú organizáciu Kunov I. a jej činnosť, 
preto deň predtým 28. apríla prijal v obrad-
nej sieni Mestského úradu primátor Brani-
slav Grimm ľudí, ktorí sa najviac zaslúžili 
o vybudovanie osady. Do Pamätnej knihy 
mesta Senica bolo zapísaných 10 osob-
ností: Ing. Ján Adamíček – in memoriam, 
podpísala sa manželka Oľga Adamíčková; 
Jaroslav Freitag – in memoriam, podpísal 
sa zať Ján Chrenka; Martin Hladík; MUDr. 
Emil Lachký; Elena Kollárová; Ing. Viktor 
Kršák; Štefan Melega; Milan Paracka; RSDr. 
Ján Sadloň; Pavel Šajánek. 

Na slávnostnom stretnutí záhradkárov 
viackrát zaznelo slovo ďakujem pre všet-
kých, ktorí sa významnou mierou podieľali 
na budovaní osady. V  úvode stretnutia 
poďakovali predsedovi Jánovi Sadloňovi 

za množstvo energie, činorodosti a času, 
ktoré venoval príprave stretnutia, ale aj prí-
prave knihy, ktorá je krásnou vizitkou pols-
toročnej práce záhradkárov. 

Viera Barošková
foto M. Štítny

OCENENIA DOSTALI 
PAMÄTNÝ LIST ZO SZZ KUNOV I.: 

• členovia organizácie od vzniku osady
Oľga Adamíčková, Ing. Cyril Garčár, 

Ing. Jozef Marenčík, Elena Kollárová, 
Jozef Závodský, Pavel Šajánek, Mgr. Milan 
Sadloň, Anna Šullová, Štefánia Závišová, 
Marie Markovičová, RSDr. Ján Sadloň, 
Rudolf Lasica, Emília Vacová, Jozef Vlasák, 
Terézia Klenová, Mária Havlová, Ing. Viktor 
Kršák, Ján Šajánek, Jaroslav Valášek, PhDr. 
Oľga Novanská, RNDr. Mária Tóthová, 
Vladimír Dukát, Anna Vaňková, Víťazoslav 
Rybár, Eva Kuklišová
• rodinní príslušníci funkcionárov

MUDr. Emil Lachký, Ing. Ján Pagerka, 
Ing. Anna Lazúrová, Štefan Melega
• ľudia, ktorí pomáhali pri vzniku osady

Ján Veselý

ČESTNÉ UZNANIA ZO SZZ KUNOV I.
Jozef Oravec, Ján Vudi, František 

Kopriva, Alena Čechvalová, Oľga Filípková, 
Dušan Flamík, Zdenka Tytykalová, Emília 
Kodajová, Vladimír Dukát, Igor Popelár

OCENENIE OKRESNÉHO VÝBORU SZZ SENICA

Jozef Vlasák, Elena Kollárová, Ján Juráš, 
Ing. Jozef Marenčík, Jozef Závodský, 
Rudolf Lasica, Ing. Zdeněk Pinkas, Ivan Sás

OCENENIE REPUBLIKOVÉHO VÝBORU SZZ
Martin Hladík, RSDr. Ján SadloňViacerí záhradkári za aktivity v prospech 

komunity prevzali ocenenia. 

Heligónkari robia 
radosť

Na XXVI. stretnutí heligónkarov v 
Myjave úspešne reprezentovali Klub pria-
teľov heligónky (KPH) pri Mestskom kultúr-
nom stredisku Senica viacerí členovia.

Cenu divákov si odniesol Pavol Jará-
bek, heligónkar sobotištského folklórneho 
súboru, ktorý sprevádzal tri výborné spe-
váčky oblečené v kroji. Veľký výkon podal 
Mirko Havel so starým otcom Antonom 
Pulmanom a Viki Križan so starou mamou 
Vlastou Križanovou. Sme veľmi potešení, 
že Klub priateľov heligónky vo svojich 
radoch vychováva aj nasledovníkov hry na 
tento starý hudobný nástroj. Blahoželáme 
aj ocenenému Pavlovi Jarábkovi. 

Heligónkari z KPH účinkujú s radosťou 
aj na ďalších podujatiach. Náladu pri sta-
vaní mája spríjemnili klientom v Sanatóriu 
Dr. Elena Dérer a v Domove penzióne pre 
dôchodcov, kde im zahrali Anton Pulman, 
Miloš Čobrda a Anna Celleryová. 

Anna Celleryová
KPH 
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starej Senice
V budove Mestského úradu v Senici je od 

4. mája vystavený model časti historického 
centra Senice, ktorý bude lákadlom expozí-
cie budúceho Mestského múzea. Maketa 
senického námestia vzniká v mierke 1:100 a 
zachytáva všetky historické reálie z prelomu 
19. a 20. storočia. Momentálne má rozmer 
2,5 x 2,5 m, po dokončení bude zaberať 
plochu 6,5 x 4,5 m. Model pripravujú Mgr. 
Vladimír Petrovič a Jozef Kuruc. Maketa je 
vystavená v klubovni poslancov, kde si ju záu-
jemcovia na požiadanie môžu pozrieť. 

Mestské múzeum ako inštitúcia vzniklo 
v roku 2016 ako súčasť Mestského kultúr-
neho strediska. Mesto Senica podalo tento 
rok projekt na rekonštrukciu historického 
objektu Sokolovne, kde by v budúcnosti 
mohlo mať sídlo Mestské múzeum. O 
úspešnosti projektu by sa Mesto Senica 
malo dozvedieť začiatkom leta.

Autor myšlienky spracovania makety 
námestia historik, archivár a genealóg Vla-
dimír Petrovič prezentoval práce na tejto 
unikátnej záležitosti na 16. riadnom roko-
vaní mestského zastupiteľstva 4. mája, kde 
zdôraznil, že hoci sa hľadá vhodný priestor 
pre muzeálnu expozíciu, treba intenzívne 
pracovať aj na samotnej expozícii. Mgr. 
Vladimír Petrovič je nositeľom myšlienky 
postaviť koncepciu Mestského múzea na 
historickej Českej ceste: „Chceme, aby 
novovznikajúce múzeum nebolo len oby-
čajným mestským tuctovým múzeom, ale 
aby bolo originálne, preto spojenie dejín 
mesta Senica s Českou cestou. Tá v stre-
doveku viedla cez Senicu, v Senici bola 
dokonca mýtna stanica a Česká cesta mala 
silný vplyv na vývoj a dejiny Senice. Česká 
cesta bola nepochybne historickým feno-
ménom (hrdila sa prívlastkom kráľovská), 
ktorý ovplyvnil dianie na celej trase z Prahy 
do Budína. Myslím si, že takéto zameranie 
senického múzea by bolo jedinečné a ori-
ginálne. Dávne osídlenie mesta dokumen-
tujú stále nové a nové archeologické nálezy 
v ostatnom období, ktoré dosvedčujú kon-
tinuitu osídlenia od praveku cez stredovek 
až po súčasnosť, čo je istotne zásluhou 
diaľkovej obchodnej cesty vedúcej týmto 
priestorom.“ Poukázal, že idea Českej 
cesty by umožnila Mestskému múzeu stať 
sa medzinárodným, získavať financie na 
svoju činnosť z národných aj z medziná-
rodných grandov. Nič to nebude meniť na 
fakte, že to bude mestské múzeum, čiže 
na pozadí dejín mesta by sa odvíjala his-
tória Českej cesty alebo naopak na pozadí 
histórie Českej cesty by boli vykreslené 
dejiny Senice. Česká cesta bola starobylá 
obchodná cesta, súčasť dlhej európskej 
obchodnej cesty spájajúcej juhovýchodnú 
Európu so západom a severom. Jedna jej 
vetva prechádzala územím dnešného juho-
západného Slovenska. V čase mieru slúžila 
cesta na medzimestskú a medzištátnu 
obchodnú výmenu, v časoch vojen aj na 
vojenské ťaženie.

Vladimír Petrovič zdôraznil, že posla-
ním múzea je prispievať k budovaniu zdra-
vého lokálpatriotizmu obyvateľov mesta a 
vytvárať priestor pre vznik hrdosti na jeho 
bohatú minulosť. „Múzeum je reprezen-
tant vyspelosti mesta v kultúrnej oblasti 
a jeho zrkadlo. Zvlášť nenahraditeľnou 
sa táto inštitúcia stáva, ak k vám príde 
návšteva a chcete ju aspoň v krátkosti 
oboznámiť s vaším mestom a jeho deji-
nami,“ pripomenul V. Petrovič, ktorý ako 
historik napísal mnoho odborných štúdií a 
popularizačných článkov mapujúcich histó-
riu Záhoria, pripravil niekoľko tematických 
regionálnych expozícií a výstav s rôznym 
zameraním počas 7-ročného pôsobenia v 
Záhorskom múzeu. Neskôr z pozície vice-
primátora Holíča sa stal myšlienkovým tvor-
com a realizátorom založenia Mestského 
múzea Jaroslava Prílučíka s galériou Ota 
Kroupu a Mestskej galérie v Holíči.

Na makete intenzívne pracuje pán Jozef 
Kuruc z Holíča, bývalý rušňovodič, ktorý 
má modelovanie ako záľubu od detstva. 
V Holíči vytvoril modely všetkých historic-
kých objektov (Veterný mlyn, Kapucínsky 
kostol a kláštor, Evanjelický kostol, zámok 
- letné sídlo Habsburgovcov, Loretánska 
kaplnka...) a teraz od septembra 2015 robí 
model senického námestia. Veľmi aktívny 
dôchodca má pri tvorbe makety prísny 
režim – každý deň pracuje 3 hodiny, pod 
jeho rukami vzniká nevšedné dielo. Dopo-
ludnia od 10. do 12. hod, a večer ešte 
hodinu. Pravidelný režim v tvorbe podľa 
jeho slov prispieva k zodpovednosti a pres-
nosti vykonávanej práce.

Doteraz poznáme senické námestie len 
z dobových fotografií, maketa ponúkne 
podobu námestia v priestore. Ide takpove-
diac o hodinársku prácu, pretože sú presne 
dodržiavané rozmery a historické reálie. 
„Pracujem na základe historických foto-
grafií, čerpám z vyjadrení ľudí, ktorí si ešte 
starú podobu pamätajú z detstva. Keďže 
z dvorov domov fotografie nie sú, tam si s 
pánom Petrovičom pomáhame analógiou 
aj z iných miest“, komentuje svoju prácu 
s presnosťou na milimetre a vypracované 
detaily pán Kuruc. Maketu robí z 2-mm kar-
tónu, všetky budovy sú farebne odlíšené, s 
nápismi, číslami či architektonickými prv-
kami. „Model vzniká na podklade pôdo-
rysu katastrálnej mapy z roku 1899, teda 
maketa presne kopíruje námestie,“ dodáva 
Vladimír Petrovič, ktorý na maketu použil 
katastrálnu mapu, ktorú bolo potrebné 
transformovať do potrebnej mierky. Obaja 

páni si všetok potrebný materiál na maketu 
zabezpečujú sami a robia ju z vlastných 
prostriedkov. Vo finálnej podobe bude 
mať maketa Senice znázornený aj život 
figúrkami, stromami, jarmokom, tak ako to 
poznáme z fotografií.

Poznámka k Českej ceste: Časť cesty 
z Prahy do Budína dostala názov Česká 
cesta v stredoveku na základe dohody 
uhorského kráľa Karola Róberta a českého 
kráľa Jána Luxemburského. Na rokovaní vo 
Vyšehrade na prelome rokov 1335/1336 
bola oficiálne povýšená na kráľovskú a bola 
súčasťou spojenectva týchto kráľov proti 
Rakúsku. Oficiálna trasa cesty však len nad-
viazala na dávno predtým používané cesty 
a zásadný strategický význam mala už od 
praveku.

Uhorskí králi vybudovali na jej ochranu 
sieť pevností a strážnych hradov s vojen-
skými posádkami. O jej kvalitu sa starali 
cestári a na ceste bolo zakázané svojvoľne 
vyberať clo a mýto, obchodníci mali mať 
zabezpečený voľný a bezpečný priechod a 
colnica a mýtnice boli presne určené. Jed-
nou z nich bola aj mýtna stanica v Senici.

Viera Barošková 
foto lv

Hasiči budú súťažiť 
na námestí

Konská ručná striekačka z roku 1898 
či ukážka činnosti integrovaného záchran-
ného systému sú lákadlom tohtoročnej 
súťaže hasičských družstiev o Pohár primá-
tora Senice, ktorá sa uskutoční v sobotu 24. 
júna od 12. hod. na Námestí oslobodenia.

