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Pomaly sa schyľuje ku koncu roka, 
to býva u väčšiny čas bilancovania všet-
kého možného. Zamýšľame sa, čo sme 
mali a mohli urobiť, kde sa nám nedarilo 
a hľadáme príčiny toho javu. Súčasne si 
kladieme pred seba výzvy. Chceme kráčať 
odhodlane ďalej, dokázať viac, popasovať 
sa s realitou a ukázať svoje schopnosti. 
Chceme sa mať lepšie, chceme, aby tu 
všetko okolo nás bolo krajšie, výnimočnej-
šie, nevšedné... Zdá sa, že všetci chceme to 
isté, ale akosi nám to stále nevychádza. Čo 
je za tým, prečo to nefunguje? Na sociál-
nych sieťach denne čítame množstvo nega-
tívnych, kritických poznámok na rôzne 
témy. To je - česť výnimkám, od autorov 
týchto textov všetko, čo dokážu. Chopiť 
sa činu – to je najväčšia výzva tejto doby. 
Nie každý je ochotný zapojiť sa do kon-
krétnych činov. Chýba ochota, vôľa niečo 
urobiť. Mali by sme si uvedomiť, že žijeme 
v jednej mestskej komunite, tvoríme jednu 
spoločnosť a malo by nám na meste zále-
žať. Našťastie máme okolo seba spoluob-
čanov, ktorí sa rozhodli pre činy a ukazujú 
svojim susedom, že niektoré veci si ako 
občania dokážeme urobiť sami. Tým viac, 
že odpad do potoka nám nepriniesli mimo-
zemšťania, ale niekto z nás. 

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Uvoľnením zeminy začala do Kunovskej priehrady opäť tiecť voda. V závislosti od 
klimatických podmienok tento proces potrvá približne dva roky. Rekreovať by sa malo 
dať už na budúci rok.     foto lv

Kunovská priehrada 
sa už zapĺňa vodou 

Riaditeľ odštepného závodu Sloven-
ského vodohospodárskeho podniku (SVP) 
Bratislava Jozef Dúcz dal pracovníkom 26. 
októbra o 10. 45 pokyn - napúšťať. Bagrom 
vyhĺbenou ryhou sa začalo znovu napúšťa-
nie Kunovskej priehrady. Vodohospodári 
dodržali dané slovo a po dvoch rokoch 
rekonštrukčných prác v hodnote viac ako 
2 milióny eur sa do vodnej nádrže začne 
navracať život. Novinkou na priehrade je 
vtáčí ostrov. V závislosti od klimatických 
podmienok sa obnoví aj rekreačná, špor-
tová a rybárska činnosť. Priehrada poskytne 
návštevníkom aj nové benefity. 

Slávnosť opätovného napúšťania Kunov-
skej vodnej nádrže označil primátor Senice 
Branislav Grimm za historickú udalosť. 
Vyslovil poďakovanie SVP za výbornú 
spoluprácu, koordináciu, neustálu 
výmenu informácii i vzájomnú komu-
nikáciu pri postupe prác. Ocenil, 
že vodohospodári spolu so štátnou 
ochranou prírody našli spoločnú reč 
a vytvorili v zadnej časti priehrady 
vtáčí ostrov, kde by postupne zahni-
ezdili vzácne druhy vtákov. Priehrada, 
ktorá sa začala budovať v roku 1961 
pôvodne ako akumulačná pre bývalý 
chemický podnik Slovenský hodváb, 

už zmenila svoje poslanie. Slúži verejnosti 
v plnej miere ako rekreačno-oddychová 
zóna na športové, kultúrne i rybárske akti-
vity. „Po nevyhnutných rekonštrukčných 
prácach je naším cieľom vytvoriť pre všet-
kých návštevníkov Kunovskej priehrady čo 
najlepšie podmienky a celkovou vybave-
nosťou ju dostať na vyššiu úroveň a zatrak-
tívniť. Prispeje k tomu kvalitnejšia piesková 
pláž, rôzne svahové úpravy vytvorili podm-
ienky na postupný vznik nových športovísk, 
oddychových zón, vodných atrakcií i vznik 
malého lesoparku. Verím, že k lákadlám 
bude patriť i vtáčí ostrov, ktorý je ojedine-
lým na podobných malých vodných plo-
chách,“ informoval Branislav Grimm. Vtáčí 
ostrov má plochu 2 375 m2, má výrazným 
spôsobom prispieť ku zlepšeniu podmienok 
pre vzácne druhy živočíchov.