Súťaž sa začne koncertovaním hudob-
ného dua Benedikt & Radka a speváka 
Richarda Havla. O 13. hod. prídu hasičské 
družstvá v sprievode na námestie, zastavia 
sa pri svojom patrónovi sv. Floriánovi a ofi-
ciálne otvoria súťaž. Pred samotným zápo-
lením sa predstavia mažoretky Spirit a tiež 
malé senické hasičské nádeje. Najmenší 
hasiči, tzv. krhličkári, ukážu ako si už vedia 
poradiť s ohňom a poukážu na význam 
hasičstva a poslanie hasičov zachraňovať 
životy a majetok ľudí. Plnenie súťažných 
disciplín hasičských družstiev sa začne o 
13.30 hod. a v dvojkolovom súperení sa 
ukáže, kto si odnesie pripravenú trofej. Pri 
plnení požiarneho útoku budú využívať 
starú techniku požiarnych striekačiek PS-8, 
ktoré sa vyrábali v rokoch 1950 – 1978. O 
tom, aká je dôležitá súčinnosť záchranných 
zložiek Policajného zboru, Hasičského a 
záchranného zboru a záchrannej zdravot-
nej služby sa diváci presvedčia pri simulo-
vanej záchrane ľudí z havarovaného vraku 
auta. Deti, ktoré sa prídu pozrieť na prácu 
hasičov, môžu svoje dojmy pretaviť do 
výtvarného prejavu. Ich tvorba - hasičský 
deň očami detí, bude aj odmenená. 

Na hasičskú súťaž pozývajú organizátori 
Mesto Senica a Dobrovoľný hasičský zbor 
Senica. 

bar
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Cantileny
Spevácky zbor mesta Senica Cantilena 

absolvoval v dňoch 6. až 8. mája sústre-
denie v Demänovej, ktoré bolo zamerané 
najmä na precvičenie skladieb k pripravo-
vanej súťažnej prehliadke speváckych zbo-
rov v júni v Dunajskej strede.

V rámci sústredenia sa vedeniu zboru 
podarilo zorganizovať 3 koncerty v okoli-
tých dedinách. 

Prvý bol koncert v evanjelickom kostole 
v Hybiach, kde v decembri 2016 vypukol 
požiar a Cantilena bola prvým hudobným 
telesom, ktoré po kompletných opravách 
v kostole koncertovalo. 110-ročný evan-

jelický kostol má unikátnu atmosféru a 
akustiku, a preto je pravidelne vyhľadávaný 
aj ako koncertná sieň. V ďalší deň zbor 
navštívil dedinu Bobrovec pri Liptovskej 
Mare. Veriacim svojím spevom spríjemnil 
nedeľnú svätú omšu a po omši ešte pridal 
časť sakrálnych piesní zo svojho reperto-
áru. Liptovské turné zakončil koncertom 
cirkevných aj svetských skladieb v dedine 
Gerlachov, kde sa do ich malého kostolíka 
vrátili po takmer 10 rokoch. 

Cestou domov si speváci vyskúšali aj 
akustiku Stanišovskej jaskyne a popri preh-
liadke jaskyne skladbou Aká si mi krásna 
poskytli návštevníkom aj sprievodcom 
nevšedný zážitok. 

Cantilenu čaká v najbližšom období 
niekoľko koncertov: 14. jún Brezová pod 

Bradlom, 17. jún Brati-
slava - kostol kapucínov, 
24. jún Dunajská Streda 
krajská prehliadka 
dospelých speváckych 
zborov, 1. júl Bratislava 
– Ružinov malá prehlia-
dka zborov, 2. júl Ková-
lov pri príležitosti 625. 
výročia 1. písomnej 
zmienky o obci a 5. júl 
Terchová Cyrilo-metod-
ské dni. 

Zuzana Robotová

Príbehy zakliate v čase
Od 10. do 28. mája bola v Záhorskom 

osvetovom stredisku Senica výstava súčas-
ného ukrajinského fotografa Alexandra 
Čekmeňova s názvom Príbehy zakliate 
v čase (Ukrajina 1993 – 2016). Kým v 
ohnisku Čekmeňovho objektívu je človek 
v ťažkých životných situáciách, v ohnisku 
jeho záujmu je otázka ľudského šťastia. 
Na vernisáži výstavy bola prítomná aj prvá 
tajomníčka Veľvyslanectva Ukrajiny pre 
kultúrne a humanitárne otázky Svitlana 
Hončarevska. 

Na výstave bolo 68 autorových foto-
grafií z celkového počtu 99 fotografií tvo-
riacich výber z tvorby. Kurátor výstavy doc. 
Ľubor Matejko, PhD. z z Katedry rusistiky 
a východoeurópskych štúdií Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského priblížil 
autora a jeho tvorbu návštevníkom výstavy, 
na ktorej jeho fotografie zďaleka nie sú 
iba dokumentárnymi momentkami. Tisíce 
záberov, ktoré fotograf za štvrťstoročie uro-
bil, boli vo fotografických projektoch pre-
zentované na výstave v cykloch Ľudia ulice, 
Blší trh, Pasport, Pascha, Zberači kľukvy, 
Donbas, Majdan, Vojna.

Pred vernisážou výstavy bola pred-
náška, na ktorej kurátor výstavy načrtol 
situáciu na Ukrajine, príbeh doterajšieho 
života a pôsobenia autora Alexandra 
Čekmeňova. Na jeho fotografiách ilustro-
val skladbu zaznamenaných obrazov, 
jednotlivé detaily, zámer i silu výpovede 

daného času a miesta. Priblíženie jednot-
livých obrazov s komentárom docenta 
Matejka pomohlo účastníkom prednášky 
lepšie pochopiť dobu zachytenú na tvá-
rach zúčastnených v kompozícii, kde je 
motív zasadený do prostredia celkom 
zbaveného estetiky, vojnou poznačených 
budov a ľudských tiel, ale aj z ich duší 
vychádzajúcej nádeje v lepšie a radost-
nejšie chvíle. Výstava fotografií ako celok 
vypovedá o krajine v prerode, o žití, ľud-
skom teple a neutíchajúcej viere v seba 
samých a lepšiu budúcnosť.

„Nik nevie, čo nás čaká zajtra, rozu-
miete? Človeku zhorí dom a on žije pod 
holým nebom, lenže žije s vierou, že zajtra 
to bude azda lepšie. Akoby sme zabúdali, 
že sa treba tešiť z každého prežitého dňa. 
Od tej chvíle som hľadel na ľudí ako do 
zrkadla, videl som v nich seba samého. To 
oni, ľudia z ulice, ma priviedli k fotografova-
niu, im vďačím za všetko,“ povedal Alexan-
der Čekmeňov v jednom rozhovore. 

Výstava, ktorú zorganizovali Trnavský 
samosprávny kraj, Záhorské osvetové stre-
disko v Senici a Univerzita Komenského 
v Bratislave, bola realizovaná s podporou 
projektu Ukrajina v pohybe a je súčasťou 
projektu Fondu na podporu umenia. Je 
prvou zo súčasti cyklu výstav prezentujú-
cich tvorbu Alexandra Čekmeňova v desi-
atich slovenských mestách.

Bc. Tomáš Jurovatý
ZOS 

O zdravom 
stravovaní

Šiestykrát medzinárodne, piatykrát na 
Slovensku a po prvýkrát v Senici sa v dňoch 
19. – 20. mája konala akcia s názvom Food 
Revolution Day, čiže medzinárodný deň 
oslavy jedla, kuchyne a zvyšovania pove-
domia o tom, ako jedlo ovplyvňuje naše 
zdravie. Ide o celosvetovú kampaň, ktorú 
založil známy šéfkuchár Jamie Oliver z Veľ-
kej, Británie. Jej zámerom je vrátiť vzdeláva-
nie o stravovaní firmy naspäť do školských 
osnov. 

Je to výzva pre školy, materské školy, 
organizácie, komunity či jednotlivcov, 
aby v tento deň (a nielen počas neho) 
venovali pozornosť tomu, čo budú kon-
zumovať, aby sa podelili so svojimi skú-
senosťami s ostatnými, tiež o zážitky, 
originálne recepty či posunuli ďalej svoje 
vedomosti ako zdravšie a zodpovednej-
šie pristupovať k stravovaniu. Senica sa 
síce zapojila po prvýkrát, no iniciátor 
tejto myšlienky z nášho mesta Kunowský 
majer to poňal hneď vo veľkom a do 
akcie zapojil všetky základné školy v 
meste, niekoľko firiem a snažil sa vybur-
covať celé mesto.

Vo všetkých školách bola súťaž Nájdi 
cukrových zloduchov, v ktorej mali deti 
určiť, koľko kociek cukru sa nachádza v 
obľúbených sladených nápojoch. Okrem 
toho si školy pripravili aktivity pre deti 
zamerané na zdravú stravu. V Základnej 
škole V. Paulínyho - Tótha vyrobili trans-
parent s nápisom Food Revolution Day, 
ktorý vítal účastníkov súťaže vo varení 
halászlé. V ZŠ na Komenského ulici si 
deti pripravili s pani učiteľkami zdravé 
raňajky. Nechýbali jabĺčka a banány, 
ktoré boli v tohtoročnom slogane kam-
pane. Žiaci z tejto školy sa samé rozhodli, 
že si na výlet nikto neprinesie sladený 
nápoj. Všetci mali so sebou čistú vodu, 
vodu ochutenú citrónom, kivi alebo 
pomarančom. V Základnej škole na Sado-
vej ulici deti začali deň zdravou desiatou, 
ktorú si samy pripravili. Do výzvy revoluč-
ného dňa v stravovaní sa zapojil aj Mest-
ský úrad v Senici a zamestnanci si spra-
vili spoločné zdravé raňajky. Nechýbali 
domáce špaldové či kváskové chlebíky, 
zelenina zo záhradky, domáce nátierky, 
zdravé koláčiky, smoothie, žihľavový čaj 
či domáca mätová limonáda. 

Šikovné kuchárky vo všetkých základ-
ných školách zdravý obed, a to cestovinu 
so pstruhom a sumčekom. Deti dostali k 
tomu 100 % rakytníkovú šťavu a nechý-
balo jabĺčko na cestu zo školy. Rovnaký 
obed mohli ochutnať aj zákazníci reštau-
rácie Fit-Pit. 

V sobotu 20. mája program FRD vyvr-
cholil v areáli ZŠ na Ulici V. Paulínyho- 
Tótha, kde sa konala súťaž vo varení rybaci-
eho halászlé. Do súťaže sa zapojilo 8 tímov 
a podľa poroty najlepšie halászlé navarilo 
družstvo Dvojka. 

lv
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vo výbornom svetle
Pod názvom Bratislava, spievaj! sa 10. 

mája konal v Moyzesovej sieni v Bratislave 
už štvrtý ročník prehliadky detských a mlá-
dežníckych speváckych zborov. Spevácky 
zbor ZUŠ v Senici sa na tejto prehliadke 
zúčastnil na základe pozvania jej umelec-
kého riaditeľa doc. Milana Kolenu, ArtD.

Na slávnostnom koncerte sa predstavilo 
okrem nášho zboru ďalších šesť zborov, 
a to z Bratislavy, Svätého Jura a Púchova. 
Každý zbor sa predstavil približne pätnásť 
minútovým samostatným programom, 
záver koncertu patril spoločnému predve-
deniu dvoch piesní, ktoré približne dvesto 

spevákov nacvičilo pod vedením dirigenta 
Slovenského filharmonického zboru v Bra-
tislave Mgr. art Jozefa Chabroňa. Našim 
zboristkám sa vystúpenie vo výbornom 
akustickom prostredí Moyzesovej siene 
naozaj vydarilo, dôkazom čoho boli aj 
slová chvály od viacerých zúčastnených 
odborníkov - zbormajstrov a pedagógov, 
rovnako strhujúce bolo aj predvedenie 
spoločných piesní v závere večera. Vďaka 
za nádherný umelecký zážitok patrí rov-
nakým dielom organizátorom tejto akcie a 
samozrejme členkám nášho zboru, hlaso-
vej pedagogičke Mgr. Katke Kružíkovej a 
dirigentovi Mgr. Ondrejovi Hluchému.

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ

Praktické rady 
pre dievčatá
(ktoré sa chystajú do
 zahraničia za prácou)

Pred odchodom:
- Starostlivo si over ponuku práce v zahra-

ničí. Medzi inzerátmi, ktoré ponúkajú prácu 
sú ponuky dôveryhodné, ale aj zámerne 
nejasné. Nauč sa ich rozlišovať.

- Získaj čo najpodrobnejšiu pracovnú 
zmluvu. Informuj sa o svojom pracovnom 
povolení a o svojom pobyte v zahraničí si 
over všetky dostupné údaje. Nevedomosť v 
tomto prípade sa ti môže neskôr vypomstiť.

- Nechaj rodičom alebo dobrým pria-
teľom presnú adresu plánovaného pobytu 

a čo najviac informácií o svojom budúcom 
zamestnávateľovi.

- Napíš si telefónne číslo a adresu sloven-
ského veľvyslanectva v krajine, do ktorej 
odchádzaš.

- Nechaj doma rodičom alebo pria-
teľom fotokópiu cestovného pasu a svoju 
poslednú fotografiu.

- Založ si kompletné cestovné poistenie, 
ktoré musí obsahovať aj poistenie proti úrazu 
a onemocneniu. Pred cestou absolvuj lekár-
sku prehliadku a navštív zubného lekára.

- Dohodni sa s rodičmi alebo priateľmi, 
ako často sa s nimi budeš kontaktovať.

- Zober si aspoň toľko finančných pro-
striedkov, aby si mohla uhradiť prípadnú 
cestu domov. Výhodná je aj predplatená 
telefónna karta.

V priebehu pobytu:
- Nikdy, nikomu a za žiadnych okolností 

neodovzdávaj svoj pas. Ani pri práci „na 
čierno“ zamestnávateľ nepotrebuje tvoj 
pas!

- Ak ti ukradnú doklady, okamžite sa obráť 
na políciu alebo slovenské veľvyslanectvo.

- Ak zistíš, že podmienky tvojho pobytu 
nezodpovedajú zmluve, obráť sa na agen-
túru alebo na osobu, ktorá ti prácu spros-
tredkovala.

- Počas celého pobytu neprijímaj od 
zamestnávateľa žiadne dary ani pôžičky. 
Nikomu sa nezaväzuj.

- Kontaktuj sa s rodičmi alebo priateľmi 
podľa vášho dohovoru.

- V prípade potreby neváhaj kontaktovať 
slovenské veľvyslanectvo alebo políciu.

Tesco pomohlo Kolónii
V časti mesta na Kolónii pribudnú kveti-

nové záhony, ovocné stromy, vtáčie búdky a 
hmyzí hotel, a to vďaka spoločnosti TESCO a 
ich projektu Vy rozhodujete, my pomáhame. 
V 2. ročníku tohto projektu sa podarilo získať 
najvyšší počet hlasov Klubu ochrancov zelene 
(Kozel) a ich zámeru Zelená Kolónia. Od ria-
diteľa HM Tesco Senica Dušana Nátona a pri-
mátora mesta Senica Branislava Grimma si 12. 
mája prevzal šek na sumu 1300 eur zástupca 
víťaznej organizácie Juraj Kabát. 

Projekt Vy rozhodujete, my pomáhame 
je určený na podporu miestnych komunít. 
Na celoštátnej úrovni sa prihlásilo 405 pro-
jektov, z ktorých hodnotiaca komisia vybrala 
224 projektov, ktoré postúpili do hlasovacej 
fázy programu, ktorá trvala od 8. marca do 
4. apríla. Zákazníci hlasovali pomocou tesco 
žetónov, ktoré získali pri každom nákupe. 

Do hlasovania v Tesco predajniach v 
našom regióne postúpili tri projekty. O 
hlasy verejnosti bojovali obec Prievaly s pro-
jektom Babičkina záhrada, DHZ Letničie 
sa snažilo získať peniaze na usporiadanie 
hasičskej súťaže a Klub ochrancov zelene 
Senica na projekt Zelená Kolónia. O týchto 
projektoch sa rozhodovalo nielen v senickej 
predajni, ale aj v skalickom hypermarkete, 
pre ktoré bolo odovzdaných 62 329 hlasov. 

S počtom hlasov 34 612 zvíťazilo občian-
ske združenie KOZEL. Ich projekt Zelená 
Kolónia je zameraný na obnovu najstaršej 
časti mesta Kolónia, kde chce organizácia 
zachovať jej tradičný ráz, a to najmä výsad-
bou kvetinových záhonov a najmä ovoc-
ných drevín starých odrôd a kríkov s drob-
ným bobuľovým ovocím, pretože najstaršie 
ovocné stromy tu majú aj 60 rokov a sú pri-
rodzene na ústupe. 

text a foto lv

Deň Európy 
oslavovali dva dni

Dňa 9. mája sme si pripomínali Deň 
Európy. Práve v tento deň v roku 1950 
Robert Schuman prezentoval svoj návrh 
na vytvorenie organizovanej Európy. Tak-
zvaná Schumanova deklarácia sa pova-
žuje za začiatok budovania EÚ. Symbo-
licky nasleduje po dni osláv konca druhej 
svetovej vojny a pripomína, že to bola 
práve európska integrácia, ktorá po zni-
čujúcom konflikte priniesla svojim obča-
nom už desiatky rokov trvajúci mier a 
prosperitu.

My sme si naše senické oslavy Dňa 
Európy trocha predĺžili a oslavovali sme 
v dvoch školách ZŠ na Komenského a 
Sadovej ulici. V každej škole bol pripra-

vený iný program a žiaci sa mohli naučiť 
niečo nové. V ZŠ na Komenského ulici 
boli prichystané rôzne druhy európskych 
jedál, medzi ktorými nechýbali nemecké 
praclíky, francúzske syrové špeciality a 
talianska pizza. Žiaci súťažili v rôznych 
súťažiach, napríklad slepá mapa, sym-
boly a pamiatky, kde si mohli overiť ako 
poznajú Európu. ZŠ na Sadovej ulici si pri-
pravila aj vlastné súťaže, v ktorých sa žiaci 
mohli zapojiť priamo do európskych hier, 
pozrieť si zaujímavú prednášku o EÚ, ktorá 
nebola len o faktoch, ale aj o zaujímavosti-
ach jednotlivých krajín. Počas celého dňa 
vytvárali študenti veľký spoločný plagát a 
premenili svoje triedy na európske krajiny, 
medzi ktorými, samozrejme, bolo aj naše 
Slovensko. 

Alexandra Berecová
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S Arrivou do ZOO
O tom, že v škole máme mimoriadne 

šikovné a snaživé deti, nemožno pochy-
bovať. Takmer denne sa spolu snažíme o 
to, aby sme my učitelia dostali z nich maxi-
mum a ony aspoň z času na čas zažili pocit 
úspechu. Čo viac môže žiakov aj učiteľov 
motivovať ako snaha odmenená pochva-
lou, dobrou známkou alebo výhrou vo 
významnej súťaži?

Malí umelci z 2. A a 5. C triedy  ZŠ na 
Sadovej ulici na jeseň vložili všetko svoje tvo-
rivé úsilie na hodinách výtvarnej 
výchovy do spoločného diela 
v súťaži Autobus očami detí, 
ktorú organizovala spoločnosť 
Arriva. Keď  sa dozvedeli o 
výhre zájazd do ZOO, bola 
radosť detí  veľká. Pol roka sa 
tešili na naplnenie výherného 
sna a  26. mája sme už plní oča-
kávania nastupovali do  vysní-
vaného autobusu. Počasie bolo 
ako na objednávku, Bojnice sa 
predstavili v plnej kráse. Deti 
si užili kamarátov, zvieratká, 
zábavu, slnečný deň i cestu 
luxusným autobusom (citujem 
druháčikov) s najtrpezlivejším 

ujom šoférom na Slovensku . Štvorhodi-
nový pobyt v ZOO  spestrilo dobrodružstvo 
s hľadaním (a nájdením) peňaženky, mikiny, 
šantenie na atrakciách, nákupná mánia v 
stánkoch so suvenírmi. Keď učitelia dúfali, 
že deti cestou späť od únavy zaručene zas-
pia, ony sa vzpružili a zabávali  do momentu 
vystúpenia. Inak cesta prebiehala celkom 
pokojne... :-). No, čo  budeme rozprávať... 
snažíme sa ďalej, veď človek nikdy nevie, 
kde sa na neho šťastie usmeje...

Mgr. Silvia Krišáková

Klaviristi úspešne 
reprezentovali

V dňoch od 12. - 14. mája sa žiaci klavír-
neho odboru zo ZUŠ Senica zúčastnili na 
celoslovenskej detskej interpretačnej súťaži 
v sólovej hre na klavíri, ktorá sa konala v 
rámci Detského hudobného festivalu Jána 
Cikkera v Banskej Bystrici. 

Súťaž patrí medzi jednu z najnáročnej-
ších, pretože sa skladá z dvoch súťažných 
kôl a repertoár pozostáva zo štyroch 
období barok, klasicizmus, romantizmus 
a moderna. Zo senickej školy sa zúčastnili 
piati žiaci a štyria sa prebojovali do dru-
hého súťažného kola. Ninka Jankovýchová 
(1. kategória) sa umiestnila v bronzovom 
pásme a zároveň dostala cenu najmlad-
šieho účastníka súťaže, Alica Zahumen-
ská (2. kategória) sa umiestnila v zlatom 
pásme, zároveň bola víťazkou kategórie. 
Obidve žiačky pracujú pod pedagogic-
kým vedením Ľubice Mikušovej. Darina 
Tomašovičová (3. kategória) sa umiestnila 
v striebornom pásme a Nina Orthová (2. 
kategória) v zlatom pásme. Žiačky pracujú 
pod pedagogickým vedením Zuzany Jano-
vičovej. 

Za príkladnú reprezentáciu školy a 
mesta Senice žiakom a ich pedagógom 
blahoželáme a prajeme im veľa úspechov 
a chuti do ďalšej práce. 

Z. Janovičová 
ZUŠ Senica

Zľava N. Orthová, L. Zahumenská, N. 
Jankovýchová, Ondrej Sýkora, predsedníč-
ka poroty 1. kategórie doc. Mgr. art. Eva 
Cáhová, ArtD., D. Tomašovičová

Foto Š. Orth

Súťaž pomáha 
umeleckému rastu

Už po piaty raz sa 3. mája 
od skorých ranných hodín z 
priestorov ZUŠ v Senici ozývali 
tóny klavírnej hry. To sa 62 mla-
dých klaviristov zo ZUŠ Skalica, 
Holíč, Gbely, Kúty, Šaštín - Stráže, 
Sekule, Stupava a Senica vo veku 
od 5 do 16 rokov prišlo podeliť so 
svojim umeleckými zručnosťami 
na 5. ročník regionálnej súťažnej 
prehliadky v sólovej hre na klavíri Klavírna 
Senica. 

Ich výkony hodnotila trojčlenná porota 
zložená z pedagógov Konzervatória a 
VŠMU v Bratislave. Podľa slov poroty súťaž 
mala výbornú úroveň, vypočuli si krásne 
umelecké výkony detí a ohodnotili ich zla-

tým, strieborným a bron-
zovým pásmom. Okrem 
diplomov a vecných 
cien si súťažiaci odná-
šali domov veľa krásnych 
zážitkov, skúseností, moti-
vácie a množstvo dušev-
ného bohatstva. Deťom 
a ich pedagógom patrí 
veľká vďaka za ich vysoko 
odbornú a zmysluplnú 
prácu, prajeme im veľa 
úspechov a radosti z hry. 
Taktiež ďakujeme všet-

kým sponzorom, najmä združeniu rodičov 
Výchova umením pri ZUŠ v Senici a Pro 
Senica za ich finančnú pomoc. Tešíme sa 
na ďalší ročník 2018.

Zuzana Janovičová 
ZUŠ Senica

Chlapci, poďte s nami!
Kam? Na tábor pod Chopkom, do 

chaty Trangoška na Táloch za 100 €. Kedy? 
30. júla – 4. augusta s Jankom Slezákom, 
Tomášom Čerňákom, Danou Kopeckou a 
Paľom Mičom. A samozrejme s už prihlá-
senými dievčatami. Chlapci by mali mať 13 
– 15 rokov. Stačí štvorčlenná partia, ktorá 
by presne doplnila náš 30 členný kolektív. 
Pretože babinec nie je úplne dobrá voľba. 
Stačí sa ozvať na 0907 774 406 alebo sa 
zastaviť v Centre voľného času, ktorý letnú 
výpravu do hôr organizuje. Bližšie info i 
prihlášky nájdete tiež na FB CVČ (Udalosti).

D. K.

O prevencii závislosti 
Čoraz viac sa v dnešnej dobe stretá-

vame so závislosťou na internete, komu-
nikačnými závislosťami, predovšetkým 
dievčatá a ženy ohrozuje shopingholizmus 
– závislosť na nakupovaní, poruchy prijí-
mania potravy, časté je i šikanovanie v pro-
stredí internetu. Práve tieto sociálnopatolo-
gické javy a ešte mnohé ďalšie boli hlavnou 
témou podujatia s názvom Edukačné 
podujatia pre mládež k prevencii sociál-
nopatologických javov, ktoré pripravilo 
Záhorské osvetové stredisko v Senici v spo-
lupráci s Národným osvetovým centrom. 
Cieľovou skupinou boli študenti senických 
základných a stredných škôl. Tvorivé dielne 

viedli lektorky PhDr. Ingrid Hupková, PhD. 
a Mgr. Barbora Kucharová, PhD., ktoré sa 
tejto téme dlhodobo venujú.