Pokračovanie na str. 3)

Martinské svetlonosenie
Najmladší i dospelí Seničania si 10. 

novembra popoludní pripomenú Martin-
ským svetlonosením sviatok patróna nášho 
mesta sv. Martina, ktorého máme v erbe. 

Pretože symbolika sviatku svätého Mar-
tina hovorí o martinskom svetle a svetlo je 
vždy posolstvom radosti a života, prinesú 
svetlo na Námestie oslobodenia znova naši 
najmladší – deti – v svietiacich LED baló-
nikoch a lampiónoch. Na námestí sa bude 
odohrávať program, v ktorom sa účastníci 
dozvedia viac o živote Martina Tourského, 
ale aj o jeho najznámejšom skutku, ktorý 
zmenil jeho život. Práve Martinovo rozde-
lenie sa o svoj vojenský plášť so žobrákom 
ho priviedlo k rozhodnutiu, že vojenský 
život zavesil na klinec a začal pomáhať 
chudobným a biednym. Stal sa mníchom 
a neskôr ho zvolili za biskupa. Martinské 
svetlo nám má slúžiť, aby sa nikde neskrý-
vali žiadne tiene, preto aj z námestia deti 
vypustia svietiace balóniky.

Návštevníci podujatia sa majú na čo 
tešiť.   (Pokračovanie na str. 4)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

5. riadne zasadnutie mestskej rady 
sa uskutočnilo 2. novembra. Na zasad-
nutí bolo prítomných 7 členov mestskej 
rady. Dňom poverenia poslankyne mest-
ského zastupiteľstva Ing. Eleny Valáškovej 
za zástupkyňu primátora sa zo zákona 
automaticky stala aj členkou mestskej rady. 
Ing Martin Lidaj a Ing. Ján Hurban, bývalí 
zástupcovia primátora, ktorých primátor 
odvolal z funkcií zástupcov primátora, ostá-
vajú poslancami mestského zastupiteľstva 
a naďalej vykonávajú svoj poslanecký man-
dát. 

Mestská rada prerokovala: 
- Opatrenia mesta na zabezpečenie 

zimného vykurovacieho obdobia – vypra-
cované sú v súlade so zákonom o ochrane 
pred požiarmi a vyhláškou o požiarnej pre-
vencii. 

- Informatívnu správa o výchovno 
– vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení 
na území mesta Senica za školský rok 
2016-2017. Zo sumárneho prehľadu vyply-
nulo, že v minulom školskom roku naše 
štyri základné školy navštevovalo 1887 
žiakov, Základnú umeleckú školu 1294 
žiakov, krúžkovú činnosť Centra voľného 
času 1205 žiakov, Materské školy 689 
žiakov. Na vzdelávaní, výchove a prevád-

zke všetkých škôl a školských zariadení sa 
podieľalo 364 zamestnancov.

 - 1.Návrh na zrušenie VZN č. 51 o mest-
ských jasliach a úhradách za služby posky-
tované v nich. 

- 2.Dodatok VZN č. 48 o poskytovaní 
sociálnych služieb, o spôsobe a výške 
úhrad za sociálne služby poskytované v zri-
aďovateľskej pôsobnosti mesta.

- 3. Štatút mestských jaslí - všetky 3 
návrhy súvisia s tým, že služby poskyto-
vané v mestských jasliach sa stávajú nove-
lou zákona o sociálnych službách sociál-
nou službou a jasle sa stávajú zariadením 
starostlivosti o deti do troch rokov veku die-
ťaťa s účinnosťou od 1. januára 2018. Mest-
ské zastupiteľstvo už rozhodlo o zvýšení 
kapacity Detských jaslí na 30 detí a záro-
veň sa predkladá aj návrh na určenie úhrad 
za sociálne služby poskytované v zariadení 
starostlivosti o deti do troch rokov veku 
dieťaťa. 

- Dodatok VZN č. 6 o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi 
a o ochrane ovzdušia. 

- Zmena VZN č. 64 o nakladaní s komu-
nálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi – VZN sa dopĺňa o možnosť 
použité jedlé oleje a tuky z domácností 
donáškovým spôsobom odovzdať v zber-
nom dvore na Technických službách alebo 
na zbernom mieste - na čerpacej stanici 
pohonných hmôt Slovnaft, a.s. na Vajan-
ského ulici. 

- Dodatok VZN č. 3A - o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2018. 

- Dodatok VZN č. 53 o miestnych dani-
ach na rok 2018 . 