Mgr. Nina Gurínová
ZOS 

foto Bc. Tomáš Jurovatý
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Ocenenie mladých 
návrhárov

Štvrtý ročník regionálnej výtvarnej návr-
hárskej súťaže pre deti a mládež Model 
2017, ktorý každoročne organizuje CVČ 
Stonožka, priniesol ocenenie i senickým 
výtvarníkom, a to najmä zo ZUŠ a zo ZŠ 
naKomenského ulici.

Tohtoročnou témou bolo ZOO. Naj-
viac inšpirovali pávy, zebry, slony, žirafy, 
chameleóny, pandy, ale i obyčajné sovičky. 
Do súťaže prihlásilo svoje práce viac ako 
230 autorov z 11 škôl z nášho regiónu. Naj-
viac ich bolo v kategórii Módny návrh na 
postave (kresba, maľba) a Návrh dezénu. 
Porota sa tešila i z množstva módnych 

Bublinkovalo sa
Plný detí, veselý, farebný a nakoniec aj 

slnečný, taký bol tretí Bublinkový deň 5. 
mája. Organizátori sa v programe posna-
žili o novinky, ktorými boli napr. hromady 
bielej peny, akčné vystúpenie kúzelníka 
Petra či jazda na poníkoch, ale „fronty" 
sa tvorili i na tradičnom maľovaní na tvár, 
jazde na autíčkach, nafukovacích hradoch, 
pri nácviku veľkých bublín či pri chodení 
po lane. Niekomu stačilo len tak si posedieť 
pri dobrej hudbe D.J. Chociho, vystúpení 
detí zo Stonožky, výbornom hamburgeri 
a pozorovať hemženie ľudí a bubliniek pri 
DAVe... Potešili i vypočuté rozhovory o 
pohodovej akcii a zmysle ju robiť. Len tak 
pre vás, pre nás a s radosťou.

Myšlienka neziskovej organizácie Luxor 
z roku 2015, ktorú zhmotnil Študentský 
parlament mesta Senica, CVČ Senica, 
občianske združenie Domka a od toho 
roka i združenie Senica 2.0 sa teda v Senici 
pravdepodobne zakorenila a my už hľa-
dáme termín a prekvapenia na budúci rok. 

P.S. všetky aktivity a služby na podujatí 
boli poskytnuté a zorganizované bez aké-
hokoľvek nároku na odmenu či honorár. 
Ďakujeme.

D.K., CVČ

Míľa v znamení dúhy
Ráno búrka, dážď umyl mesto, na 

oblohe sa sústavne preháňali tmavé 
mračná, z ktorých chcelo každú chvíľu 
pršať. Takéto neisté počasie neustávalo ani 
popoludní, takže mnohí rodičia zvažovali, 
či ísť s deťmi na obľúbené podujatie. 

„Babi, kedy už pôjdeme?“ - pýtala sa 
neviem koľkýkrát Emka, ktorá sa už neve-
dela dočkať. Rovnako netrpezlivý bol aj 
Paľko, ktorý na rozdiel od sestričky išiel 
na Míľu pre mamu prvý raz. Rozradostené 
deti si v areáli kúpaliska hneď pre seba 
našli zaujímavú aktivitu. A bolo veru z čoho 
vyberať! Ani tento rok podujatie nestra-
tilo nič zo svojho vysokého štandardu a 
plným priehrštím sa tam rozdávala hlavne 
detská radosť - nafukovacie hrady, tvorivé 
dielničky, hry a súťaže, program v podaní 
detí z krúžkov CVČ. Deti pobavili šašovia 

doplnkov - kabelky, náušnice, náhrdelníky, 
klobúky, čiapky, dáždniky a dokonca i z 
niekoľkých priamo ušitých modelov či návr-
hov na tričko. Seničanom sa darilo najmä v 
oblasti dezénu, čo je návrh tkaniny. ZUŠ 
Senica si odniesla až 11 ocenení za dezén 
z možných 15 a ZŠ na Komenského ulici 
v kategórii základných škôl 4 ceny. Zo 
ZUŠ menovite Michal Novotníček, Ema 
Poláková, Magdaléna Zelenáková, Kamila 
Nečasová, Adela Cupáková, Barbora Hlá-
čová, Kristína Šimková, Katarína Pagáči-
ková, Klára Kičková, Tomáš Kormúth a 
Milota Mikulová. Zo ZŠ na Komenského 
ulici Alžbeta Knotková, Simona Berkyová, 
Tamara Zigmundová a Radka Kučeková. 
V kategórii Módny návrh 9 -13-ročných 1. 
miesto získala tiež Seničanka Sára Čeder-
lová (ZUŠ). 

Ak ste zvedaví, ako vyzerá napríklad 
Veveričkin vankúš, Madam Žirafína, 
Kráááska v džungli alebo Pávie šaty, príďte 
sa osobne pozrieť na výstavu do DAVu. Je 
otvorená do 16. júna počas pracovných dní 
vždy od 14. do 16. hod., resp. pre triedne 
kolektívy na požiadanie i dopoludnia (0907 
774 406). Je na čo sa pozerať. Fotografie z 
vernisáže a virtuálnu výstavu prác nájdete 
na facebooku CVČ Senica. 

Dana Kopecká
CVČ Senica

Pik & Nik, Šašo a Šašuľa, Mickey a Minnie, 
a to všetko tento rok pod heslom Poď s 
nami do rozprávky. Heslo zobrala vážne 
aj moderátorka Zuzana Vačková, ktorá 
sprevádzala programom v kostýme Snehu-
lienky. „Môžem si dať namaľovať na tvár?“, 
pýtalo sa dievčatko mamy. Samozrejme, 
dobrovoľníci z Domky, združenia salezián-
skej mládeže, vyšli každému záujemcovi v 
ústrety, len musel chvíľu počkať. Ako oby-
čajne aj teraz bol záujem veľký. Ďalšie deti 
si zas pri stolíku mohli samy vyrobiť darček 
pre mamu či babku, ochotní dobrovoľníci 
im radi pomohli. Emka sa tešila, že vyzdo-
bila srdiečko pre obe babky. Na otázku, či 
vyrobí aj pre mamu, odpovedala: „Mame 
som pripravila darček už doma.“ Vedela, 
že Míľa pre mamu je pri príležitosti sviatku 
matiek, ktorým treba poďakovať. „Ja ďaku-
jem mame za to, že ma každý deň niečo 
nové naučí,“ povedala Emka, ktorá sa už 
teší do prváckej lavice. 

A keď sa blížila 16. hodina, tak na štart 
míle sa postavilo 1559 účastníkov, aby prej-
dením míle prejavili úctu a vďaku svojim 
mamám. Na čele tohto množstva ľudí boli 
traja trojkolkári so Snehulienkou. Mračná 
hrozili počas celého popoludnia, aj trošku 
spŕchlo, ale štart sa vydaril. Našťastie až na 
záver sa dážď Senici nevyhol, no nepoka-
zil dojem z vydareného podujatia, lebo po 
daždi sa na oblohe objavila dúha a tí, ktorí 
prišli strávili pekné popoludnie. Najväčšia 
oslava Dňa matiek na Slovensku sa konala 
v 53 mestách a Senica, kde sa míľa konala 
po 9. raz, sa počtom účastníkov zaradila na 
3. miesto po Seredi a Bratislave. 

V Senici sa podujatie koná v takom 
veľkom rozsahu aj vďaka spoluorganizá-
torom, sponzorom a podporovateľom, kto-
rými sú: Mesto Senica, Mestské kultúrne 
stredisko Senica, Materské centrum Sto-
nožkine slniečka pri Centre voľného času 
Stonožka, Rekreačné služby mesta Senica, 
Raiffeisen bank, Hílek a spol., Lekáreň Cen-
trum, LUXOR n. o., DOMKA - Združenie 
saleziánskej mládeže Senica, Dema a.s., 
Helt Senica, Tesco HM Senica, Trnavský 
samosprávny kraj, Europe Direct Senica, 
Coop Jednota Senica, Slovenský červený 
kríž Senica, Remax Senica. 

Viera Barošková
foto Marek Štítny
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Takýto pozdrav sa ozval ateliérom pre 

žiakov školy. Vyslovil ho najväčší papie-
rológ na svete, umelec a výtvarník Karol 
Krčmár, ktorý poctil Základnú školu na 
Sadovej ulici svojou návštevou. A nebola 
to hocijaká návšteva. Pretože v ateliéri, 
ktorý je pýchou školy, sa tvorilo, strihalo, 
skladalo, bavilo, žaslo, trúbilo a muzicí-
rovalo, jednoducho bolo veselo a tvorivá 
atmosféra všetkých priam povznášala. Pán 
Karol Krčmár naučil deti základné princípy 
a triky pri práci s papierom a tvorbe kiri-
gamov – papierových skladačiek a vystri-
hovačiek. Žiadne lepidlo, žiadne farbičky. 
Len papier, nožnice, odhodlanie a radosť z 
práce. K práci žiakom pán výtvarník zaspie-
val, zahral na ústnej harmonike, ukulele a 
didžery-du. Žiaci s ním precestovali papie-
rové kráľovstvo a vypočuli si jeho hymnu 
(fanfárové časti žiaci odtrúbili na papiero-
vých trúbkach). Deti z ateliéru odchádzali s 
nadšením, úsmevom a nezabudnuteľnými 
zážitkami. 

Pánovi Karolovi Krčmárovi ďakujeme 
za prílev pozitívnej energie, inšpiráciu a 
želáme mu veľa tvorivých nápadov a vďač-
ných detí aj dospelých. Dúfame, že naše 
stretnutie nebolo ani zďaleka posledné.

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ Sadová ulica

Brána informácií
Päť  dní, 250 študentov a viac ako 600 

minút o Európe trvalo vzdelávacie podu-
jatie Brána informácií otvorená, ktoré sa 
v máji uskutočnili v centre Europe Direct 
Senica. 

Študenti sa naučili, o čom je Biela kniha, 
zaujímavosti o krajinách Európy alebo súťa-
žili medzi sebou v tímoch, kto vie o Európ-
skej únii viac. Motiváciou pre študentov boli 
výhry, ktoré  v súťaži získal ten najlepší tím.

Jeden májový týždeň boli tieto  akti-
vity pre študentov v Informačnom centre 
Europe Direct Senica, potom sa pracovníci 
rozhodli   navštíviť aj niektoré školy v okolí 
- ZŠ v Smrdákoch, Obchodnú akadémiu v 
Trnave, Gymnázium v Hlohovci a Gymná-
zium v Malackách. Pracovníci  ED Senica 
sa snažia  semináre o Európe rozšíriť pre 
najširší okruh študentov, lebo školy majú  
obmedzený počet vyučovacích hodín a 
téme Európskej únii sa venujú len okrajovo. 

Alexandra Berecová

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

 autor: názov: vydavateľ:
1. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
2. Kol.:   Zábavné hlavolamy 3 Arkus
3. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (3.vyd.) Arkus
4. Betancourt, J.: Poník zachraňuje Arkus
5. Kol.: Krížovky pre chvíle pohody Bookmedia
6. Gohl, Ch.:  Žolík pre všetky prípady  Arkus
7. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus 
8. Riddle, A.G.: Tajomný gén Atlantídy Motýľ 
9. Genova, L:   Strácam svoje ja  Arkus
10. Seifert, J.  Mamička  Buvik
11. Hevier, D.: Hovorníček Buvik
12. Gohl, Ch.: Zatúlané srdce jazdca Arkus

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

Novinky vydavateľstva Arkus:
Hádajko 7/17 a unesený Mišo
Keď sa Mišo išiel v to ráno von hrať, všetko vyzeralo celkom obyčajne a nikto netušil, 
že by sa niečo mohlo stať. A predsa! Keď ho mama volala obedovať, nemohla ho nájsť. 
Prehľadala celé okolie, no Miša nebolo. Vyzeralo to, akoby sa prepadol pod zem... alebo 
skôr naopak. Kam zmizol Mišo? Dozvieš sa, ak si vylúštiš všetky hlavolamy z najnovšieho 
Hádajka!
105 x 148 mm, 32 strán, ČB, cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur.  
 
Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Pochod k Rehušom
Klub slovenských turistov Senica organi-

zuje tradičný Veľkonočný pochod k Rehu-
šom, ktorý sa uskutočnil 15. apríla. Tento 
rok kráčali turisti novou trasou.