Všetky návrhy všeobecne záväzných 
nariadení sú zverejnené na www.senica.
sk, na úradnej tabuli MsÚ najmenej 15 dní 
pred rokovaním mestského zastupiteľstva, 
boli prerokované v príslušných komisiách 
a všetci občania majú možnosť dňom 
vyvesenia využiť desaťdňovú lehotu, počas 
ktorej môžu uplatniť pripomienku k návrhu 
nariadenia.

- VZN č. 16 Územný plán mesta - Zmeny 
a doplnky 1/2017 – schvaľovanie zmien 
a doplnkov je vyvrcholením schvaľovaci-
eho procesu, ktorý sa začal 15. novembra 
2016.

- Dispozície s majetkom.
- Voľba prísediacich pre Okresný súd 

Senica – na základe žiadosti Okresného 
súdu v Senici mesto predkladá návrh 
na voľbu 2 prísediacich pre Okresný súd 
v Senici.

- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky 
za III. štvrťrok 2017.

- Rôzne. 
Predmetné materiály budú predmetom 

rokovania 19. riadneho zasadnutia MsZ, 
ktoré primátor zvolal na 14. novembra.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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Poďakovanie seniorom
Jesenný mesiac október a jeseň života – 

dve paralely, ktoré spolu súvisia. Staroba je 
prirodzenou súčasťou nášho života, preto 
nesmieme zabúdať, že každému z nás pri-
búdajú roky. Neúprosne a neomylne ich 
prideľuje čas zo svojho náručia nám všet-
kým. Aj preto každoročne Mesto Senica 
organizuje v tomto období podujatie veno-
vané senickým seniorom, aby im pri tejto 
príležitosti poďakovalo za prácu a aktivity 
a zároveň pripomenulo ostatným – mlad-
ším, že úcta k starším nie je len slovo, ale 
mala by sa napĺňať aj skutkami, mala by 
byť spontánna, nenásilná a sústavná, ale 
predovšetkým by mala byť táto úcta stála, 
a nielen v mesiaci úcty k starším. Podujatie 
venované senickým dôchodcom Deň úcty 
k starším sa tento rok konal 24. októbra.
Tanečnú sálu Domu kultúry Senica zaplnilo 
približne 400 seniorov.

„Ceníme si vaše skúsenosti, životné 
múdrosti, vážime si vaše vrásky, vlasy pos-
triebrené šedinami, teplo v srdci, odovzda-
nosť dlane. Tešíme sa, že ste mali šťastie 
dožiť sa vyššieho veku. Mesiac úcty k star-
ším by sme mohli premenovať i na mesiac 
životnej múdrosti, lebo tá sa získava len 

rokmi tvrdej práce a skúsenosťami,“ takto 
sa prihovoril dôchodcom primátor mesta 
Branislav Grimm a všetkým zaželal, aby 
jeseň ich života bola plná farieb radosti, 
zdravia a spokojnosti, aby ju prežívali 
v jedinečných okamihoch šťastia spolu 
so svojimi najbližšími, pre ktorých sú stále 
potrební a milovaní. K jeho slovám sa pridal 
aj prednosta Okresného úradu v Senici Vla-
dimír Kocourek.

Popoludnie v tento deň bolo výnimočné 
aj tým, že Mesto Senica sa rozhodlo 
pri tejto príležitosti vyzdvihnúť manželské 
páry, ktoré v tomto roku oslávili 50., 55., 60. 
a 65. výročie uzavretia manželstva a môžu 
byť tak príkladom pre dnešných mladých 
ľudí. Pozvaných bolo 39 párov, z ktorých sa 
slávnosti zúčastnilo 12 manželských dvojíc. 
Primátor mesta im k zlatej, smaragdovej, 
diamantovej a kamennej svadbe zaželal, 
aby aj ich ďalšie spoločné roky života boli 
naplnené láskou a porozumením.

Seniorom svojím vystúpením popolud-
nie spríjemnili vynikajúcim programom 
najskôr žiaci ZUŠ Senica a neskôr Osuská 
kapela, ktorá im hrala do tanca až do večer-
ných hodín.

lv

Spomíname
Čas zvoní na spomienku v tento deň... 

prihovoril sa prítomným v Dome smútku 
27. októbra člen Zboru pre občianske zále-
žitosti pri Mestskom úrade Senica Milan 
Bošák a slovami venovanými zosnulým 
zasiahol nejedno srdce. Stekajúca tichá 
slza hovorila o smútku za blízkou osobou, 
pohľad upretý do minulosti sprítomňoval 
spoločné chvíle. Spomíname a rozjímame 
pri hroboch so zapálenými sviečkami 
a veríme, že všetci, ktorí majú miesto 
navždy v našich srdciach vedia, že na nich 
často myslíme a chýbajú nám. 