Autobusom sa dopravili do Hradišťa 
pod Vrátnom, odkiaľ pokračovali náročnej-
ším stúpaním k pamätníku SNP. Krásne 
pohľady na okolité kopce, polia a lúky boli 
odmenou za výstup. Stretnutie s turistami z 
Jablonice a Myjavy bolo veselé, spievali sa 
ľudové piesne, opäť k nálade pomáhal hrou 
na heligónku pán Čepko z Myjavy. Atrak-
ciou v tejto oblasti je rozhľadňa na vrchole 
hory Lipovec. Kamenná veža je vysoká 6 
m a poskytuje panoramatické pohľady na 
pohorie Malých a Bielych Karpát. 

Na turistickom výlete sa zúčastnilo 
62 milovníkov jarnej prírody. Po občers-
tvení pokračovali do Prietrže a ovocným 
sadom zišli do Hlbokého, kde sa zastavili 
pri pomníku J. M. Hurgana. Poľnou cestou 
prišli po rozkvitnutú čerešňovú aleju na 
okraji Senice, ktorou sa vybrali do svojich 
domovov. 

Anna Petráková
KST Senica

Foto Z. Kubová

Turisti v Súľovských 
skalách

Skupina veľmi zdatných turistov v 
sprievode  predsedu Klubu  slovenských  
turistov Senica Pavla Peričku začína absol-
vovať mimoriadne  túry. Druhá z nich sa 
uskutočnila  1. mája v Súľovských skalách. 

Vlakom sa  dopravili do Bytče, potom zo 
Súľova – Hradná  pokračovali po zelenej 
turistickej značke zdolávaním Súľovských 
skál: Gotická brána, Súľovský hrad (410 
m n. m) vybudovaný ako strážny  priamo 
na skalných bralách, Brada (816 m n. m), 
Roháč (803 m n. m), Šarkania  diera. Kroky 
boli náročné, výhľady nezvyčajné. Preko-
nali prevýšenie 410 metrov.  Zážitky boli 
bohaté a duša naplnená spokojnosťou z 
náročnej túry skalným terénom. 

Anna Petráková
KST Senica 

Foto  E. Batková



Naša Senica 5/2017

13

Šp
or

t

FK Senica vo 
Fortuna lige

Senickí futbalisti majú 
za sebou ôsmu sezónu 
v najvyššej futbalovej súťaži na Slovensku. 
Práve skončený ročník bol pre FK Senica 
určite najťažší, keďže od druhej polovice 
jesennej časti mal klub vážne ekonomické 
problémy. Súťaž sa nakoniec dohrala a 
mužstvo obsadilo konečné 9. miesto, čo 
je v porovnaní s minulým ročníkom posun 
o jednu priečku vyššie. Čo bude ďalej so 
senickým futbalom, je v tejto chvíli ešte 
predčasné hovoriť. Všetci pevne veria, že 
bude pokračovať naďalej...

V 28. kole zavítali na Záhorie hráči Pod-
brezovej. Klubu zo stredného Slovenska sa 
v jarnej časti nedarilo tak ako v jesennej, čo 
potvrdili svojím výkonom aj na ihrisku. Hral 
sa bojovný zápas, v 1. polčase boli o niečo 
aktívnejší hostia. V 30. min. sa strelecky pre-
sadil Polievka a bolo 0:1. Do polčasu mohol 
ešte zvýšiť Turňa, ale zoči-voči Šullovi nepo-
chodil. Po prestávke nastúpili Seničania s 
úmyslom zvrátiť nepriaznivý stav. V 62. min. 
bol v 16-ke faulovaný Šašinka a z nariadenej 
penalty vyrovnal Kratochvíl - 1:1. Do konca 
zápasu si obidva tímy vypracovali šance na 
skórovanie, ale keďže ďalší gól už nepadol, 
body sa zaslúžene delili.

V ďalšom stretnutí cestovali Seničania 
do Dunajskej Stredy, ktorá ťahala dlhú 12 
zápasovú sériu bez prehry. V novej DAC 
aréne podali mladí Seničania bojovný 
výkon. Za hustého dažďa mali hernú 

prevahu domáci hráči, hostí výbornými 
zákrokmi držal brankár Šulla. Mužstvo zo 
Senice však bolo nebezpečné aj v útočnej 
fáze, ale ani jeden z nebezpečných pro-
tiútokov nedotiahlo do gólového konca. 
Duel nakoniec rozhodla štandardná situá-
cia v 76. min. - po rohovom kope sa presa-
dil hlavou Pačinda a strelil jediný gól - 1:0. 
V samom závere mal vyrovnanie na hlave 
Pajer, ale z výhodnej pozície mieril vedľa.

Ďalším súperom zverencov trénera 
Mentela bol Ružomberok. Vyrovnané stret-
nutie rozhodla posledná 15-minútovka, v 
ktorej išli do dvojgólového vedenia hos-
tia, Seničania znížili v poslednej minúte. 
Hostia, kandidát na európsku miestenku, 
sklamali. Prvý polčas bolo málo vzruchu 
pred obidvomi bránami, loptu mali viac 
na kopačkách hráči MFK, ale do šancí sa 
nedostávali. Po prestávke hostia predsa 
len zvýšili svoje úsilie a chceli duel doviesť 
do víťazného konca. Úvodný gól padol v 
77. min., keď po centri Ďubeka zakončil 
nekompromisne pod brvno Daniel - 0:1. O 
tri minúty vyšiel hosťom rýchly protiútok a 
opäť Daniel aj za pomoci pravej žrde pre-
konal brankára Šullu po druhýkrát - 0:2. 
Čestný gól strelili Seničania v 90. min. - po 
nákope Kotulu zle vybehol brankár Macík 
a Pajer ho hlavou prehodil - 1:2. Na viac už 
domácim nezostal čas, a tak sa z dôleži-
tého víťazstva radovali hostia.

V poslednom vystúpení na ihrisku súpe-
rov cestovali Seničania na pôdu majstrov-
ského celku do Žiliny. Domáci si postupne 
vypracovali pohodlný trojgólový náskok, 
keď sa presadili exSeničania - 2x Hlohov-

ský a raz Mazáň. Seničania napriek pre-
vahe domácich boli nebezpeční v útoku 
a v nadstavenom čase sa im podarilo sko-
rigovať nepriaznivý stav. Najskôr po akcii 
Kratochvíla sa presadil z hranice malého 
vápna Kováč a onedlho po rozohraní bran-
kár Mandous ďaleko od svojej brány trafil 
Kopičára a žilinský odchovanec tečoval 
loptu do siete - 3:2. Seničania nakoniec 
dosiahli u majstra prijateľnú prehru.

V rozlúčkovom stretnutí so sezónou 
2016/2017 (záverečné 33. kolo mali voľno) 
vyhrali futbalisti FK Senica v krajskom 
derby nad Spartakom Trnava najtesnejším 
rozdielom 1:0. Svojmu súperovi zobrali 
aj poslednú nádej na vybojovanie si mies-
tenky do pohárovej Európy. Zápas sa 
hral pred slušnou kulisou, ktorú vytvárala 
početná skupina trnavských priaznivcov. V 
úvode mali navrch hostia, ale nevyužili via-
cero štandardiek ani šancu Jirku. Postupne 
sa hra vyrovnala a po góle na druhej strane 
volali možnosti Šašinku, Briganta i Pajera. 
Druhý polčas lepšie vyznel pre Seničanov, 
ktorí si vypracovali štyri gólové možnosti 
(2x Pajer, raz Šašinka a Kováč) a jednu z 
nich premenili. Rozhodujúci gól dal v 70. 
minúte Alan Kováč, ktorý sa presadil po 
Brigantovom rohu a Pajerovom priťuknutí 
lopty na zadnej žrdi - 1:0. Tento hráč rozho-
dol aj predchádzajúce stretnutie s Trnavou 
na súperovom ihrisku, kde vyhrala Senica 
rovnako 1:0. Víťazstvo domácich bolo zasl-
úžené a zároveň sa senický klub dočkal aj 
jubilejnej 100. výhry v najvyššej súťaži.

Ivan Tobiáš

Martin Čulen 
je legendou karate

Na Českom pohári v Kromě-
říži 22. apríla získali senickí kara-
tisti šesť medailí. Najúspešnejší 
bol Martin Kopáč, ktorý zvíťazil 
v kata juniorov i v staršej kate-
górii kata seniorov. Ďalšie zlato 
pripojila Adela Sadloňová v kata 
dorasteniek. Strieborný bol Filip 
Phan v kata dorastencov a bronz si z Čiech 
doviezli Kristína Zrínyová v kategórii doras-
teniek a Lenka Kopáčová v kategórii žiačky.

Výbornú formu a zriedkavú univerzál-
nosť v obidvoch disciplínach karate - v kata 
i zápase kumite potvrdil pretekár Hanko kai 
Senica Martin Kopáč aj na majstrovstvách 
Moravy a Sliezska 6. mája v Jeseníku. V cvi-
čení kata získal 2 medaily - bronz vo svojej 
kategórii juniori a striebro vo vyššej kategó-
rii do 21 rokov. Naviac bol i druhý v kumite.

Najlepší z národných pohárov sa kvali-
fikovali na Majstrovstvá ČR v štýle goju 13. 
mája v Brne. Nechýbali medzi nimi bojov-
níci zo senického klubu, ktorí získali celkom 
8 medailí. Vynikajúce výsledky zo sloven-
ských i zahraničných súťaží potvrdil opäť 
perfektným výkonom, silou i rýchlosťou 
oplývajúci Martin Kopáč. Všetkých súperov 
porazil jednoznačne, z tatami vždy odchá-

dzal ako víťaz a 
zaslúžene sa stal 
majstrom ČR 2017. 
Striebro získal v 
kata dorasten-
cov Filip Phan a v 
kumite dorastenci 
po bojovných 
výkonoch Omar 
Ibrahim. Bronz si 
z moravskej metro-
poly doviezli Inas 

Ibrahimová (kumite ženy), Martin Kopáč 
(kumite juniori), Adela Sadloňová a Kristína 
Zrínyová (kata dorastenky) a Zuzana Kopá-
čová (kata deti).

Pri slávnostnom otvorení šampionátu 
viceprezident Európskej federácie karate 
(EKF) a prezident Českého zväzu karate Jiří 
Boček slávnostne udelil majstrovský stupeň 
9. Dan trénerovi Hanko kai Senica Marti-
novi Čulenovi. Druhý najvyšší majstrovský 
stupeň v karate (najvyšší je 10. Dan) bol 
udelený reprezentačnému trénerovi čes-
kej reprezentácie zvlášť za vynikajúce 
výsledky českých reprezentantov v štýle 
goju. Z kedysi neznámej stredoeurópskej 
krajiny je dnes zásluhou Seničana MUDr. 
M. Čulena svetová veľmoc v karate, ktorá 
pravidelne získava tituly majstrov Európy 
a sveta. Po slovách druhého muža európ-
skeho karate J. Bočka „Každá krajina má 

svojho majstra karate, ktorý ju vedie vpred. 
Česká republika má doktora Čulena“, 
zaplnená hala v Brne dlhým potleskom a 
ováciami v stoji ocenila zásluhy experta v 
karate z nášho mesta. Získaním 9. Danu z 
titulu Hanshi (jap. veľmajster karate) sa stal 
MUDr. Martin Čulen žijúcou legendou a 
jedným z najvyšších majstrov karate vôbec 
na svete. (Najvyšší stupeň karate - 10. Dan 
sa udeľuje väčšinou najväčším osobnos-
tiam až posmrtne).

Medzi držiteľov 1. Danu - čierneho pásu 
sa zaradili dvaja ďalší mladí karatisti Hanko 
kai Senica. Náročnými skúškami prešli 
úspešne pretekári Martin Kopáč a Adela 
Sadloňová. Odteraz si kimono môžu zvia-
zať majstrovským čiernym pásom a patrí im 
titul Sensei (jap. majster).

Najmladší karatisti zo Záhoria, ale i 
skúsení pretekári z celej krajskej Západnej 
únie karate sa stretnú 15. júna v Senici. V 
ZŠ na Sadovej ulici budú skúšky technic-
kej vyspelosti v karate (páskovanie). Pred 
skúšobnou komisiou zloženou z majstrov 
s najvyšším technickým stupňom v regióne 
budú chcieť karatisti získať vyšší opasok. 
Od 5-ročných detí, ktoré budú bojovať o 
svoj prvý bieložltý opasok - 8 Kyu až po 
seniorských reprezentantov, snažiacich sa 
o majstrovský, čierny opasok.

E. Jareč
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Barbell – pohyb a zábava
Družstvo starších žiakov senického 

klubu Barbell sa 22. apríla zúčastnilo na 2. 
kole celoslovenskej ligy žiakov vo vzpieraní 
v Trenčíne. Po dobrých výkonoch chlapci 
obsadili konečné 7. miesto z celkového 
počtu 13 družstiev. 

Do finále slovenskej ligy sa nepodarilo 
postúpiť, postupuje iba prvých 5 družstiev, 
ale s umiestnením som spokojný. Dvaja 
naši pretekári sa umiestnili na popredných 
miestach v hodnotení jednotlivcov podľa 
Sinclairovho koeficientu (prepočet telesnej 
váhy a nadvíhaných kilogramov v súťaži). 
Družstvo súťažilo v zlo-
žení: Michal Škodáček 
(trh 53 kg, nadhod 71 
kg), Stanislav Kováč (trh 
29 kg, nadhod 36 kg), 
David Šajánek (trh 27 kg, 
nadhod 35 kg) a Miroslav 
Blažek (trh 55 kg, nadhod 
65 kg). Michal Škodáček 
sa umiestnil na výbor-
nom 8. mieste zo 60 
pretekárov podľa Sinclai-
rovho koeficientu, a tak 
zaklopal na dvere širšej 
reprezentácie medzi 
staršími žiakmi. Miroslav 
Blažek sa umiestnil na 21. 
mieste, čo vzhľadom na 
silnú konkurenciu pova-
žujem za dobrý výsledok. 
Obidvoch čakali 13. mája 
majstrovstvá Slovenska 

jednotlivcov vo vzpieraní, kde mali šancu 
na medailu každý vo svojej váhovej kate-
górii.

Ďalšie naše dve členky Viktória Sládková 
a Elizabeth Žídek sa 29. apríla zúčastnili na 
medzinárodnom turnaji o Pohár mesta Zlín v 
mládežníckom štvorboji mladších žiakov. Vik-
tória súťažila v kategórii dievčat aj chlapcov 
ročník narodenia 2005 a doviezla si bron-
zovú medailu. Elizabeth súťažila v kategórii 
ročník 2007 a priviezla si striebro. Súťaž bola 
generálkou pred blížiacimi sa majstrovstvami 
Slovenskej republiky mladších žiakov, odtiaľ 
sa chcú vrátiť obidve pretekárky s medailami. 
Výkony našich pretekárok na súťaži boli: Vik-

tória – trojskok 5,2 m, hod 
medicinbalom 3 kg 6,3 m, 
trh 29 kg a nadhod 37 kg, 
Elizabeth – trojskok 5,3 m, 
hod medicinbalom 2 kg 
6,0 m, trh 18 kg a nadhod 
25 kg. Pokiaľ tieto výkony 
zopakujú na majstrov-
stvách Slovenska, medaila 
by im nemala ujsť.

Športový klub Barbell 
organizuje v dňoch 14.-
18. augusta denný det-
ský športový tábor pre 
všetky deti, ktoré majú 
rady pohyb a zábavu v 
priestoroch ZŠ na Ulici V. 
Paulínyho-Tótha v Senici. 
Viac info o tábore na tel. 
čísle 0948 781 976.

Andrej Paška

Menej, a predsa viac
Tretia plavecká štafeta z 5. na 6. mája v 

senickej mestskej plavárni bola vydarená. 
Počas 24 hodín sa v bazéne vystriedalo 374 
plavcov, ktorí zaplávali 139 km. Na počet 
plavcov to bolo o 30 menej, no o 5,5 km 
viac ako v 2. ročníku. 

Štafetu odštartoval skokom do bazéna 
5. mája o 9. hod. primátor mesta Branislav 
Grimm a po ňom aj jeho zástupca Martin 
Lidaj. V ďalších hodinách plaváreň patrila 
žiakom z jednotlivých škôl, plaveckým klu-
bom, rodinám s deťmi, firmám a nočným 
plavcom. Išlo o to, aby sa nepretržitá reťaz 
v plávaní neprerušila. Kvôli tomu musel v 
3-ročnej histórii po prvý raz v štafete plá-
vať aj jej organizátor Jaroslav Fodor, ktorý 
vykryl čas v neúčasti nahlásených plavcov, 
no pre neho to bolo príjemné spestrenie a 
osvieženie. Posledným účastníkom so štar-
tovým číslom 374 bol 6. mája zástupca pri-
mátora Ján Hurban. 

Nadšený organizátor Jaroslav Fodor po 
3. ročníku konštatoval, že prišlo veľa ľudí, 
ktorí už v predchádzajúcich ročníkoch 
zažili výnimočnú atmosféru na plavárni, 
ale i noví, ktorí chceli byť súčasťou peknej 
športovej akcie: „Každá športová aktivita 
je dobrá, obzvlášť plávanie prospieva všet-
kým od najmladších po najstaršiu generá-
ciu, preto som rád, že štafety sa zúčastňuje 
také široké spektrum ľudí." Najmladšou 
účastníčkou bola 2-ročná Olívia Lukáčová 
a najstaršou bola 79-ročná Anna Celle-
ryová. Pri registrácii zaznamenali aj jed-
ného plavca z Moravy, ktorý rád podporil 
našu akciu. K úspechu akcie pomohli aj 
žiaci z Popudinských Močidlian. Záujem o 
plaveckú štafetu Jaroslava Fodora presved-
čil o tom, že aj na budúci rok sa pustí do 
jej zorganizovania. K bezproblémovému 
priebehu štafety prispeli aj plavčíci z Rekre-
ačných služieb mesta Senica a študentky 
Súkromnej strednej odbornej školy podni-
kania pri registrovaní účastníkov. 

24-hodinová štafeta v plávaní vznikla 
ako pokračovanie niekoľkých ročníkov Šta-
fety v leňošení, ktorej autorom bol taktiež 
Jaroslav Fodor. Prvý ročník sa konal ako roz-
lúčka s plavárňou pred jej rekonštrukciou a 
v septembri 2016 druhý ročník zrekonštru-
ovanú plaváreň otváral. Krásne priestory 
plavárne a jej nové prvky zvýšili záujem o 
plávanie v Senici, čo je najdôležitejší argu-
ment, že modernizácia sa vyplatila. 

Viera Barošková 

Sú v centre 
talentovanej mládeže

V máji sa športovci z klubu Barbell 
zúčastnili dvoch vrcholov sezóny, a to 
majstrovstiev Slovenska mladších žiakov 
v mládežníckom štvorboji a majstrovstiev 
Slovenska starších žiakov vo vzpieraní.

Na M SR mladších žiakov 6. mája sa 
zúčastnili dve pretekárky Viktória Sládková 
a Elizabeth Žídek. Počas celej sezóny podá-
vali dievčatá výborné výkony, ktoré vyvrcho-
lili ziskom dvoch medailí na M SR. Viktória 
Sládková získala zlatú medailu v kategórii 
do 53 kg a stala sa majsterkou Slovenska a 
Elizabeth Žídek v ťažkej konkurencii starších 
pretekárok v kategórii do 44 kg vybojovala 
bronz. Súťažilo sa v trojskoku súnož vpred, 
hode 2 kg medicinbalom vzad, trhu a nad-
hode. Výkony našich pretekárok boli: hod 
medicinbalom Viki 7,5 m, Elizabeth 6,2 m, 
trojskok obe 5,1 m, trh Viki 28 kg + 15 bodov 
za techniku, Elizabeth 20 kg +15 bodov, nad-
hod Viki 38 kg + 15 bodov, Elizabeth 25 kg 
+ 15 bodov. Maximálny počet bodov, ktoré 
môže pretekár získať za predvedenú tech-
niku je 15, takže bolo vidieť veľmi dobrú 
technickú pripravenosť pretekárok. 

Ďalší dvaja pretekári klubu Barbell, ktorí 
boli vybraní na majstrovstvá Slovenska 
starších žiakov vo vzpieraní, si zmerali sily 
zo svojimi rovesníkmi 13. mája v Trenčíne. 

Minuloročný medailista Michal Škodáček 
štartoval v kategórii do 56 kg a nováčik na 
M SR Miroslav Blažek štartoval v kategórii 
do 85 kg. Michal svojimi výkonmi počas 
celej sezóny potvrdzoval pozíciu favorita na 
medailu. V trhu získal pohodlný náskok 6 kg 
pred tretím v poradí. V nadhode pri prvom 
pokuse sa Michal ľahko zranil, čo aj ovplyv-
nilo jeho ďalší výkon, a tak sa nám ušla len 
bronzová medaila za výkon trh 56 kg a nad-
hod 70 kg. Miroslav si vzhľadom na silnú 
konkurenciu počínal ako ostrieľaný pretekár 
a s prehľadom vybojoval striebornú medailu 
s výkonom trh 54 kg a nadhod 68 kg. 

Oboje majstrovstvá Slovenska boli pre 
klub Barbell veľmi úspešné, o čom svedčí 
aj zaradenie klubu do Centra talentovanej 
mládeže pri Slovenskom zväze vzpierania. 
Všetci menovaní pretekári sú zaradení do 
širšej reprezentácie Slovenska. Toto je pre 
trénera Andreja Pašku veľké vyznamena-
nie, lebo klub funguje iba tretiu sezónu. Za 
ten čas klub získal na majstrovstvách Slo-
venska už 6 medailí. Okrem zamerania na 
silové športy klub pomáha aj športovcom z 
iných odvetví zlepšovať sa v ich športoch. 
Bez silovej prípravy už v mladom veku to 
športovec bohužiaľ ďaleko nedotiahne. 
V priestoroch ZŠ na Ulici V. Paulínyho-
-Tótha radi privítajú nových záujemcov o 
športovanie a aj športovcov kvôli zlepšeniu 
výkonnosti. 

Andrej Paška

Pretekárky klubu Barbell Viktória 
Sládková, Elizabeth Žídek a tréner 
Andrej Paška s olympionikom 
Ondrejom Kruželom.
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11. jún, 8.00 
VSP  Memoriál Jána Janšáka 
miesto: strelnica Čáčov 

11. jún 
29. ročník Záhoráckeho maratónu a 14. 
ročník polmaratónu 
Organizátor: mesto Senica
Štart  o 10.15 h  pred športovou halou, 
trať vedúca borovicovými lesmi zo Senice 
cez Borský Mikuláš do Šaštína – Stráží a 
späť.

20. – 22. jún 
Športová olympiáda žiakov družobných 
miest
miesto: športoviská v meste

24. jún, 10.00 
Putovný  pohár primátora mesta Senica 
- hasičská súťaž pre dospelých  
miesto: Námestie oslobodenia

27. jún 
Challenge day - športuje celé mesto
miesto: športoviská v meste 

Kam za športom

Domáce družstvá 
úspešne

Areál Základnej školy na Ulici  Viliama 
Paulínyho-Tótha bol v sobotu  0. mája 
dejiskom detskej  hasičskej súťaže  Memo-
riál Soni Cádrovej, ktorá bola v senickom 
Dobrovoľnom hasičskom zbore priekop-
níčkou práce s deťmi a mládežou. Na jej 
počesť sa každoročne koná súťaž, ktorá je 
zaradená do Ligy hasičov Trnavského samo-
správneho kraja a Juhomoravského kraja. 

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)  
Senica prihlásil na memoriál 3 družstvá 
– dve v kategórii starších žiakov ( 1  – 
16-roční) a jedno v kategórii mladších (do 1  
rokov). Všetky senické družstvá si počínali 
veľmi úspešne a získali medailové pozí-
cie.  Medzi staršími žiakmi si v disciplínach 
požiarny útok, štafeta dvojíc a štafeta 8x50 
metrov najlepšie počínalo družstvo pod 
vedením trénera Milana Černáka a na  . 
mieste skončilo družstvo, ktoré vedie  tré-
nerka Miriam Žáková. Kolektív mladších 
žiakov v tých istých disciplínach pod  tréner-

skou taktovkou Dušana Gabriela  skončil z 
piatich družstiev na 3. mieste. Tým doká-
zali, že práca s mládežou v Senici  pokra-
čuje, má dobrých nasledovníkov žiackej 
základní a odhodlanie trénerov viesť deti  k 
pozitívnemu vzťahu  k hasičstvu. 

Prvé kolo z piatich Ligy hasičov senické 
družstvá úspešne odštartovali, verme, že aj 
v závere sa budú tešiť z dobrého umiest-
nenia. Tento rok sa na Memoriál Soni Cád-
rovej prihlásilo viac družstiev ako vlani z 
nášho regiónu i z Moravy, čo DHZ Senica 
veľmi teší. V ten istý deň sa v areáli školy 
konala aj súťaž v tímovom varení rybaci-
eho halászlé a diskusií o zdravej výžive  ako 
súčasť  medzinárodnej akcie o zdravom 
stravovaní, obe podujatia sa navzájom  
dopĺňali.  

Viera Barošková
foto Andrej Gašparín

Privítame maratóncov 
Senica v nedeľu 11. júna bude hostiť 

maratónov z celého Slovenska i Česka. Na 
maratónsku trať sa bežci vydajú o 10.15 
hod. od športovej haly. Príďte povzbudiť 
vytrvalcov, ktorí budú súťažiť v 29. roč-
níku Záhoráckeho maratónu a 14. ročníku 
Záhoráckeho polmaratónu. 