Program Pami-
atky zosnulých 
umocňovali básne 
v podaní Beaty 
Kádekovej a Miro-
slavy Císarovej i cit-
livé hudobné pod-
farbenie v podaní 
Ondreja a Zlatice 
Hluchých. Pomohli vytvoriť atmosféru 
dôstojného spomínania na ľudí, ktorí odišli 
od nás, no v spomienkach sú našou súčas-
ťou stále.

bar
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(Dokončenie zo str. 1) 
Riaditeľ SVP, š. p., odštepný závod Bra-

tislava Jozef Dúcz konštatoval, že v zmysle 
manipulačného poriadku bola oprava také-
hoto rozsahu potrebná pre zachovanie 
bezpečnosti vodnej nádrže, pretože tá je 
prvoradá. Na vodnom diele bolo potrebné 
vykonať opravy jednotlivých objektov 
(najmä betónových častí), spevnenie bre-
hov hrádze a opravu drenážneho systému 
a tiež vyťažiť veľké množstvo nánosov (viac 
ako 65 000 m3). Opravené a vymenené 
boli všetky kovové konštrukcie - drážky 
provizórneho hradenia, hrablice pred dno-
vými výpustami, rebríky a pod. „Vodné 
nádrže, ktoré má náš podnik v správe, sú 
dôležité najmä z pohľadu protipovodňovej 
ochrany. Je však potrebné zachovať súlad 
s prírodou, s faunou a flórou, preto sme 
po dohode s CHKO Záhorie v rámci rekon-
štrukcie vybudovali aj tzv. vtáčí ostrov, 
ktorý poskytne útočisko a bezpečné miesto 
pre vzácne druhy živočíchov. Zachováva-
nie súladu umelo vybudovaných vodných 
diel s prírodou a zlepšovanie ich vzájom-
ného vzťahu bude našou prioritou i v bud-
úcnosti“, dodal Jozef Dúcz. Vodohospo-
dári účastníkom odprezentovali aj vizuálny 
postup prác počas dvoch rokov. 

Primátor mesta Senica Branislav Grimm 
potom informoval o zámeroch, ktoré chce 
samospráva mesta v spolupráci so správ-
com rekreačnej oblasti zrealizovať, aby 
zvýšila atraktivitu priehrady, rozsah a kva-
litu vybavenia a poskytovaných služieb. 
Niektoré sa už začali realizovať, iné sú 
dlhodobejšieho charakteru, na ktoré musí 
byť i dostatok finančných prostriedkov: 
„Sú to námety otvorené pre verejnosť 
aj odborníkov. Vždy sa musí z niečoho 
vychádzať, na čo sa dá postupne nadvia-
zať, dopĺňať, vylepšovať, modernizovať, 
reagovať na nové moderné požiadavky 
návštevníkov, rekreantov, rybárov, ochraná-
rov.“ Vymenený piesok, ktorý dodala firma 
Kerkosand, tvorí základ dobrej prípravy 
pláže, na ktorej budú pre rekreantov pri-
pravené aj lehátka so slnečníkmi. Svahové 
úpravy prispejú k tomu, že tam vzniknú 
ihriská na plážový volejbal a futbal. Plánuje 
sa i zmena polohy lodenice, ktorá by sa 
mala presunúť na koniec piesočnej pláže. 
Treba investovať do vybavenia lodenice 
a postupne kupovať nové loďky či vodné 
bicykle. Pri budúcom lesoparku by mali pri-
budnúť altánok, ohnisko a tiež rôzne vodné 
atrakcie, napríklad lanová dráha pre vodné 
lyžovanie, tobogány, trampolíny. V pláne 
je ďaleko viac aktivít, ktoré bude potrebné 
vykonať, aby Kunovská priehrada získala 
status vyhľadávaného miesta. 

VN Kunov bola uvedená do trvalej 
prevádzky v roku 1965. Naposledy bola 
Kunovská priehrada vypustená v roku 
1990, v rokoch 1990-1992 bola rekonštruo-
vaná a vyčistená. Celková plocha nádrže je 
65 hektárov, hĺbka vody sa pohybuje od 2 
do 8,5 metra.