Cieľ maratónu je po obrátke v Šaštíne-
-Strážach v Senici. Polmaratónci majú cieľ na 
štadióne v Šaštíne-Strážach. Senické vrcholné 
bežecké podujatie má medzinárodný ohlas a 
veríme, že napriek preloženému termínu zo 
soboty 10. júna, bude účasť vysoká a diváci 
uvidia dobré výkony. Možno sa (konečne) 
podarí prekonať traťový rekord z roku 1996. 
Podrobnejšie informácie sledujte na www.
zahorackymaraton.wbl.sk

bar 



Naša Senica 5/2017

16

In
fo

 k
út

ik Výberové konanie 
na riaditeľa Zariadenia 
sociálnych služieb 
Senica, n.o.

Správna rada Zariadenia sociálnych 
služieb Senica, n.o. (ZSS) najvyšší orgán 
neziskovej organizácie vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie miesta riaditeľa - šta-
tutárneho orgánu neziskovej organizácie. 
Požadované kvalifikačné predpoklady: 
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

Ďalšie kritériá a požiadavky:
- osobnostné a morálne predpoklady,
- bezúhonnosť,
- zdravotná spôsobilosť,
- skúsenosti v oblasti manažmentu alebo 

v oblasti sociálnej práce minimálne 1 rok
- znalosť a orientácia v oblasti legislatívy 

sociálnych služieb a súvisiacich predpisov,
- znalosť práce s PC ( Word, Excel, Inter-

net, e-mail).

Požadované doklady: 
- písomná žiadosť o účasť na výberovom 

konaní,
- doklad o najvyššom dosiahnutom 

vzdelaní, 
- výpis z registra trestov nie starší ako tri 

mesiace, 
- profesijný štrukturovaný životopis,
- doklad alebo čestné vyhlásenie mini-

málne o ročnej praxi v riadiacich funkciách,
- projekt Analýza stavu neziskovej orga-

nizácie a koncepcia ďalšieho rozvoja v roz-
sahu max. 3 strán formátu A4,

- písomný súhlas uchádzača na pou-
žitie a spracovanie osobných údajov pre 
potreby výberového konania v súlade s 
§ 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane 
osobných údajov v znení neskorších pred-
pisov.

Miesto a dátum podania žiadosti:
Záujemcovia môžu svoje žiadosti s 

požadovanými dokladmi posielať v uza-
tvorenej obálke na adresu: Zariadenie 
sociálnych služieb Senica, n.o., Štefánikova 
č. 1598/11B, 905 01 Senica s označením: 
Prihláška do výberového konania - na riadi-
teľa ZSS Senica, n.o. - neotvárať. 
Termín podávania žiadostí o účasť na 
výberovom konaní: do 12.00 hod. dňa 
20. júna 2017 osobne alebo poštou – roz-
hodujúci je čas doručenia do podateľne 
Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o., 
Štefánikova č. 1598/11B, 905 01 Senica. 
Miesto a dátum konania ústnej časti výbe-
rového konania:

- 28. jún 2017 o 14.00 v dielni Zariade-
nia sociálnych služieb Senica, n.o.

Na ústnu časť výberového konania budú 
pozvaní uchádzači, ktorí splnia všetky pred-
poklady uvedené v tomto vyhlásení.

Mgr. Rastislav Vartiak
predseda Správnej rady ZSS Senica, n.o.

Vyberte si z podujatí
do 2. júna
Paleta 2017 – klubová výstava SenARTu
miesto: Denné centrum na Hviezdoslavo-
vej ulici

do 5. júna 
Dni detskej knihy - odborné, vzdelávacie 
a zábavné podujatia pre detských čitateľov 
Záhorskej knižnice 
miesto: Záhorská knižnica 

do 9. júna
Výstava absolventov I. stupňa výtvarného 
odboru ZUŠ 
miesto: Galéria ZUŠ

do 16. júna
Model 2017 – výstava prác návrhárskej 
súťaže žiakov 
miesto: DAV

1. jún 8.00 – 17.00
Farmárske trhy 
Miesto: Námestie oslobodenia

1. jún 10.30 
Divadlo Úsmev - veľkí herci malým deťom, 
koncert pre deti, predpredaj Infosen, cena 2 €
miesto: Dom kultúry

1. jún, 16.00
Šašo Fifo a Vierka moreplavcami - Interak-
tívne divadielko pre deti
miesto: reštaurácia Fit-Pit

1. jún, 18.00 
I. absolventský koncert žiakov hudobného 
odboru ZUŠ 
miesto: koncertná sála ZUŠ

2. jún, 18.00
II. absolventský koncert žiakov hudob-
ného odboru ZUŠ
miesto: koncertná sála ZUŠ

3. jún, 13.00
Sobota pre deti a nielen pre deti – súťaže 
a atrakcie pre deti, maľovanie na tvár, 
ukážky najmenších hasičov DHZ Senica, 
ukážky psovodov a záchranných zložiek, 
kultúrny program, tombola, detská disko-
téka, penová šou
miesto: areál kynologického klubu v 
Čáčove

3. jún, 20.00 
Tepláková párty, predaj vstupeniek: Dom 
humanity SČK 5 € 
miesto: Spoločenský dom Kunov

5. jún, 16.00 a 18.00 
Stonožkino vysvedčenie I. a II. - záverečné 
koncerty tanečných krúžkov pre rodičov a 
verejnosť, vstupné 3 €, koncerty nie sú rov-
naké
miesto: Dom kultúry

6. jún, od 8.00
Deň otvorených dverí ZUŠ
miesto: ZUŠ

7. jún, 17.00 
AMI - Anna Miľanová – Cesta - prvá autor-
ská výstava z tvorby výtvarníčky Anny Miľa-
novej, dernisáž výstavy 29. júna o 17.00 
miesto: Záhorské osvetové stredisko

8. jún, 17.00
Cirkus - záverečné predstavenie žiakov 
tanečného a literárno-dramatického odboru 
ZUŠ, vstupné predpredaj Infosen 4 €
miesto: Dom kultúry 

12. jún, 16.00 a 18.00 
II. absolventský koncert tanečného 
odboru ZUŠ
miesto: Dom kultúry 

15. jún, 8.00 - 17.00 
Farmárske trhy 
Miesto: Námestie oslobodenia

15. jún 
Ekotopfilm – filmy z filmového festivalu 
o trvalo udržateľnom rozvoji aj v Senici, 
diskusie na témy Doprava, Odpady a všeo-
becne o tom, ako ochraňovať naše životné 
prostredie, aktivity pre študentov..
miesto: Dom kultúry 

15. jún, 17.00 
Obrazy Rudolfa Janáka - výstava potrvá do 
30. júla
miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha 

16. jún, 16.00
Absolventská výstava žiakov II. st. výtvar-
ného odboru ZUŠ
miesto: Galéria v podkroví

16. jún, 16.30 
Koncert spevákov a gitaristov CVČ - Záve-
rečný koncert stonožkiných mladých spe-
vákov a gitaristov, vstupné dobrovoľné
miesto: DAV

19. jún, 13.00 
Kto nás chráni - vernisáž detských prác
miesto: ZOS

19. jún, 18.00 
Tanečná hudba Kortina – vstupné predpre-
daj Infosen 10 €
miesto: Dom kultúry

21. jún, 16.00 a 18.00
III. záverečný koncert tanečného odboru 
ZUŠ
miesto: Dom kultúry

24. jún, 13.00 
Fest Fiesta - účinkujú The High C;orpora-
tion (USA/SK/CZ), Bulp, Carpet Cabinet, 
(SK/CZ), Tusté Baletky, Max Bazowski, 
Jablko Noci, Výkvet Poézie Nadšenca, 
Šaldo, Woodpack Brothers, Bahamy Bro-
thers, The_And, Divadelné predstavenie, 
Woodpack (hudobný workshop). 
Občerstvenie od domácich Hellstork Bar a 
iných spriaznených duší, oddychová zóna v 
Čajovni Pohoda, útulné stanové mestečko 
pre cezpoľných. Organizátor: O. Kopecký, 
MsKS Senica. vstupné: predpredaj 10 eur, 
na mieste 13 €
miesto: Spoločenský dom Kunov 
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3. – 4. 6.  Melissa, Hurbanova 2827
10. – 11. 6.  Dr. Max, Obchodná 3 (Kaufland)
17. – 18. 6.  Benu, Sotinská 1591
24. – 25. 6.  Verbascum, Palárikova 308

Pohotovostná služba od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v 
Senici oboznamuje svojich členov s pripravovanými aktivitami:
• Kúpanie v Thermalparku v Dunajskej Strede sa uskutoční 12. 
júna, poplatok 12,50 eur, odchod o 8. hod. od plavárne.
• Aj tento rok sa uskutočnia pre členov športové hry, ktoré budú 
10. júna v Dennom centre na Hviezdoslavovej ul. Seniori sa 
môžu prihlásiť v Klube dôchodcov na Továrenskej ul., poplatok 5 
eur. Srdečne pozývame členov, ktorí môžu a chcú súťažiť. 
• Tanečné posedenie pri hudbe bude 22. júna o 15.hod. v 
budove COOP Jednota. 
• Dňa 26. septembra sa uskutoční celodenný výlet do Klinu a 
Starej Bystrice. Poplatok 14 eur, záujemcovia môžu zaplatiť v 
Klube dôchodcov na Továrenskej ul. najneskôr do 8. septembra 
v dňoch pondelok, streda a piatok od 13. do 16. hod. Odchod 
autobusu o 6. hod od plavárne.
• Dňa 10. októbra sa uskutoční celodenný výlet Modrá - Živá 
voda, Velehrad, Staré Mesto. Poplatok 9 eur treba zaplatiť naj-
neskôr do 2. októbra v Klube dôchodcov na Továrenskej ul. 
Odchod autobusu o 8. hod od plavárne. 
• Blahoželáme členom organizácie, ktorí budú mať v mesiaci 
jún jubileum: Ján Kaljanko, Pavlína Morávková, Ferdinand Mihá-
lik, Pavel Mikulík, Mária Mrázová, Vlasta Slezáková, Ján Toman, 
Ing. Ján Ukropec, Helena Závodská.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

Program Ekotopfilmu
16.00 Ako sa zrodil prales, 17.00 Mikropôrod, 18.00 Mimo 

plátna, 19.00 Púštna ruža, 19.30 Tam niekde v Bangladéši, 20.30 
Baobaby medzi súšou a morom. 

Vstup na všetky filmy je zadarmo. Okrem filmových dokumen-
tov bude aj sprievodný program mimo plátna a rozprávať sa bude 
na zaujímavú tému. Dopoludnia sa koná Junior festival, kde školáci 
hravou formou načerpajú nové vedomosti.            TS

Spomienka
Najdlhšie trvajúcou emóciou človeka 
je smútok. Ten náš prežívame už 20 
rokov. 
Je to čas, ktorý 11. júna 2017 uplynie 
od úmrtia milovaného otca.
Mgr. Ivan Deák zomrel vo veku 69 rokov.

S láskou spomínajú dcéra Denisa a syn Ivan s rodinami.

Spomienka
Tak snívaj svoj večný sen a ver, 
že nikdy nezabudneme 
na ten smutný deň...
Dňa 17. júna uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustila drahá manželka, 
matka a babička Helena Adamová.
Ten, kto ju poznal, spomenie si, ten, kto ju 

mal rád, nezabudne.
S láskou a úctou spomína manžel a dcéry s rodinami.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s drahým 
zosnulým Mgr. Jánom Machom, 
ktorý nás navždy opustil 15. apríla 
vo veku 90 rokov. 
Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli 

zmierniť veľký žiaľ svojou účasťou a kvetinovými darmi.
Smútiace deti s rodinami. 

Spomienka
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali 
iba spomienky a žiaľ...
Dňa 7. júna si pripomenieme 
15. smutné výročie úmrtia 
milovaného manžela a otca Jaroslava 
Valentu, ktorý nás opustil po krátkej ťažkej 
chorobe vo veku nedožitých 48 rokov. 

Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami. Stále nám 
veľmi chýba. 
S láskou a úctou spomína manželka a dcéry.

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 si pripomenieme 1. výročie 
úmrtia mamičky, priateľky a babky Anny 
Piskorovovej, rod. Sásovej.

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

29. jún, 8.00 – 17.00 
Farmárske trhy 
miesto: Námestie oslobodenia

29. jún, 19.00 
Horúca sprcha – divadelná komédia, účinkujú: Z. Tlučková, P. 
Kočiš, M. Ochránek, P. Boublík, K. Ivanková, T. Puskailer, J. Loren-
covič, vstupné 13 €, predpredaj Infosen
miesto: Dom kultúry

PRIPRAVUJEME: 
1.júl
Štramák Fest - pivný festival s bohatým kultúrnym programom, 
súčasťou bude rozprávkový park s animátormi pre deti 
miesto: Sadová ulica pri amfiteátri

Skutok hodný vďaky
Život nám stavia do cesty mnoho nečakaných situácií, v ktorých 

zohráva úlohu aj náhodný okoloidúci. Do takej sa dostala pani z 
Hollého ulice na popoludňajšej prechádzke so psíkom na Veľko-
nočný pondelok. Postihla ju náhla nevoľnosť a odpadla. Náhodná 
chodkyňa sa, našťastie, neodvrátila a privolala záchrannú zdra-
votnú službu. Ďalšie dve neznáme ženy odviedli jej psíka domov. 
Prostredníctvom redakcie Naša Senica vyslovuje svojej záchran-
kyni aj ďalším dvom neznámym ženám poďakovanie za poskytnu-
tie pomoci. Nás teší, že sme mohli zaznamenať takýto príkladný 
počin ľudskej spolupatričnosti. Súčasne prosíme pani, ktorá 
pomohla, aby sa ozvala v redakcii Naša Senica na Mestskom úrade 
a radi sprostredkujeme stretnutie.

bar 
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Ing. Samuel Orság a Andrea Harnošová
Ivan Čipka  a  Lucia Zahumenská
Gustáv Janič  a  Michaela Kubalaková
Radovan Gál  a  Martina Šipkovská
Bc. Leonard Mokošák  a  Bc. Eva Pupková
Lukáš Lang  a  Dagmara Rehušová
Branislav Hasák  a  Bc. Dominika Drinková
Dušan Jankovích  a  Ing. Petra Vizváryová
Peter Záhalka  a  Jaroslava Kotvanová
Rafał Bukowicz  a  Judita Kubinová

Vítame nových Seničanov

Adela Beňová narodená v Craigavone (V. Británia)
Karol Daniel narodený v Skalici
Jakub Burian narodený v Skalici
Oliver Kollár narodený v Trnave
Laura Danielová narodená v Myjave
Tamara Antónia Mikulová narodená v Myjave
Šimon Ochotnický narodený v Myjave
Simona Danielová narodená v Myjave
Michal Kadlec narodený v Myjave
Marko Stachovič narodený v Skalici
Richard Serina narodený v Skalici
Ema Haslová narodená v Myjave
Laura Matuská narodená v Skalici
Stella Sirková narodená v Skalici

Opustili nás

Mária Reháková, J. Mudrocha 1351 8. 4. 2017
vo veku 61 rokov
Helena Valentová, Komenského 958 8. 4. 2017
vo veku 86 rokov
Mária Chocholáčková, Hurbanova 523 9. 4. 2017
vo veku 76 rokov
Alexander Ábel, Hollého 741 12. 4. 2017
vo veku 46 rokov
Pavlína Puchľová, Senica 13.4. 2017
vo veku 74 rokov
Dáša Strejčková, Štefánikova 1377 13.4. 2017
vo veku 61 rokov
Mgr. Ján Mach, Ľudovíta Vaníčka 2740 15. 4. 2017
vo veku 90 rokov
Ernestína Ukropcová, Továrenská 530 18. 4. 2017
vo veku 83 rokov
Anton Škápik, Hviezdoslavova 312 23. 4. 2017
vo veku 57 rokov
Anna Bartoňová, Čáčovská cesta 5330 25. 4. 2017
vo veku 87 rokov
Anna Marešová, Martina Bartoňa 5167 29. 4. 2017
vo veku 91 rokov
Jozef Rudavský, Vajanského 22 30. 4. 2017
vo veku 65 rokov
Jaroslav Vrablic, Hviezdoslavova 470 30. 4. 2017
vo veku 66 rokov

Blahoželáme jubilantom
V júni 2017 oslávia:

80 rokov: Amália Baborová, Peter Horváth, Amália Kalayová, 
Anna Štefečková 
85 rokov: Anna  Muchová
90 rokov: Antonín Macháček, Katarína Šestinová
91 rokov: Ľudmila Mikulová
93 rokov: Antonia Mikulíková

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

Spomienka
Možno hviezdy nie sú hviezdy,
ale iba otvory v nebi, cez ktoré
prúdi láska našich najbližších,
svieti na nás a oznamuje nám,
že sú v nebi šťastní...
Dňa 20. júna si pripomenieme 10. výročie 
náhleho bolestného odchodu Táničky 

Kolényovej. Opustila nás v 15. roku svojho života.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu kvety položíme 
a za Teba sa vrúcne pomodlíme. 
Ľúbime Ťa, aj keď nie si s nami - Tvoji najbližší. 

Spomienka
Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto 
nečakal, v našich srdciach však zostal 
obrovský smútok a žiaľ...
Dňa 31. mája sme si pripomenuli 
druhé smutné výročie, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedo, brat, 
švagor a ujo Anton Gašparín.

Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomína manželka, deti s rodinami 
a ostatná rodina.

Spomienka
Neplačte, že som odišla, len pokoj mi 
prajte a v srdci večnú spomienku si na 
mňa zachovajte...
Dňa 30. mája sme si pripomenuli 
tretie smutné výročie, čo nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamička, 
dcéra, nevesta, sestra, švagriná, teta a krstná 

mama Silvia Gašparínová, rod. Hladká.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína manžel so synom a celá ostatná rodina.

Spomienka
Čas plynie, spomienky stále bolia, 
zabudnúť na teba nikdy nedovolia. 
Hoci si odišiel, niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále s nami... 
Dňa 21. júna si pripomenieme prvé 
smutné výročie od úmrtia manžela, 
otca, deda, brata, švagra a krstného 

Ing. Jána Vilíma, pplk. v zálohe.
S láskou a úctou spomína manželka Jana, synovia Peter 
a Andrej s rodinami. 
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Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení sú uvedené 
nad názvom filmu.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk

 Sobota 3. a nedeľa 4. jún o 19.00 
WONDER WOMAN
Ešte predtým, než sa stala Wonder Woman, 
podstúpila princezná Amazoniek Diana 
tréning, ktorý z nej spravil neporaziteľnú 
bojovníčku. Vyrastala v chránenom ostrov-
nom raji až do doby, keď na ich ostrove 
havaroval americký pilot a začal rozprávať 
o masovom celosvetovom konflikte zúria-
com okolo nich. Diana opúšťa bezpečný 
domov s presvedčením, že dokáže odvrátiť 
a zastaviť hrozbu.
Žáner: akčný fantasy
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 141 min.

 Utorok 6. jún o 19.00 
ŠIALENE ŠŤASTNÁ
Beatrice je utáraná klamárka a  samo-
zvaná miliardárka, ktorá rada verí tomu, 
že sa pozná so všetkými dôležitými ľuďmi. 
Donatella je zase potetovaná mlčanlivá 
introvertka, ktorá v  sebe ukrýva ťaživé 
tajomstvo. Obe ženy sú pacientkami 
na  modernej, ale stráženej psychiatrickej 
klinike a  postupne sa medzi nimi vyvinie 
silné priateľstvo. Spoločne potom z  lie-
čebne utečú...
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 118 min.

 Streda 7. a piatok 9. jún o 19.00 
POLINA
Polina sa už ako malé dievčatko stala žiač-
kou profesora Bojinského, významného 
učiteľa klasického tanca a prísneho per-
fekcionistu. Jedného dňa sa však zúčastní 
predstavenia francúzskeho súboru moder-
ného výrazového tanca, ktoré ju nečakane 
rozruší a rozhodí. Vzdáva sa nádejných 
začiatkov na prestížnej, ale konzervatívnej 
scéne Veľkého divadla a odcestuje do Fran-
cúzska do Aix-en-Provence k slávnej cho-
reografke Lirii Elsaj. Vytrvalosť, odhodlanie 
a tvrdá práca Polinu postupne privedú až k 
posadnutosti tancom...
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 112 min.

 Sobota 10. a nedeľa 11. jún o 19.00
MÚMIA
Múmia verzus Tom Cruise. Štúdio Univer-
sal pripravilo svojim fanúšikom impozantný 
filmový zápas, v ktorom sa stretnú dve 
legendy. Tento súboj bude mať podobu 
výpravného akčného dobrodružstva, ktoré 
má byť prvým dielom veľkolepej série, 
ktorá nás zavedie do sveta bohov a mon-
štier.
Žáner: akčný dobrodružný
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 115 min.

 Utorok 13. jún o 19.00
RADIO DREAMS
Jeden deň v živote malej rozhlasovej sta-
nice Pars Radio, ktorá vysiela v perzštine zo 

San Francisca. Nie je to však len taký oby-
čajný deň, pretože dnes večer má v Pars 
Radiu zahrať naživo Metallica s kapelou 
Kabul Dreams, prvou rockovou skupinou z 
Afganistanu. Ale do večera je ešte ďaleko.
Žáner: komédia
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 91 min.

 Streda 14. a piatok 16. jún o 19.00
Z PARÍŽA DO PARÍŽA
Bratia Maurice a Joseph sú chlapci vo veku 
desať a dvanásť rokov, ktorí radi vymýšľajú 
rôzne vylomeniny a keďže bývajú v Paríži, 
majú neúrekom príležitostí pre svoje chlap-
čenské dobrodružstvá. Bohužiaľ im do det-
ských hier a radostí zasiahne tvrdý osud. 
Jedného dňa im totiž ich mama musí na 
kabáty prišiť žlté hviezdy. Francúzsko je 
okupované nemeckou armádou a nacis-
tická správa pritvrdzuje. Židom v Paríži ide 
o život, a tak sa otec rozhodne, že chlapci 
musia utiecť do doposiaľ neokupovanej 
zóny na juhu Francúzska, kde dúfajú že sa 
všetci zas stretnú.
Žáner: dobrodružná dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 110 min.

 Piatok 16., sobota 17., nedeľa 18., piatok 
23., sobota 24. a nedeľa 25. jún o 17.00
AUTÁ 3
Legendárny pretekár Blesk Mcqueen z 
ničoho nič zistí, že ho nová generácia áut 
poslala mimo závodnú trať, ktorú nado-
všetko miluje. Naspäť do hry mu môže 
pomôcť iba mladá automechanička Cruz 
Ramirezová, ktorá však sama pomýšľa na 
víťazstvo a inšpiráciu od doktora Hudsona 
Horneta. Slávny pretekár s číslom 95 však 
musí v zlatom piesku dokázať, že nepatrí 
do starého železa.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP 7 r., 100 min.

 Sobota 17. a nedeľa 18. jún o 19.00
POBREŽNÁ HLIADKA
Kto v súčasnosti zachraňuje zúfalých kaliforn-
ských neplavcov, keď David Hasselhof už 
nedopláva ani k prvej bójke? Hladinu oceánu 
v prípade núdze rozvíri Dwayne Johnson a 
Zac Efron, ktorí názorne ukazujú, aký sexi 
môže byť život vodných záchranárov.
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 119 min.

 Utorok 20. a streda 21. jún o 19.00
HEYDRICH: Muž so železným srdcom
Píše sa rok 1942. Tretia ríša je na svojom 
vrchole. V Londýne je rozhodnuté, že ope-
ráciu Anthropoid uskutočnia Josef Gabčík 
a Jan Kubiš. Obaja sú vyslaní do Prahy, aby 
podnikli atentát na zastupujúceho ríšskeho 
protektora Reinharda Heydricha.
Žáner: vojnový životopisný triler
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 92 min.

 Piatok 23., sobota 24. a nedeľa 25. jún 
o 19.00
TRANSFORMERS: Posledný rytier
Ďalšia epická vojna sa blíži. Ľudia a Trans-
formeri sú vo vojne, Optimus Prime je 
preč. Kľúčom k záchrane našej budúcnosti 
leží pochované v tajomstve z minulosti, v 
skrytej histórii Transformerov na Zemi.
Žáner: akčný scifi
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 112 min.

 Utorok 27. a streda 28. jún o 19.00
DIVOKÁ BABSKÁ JAZDA
Päť bývalých spolužiačok sa po rokoch 
znovu stretáva, aby oslávili rozlúčku so slo-
bodou jednej z nich. Párty sa však rýchlo 
zvrtne, keď nešťastnou náhodou zabijú 
striptéra, ktorý ich mal v tento výnimočný 
večer zabávať.
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 100 min.

Stavanie mája v Senici, 
Čáčove a Kunove
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MsÚ

Bublinkový deň

Letecký deň detí

Martin Kopáč

Váľanie mája

Karol Krčmár - papierológ

Memoriál Soni Cádrovej - senické družstvá

Letecký deň detí

Nestori senického záhradkárstva u primátora

Invest EU - Erazmus+