Viera Barošková

Vietor zhodil strechu
Výstraha SHMÚ pred silným vetrom 

sa naplnila a 29. októbra aj v Senici vyčí-
ňal vietor s rýchlosťou vyše 90 km/hod. 
Za obeť mu predpoludním padla plechová 
strecha na mestskej bytovke č. 2872 na Ulici 
sv. Cyrila a Metoda, ktorá dopadla na dve 
zaparkované autá. 

Časť strechy zostala 
visieť a vo víchrici 
vzbudzovala opráv-
nené obavy. Na miesto 
sa o 11.20 dostavili 
členovia Hasičského 
a záchranného zboru, 
Dobrovoľného hasič-
ského zboru Senica, 
zástupcovia Technic-
kých služieb Senica 
i Mestského podniku 
služieb, ktorý je správ-
nom bytovky. Po vyhodnotení situácie ani 
záchranné zložky v pretrvávajúcej víchrici 
nemohli vyjsť na strechu. Silný vietor utíchol 
až na druhý deň, hasiči o 17. hod. začali 
vysokozdvižnou plošinou odstraňovať zvy-
šky vyčnievajúcej nebezpečnej strechy. 

Mestský podnik služieb (MsPS) Senica, 
správca bytovky, vykonal všetky nevy-
hnutné kroky k tomu, aby sa situácia čo 
najskôr stabilizovala a okamžite vykonával 
všetky potrebné opatrenia. „Keďže sta-
vebná firma, ktorá robila strechu, už nevy-
konáva túto činnosť, oslovovili sme viaceré 
firmy, ktoré by mohli poškodenú strechu 
opraviť. Kontaktovali sme takmer 20 firiem 
v Senici a okolí, z ktorých ani jedna síce 
neodmietla, ale pre ich kapacitnú vyťaže-
nosť oprava strechy prichádzala do úvahy 
až po Vianociach,“ konštatoval riaditeľ 
MsPS Ján Bachura. Našťastie sa podarilo 
nájsť firmu, ktorá vo štvrtok 2. novembra 
promptne prišla do Senice aj na obhliadku. 

Firma Jaroslav Kvaššay, s.r.o. z Bratislavy 
začala s opravou v sobotu 4. novembra. 
Ako prvé položili fóliu, aby sa zamedzilo 
prípadnému zatečeniu budovy. Odstránia 
zvyšky zakrivených plechov a vyhodnotia 
rozsah poškodenia strechy. Následne sa 
musí objednať materiál, aby mohli opravu 
strechy dokončiť. Momentálne sa nedá 

povedať, ako dlho tieto práce potrvajú.
Bytový dom bol postavený v roku 2010 

a nachádza sa v ňom 48 bytových jedno-
tiek. V roku 2013 tiež na susednej mestskej 
bytovke pri silnom vetre došlo k podobnej 
udalosti, vtedy situáciu skomplikoval dážď 
a byty zatopilo. Bytovky sú postavené 
z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja 
bývania, sú poistené a samospráva mesta si 
bude uplatňovať náhradu škody. 

„Do budúcna Mesto Senica pripra-
vuje stretnutie zainteresovaných, aby sa 
v tomto smere urobili zásadné rozhodnutia             
a k podobným situáciám už nedochádzalo. 
Bude si to vyžadovať aj súčinnosť s projek-
tantom bytoviek,“ doplnil primátor Senice 
Branislav Grimm.

Silný vietor spôsobil v meste aj ďalšie 
škody – popadané stromy, vytrhnutý stojan 
na bicykle a strhnuté kolektory zo strechy.  

Viera Barošková, foto MsPS

O možnostiach 
spolupráce 

Primátor Senice Branislav Grimm prijal 
3. novembra na radnici delegáciu ďalších 
čínskych podnikateľov z európsko-čínskej 
obchodnej komory ECFC. Tento rok ide 
o tretiu návštevu. Päťčlenná čínska delegácia 
prezentovala konkrétne oblasti, v ktorých by 
si vedeli predstaviť spoluprácu so Senicou.

Vedúci čínskej delegácie Francis Lau 
zhrnul možnosti do troch základných 
oblastí – investície do zelenej energie 
zameranej predovšetkým na veterné elek-
trárne, turizmus a spoluprácu na vývoji 
e-bike s firmou Dema. Táto senická firma je 
výrobcom bicyklov a jej konateľ Ján Kubí-
ček na stretnutí potvrdil, že firma hľadá 
možnosti spolupráce pri vývoji e-bike, 
vývoji batérií a pod.: „Keďže Čína je hlav-
ným dodávateľom týchto komponentov, 
tak sa orientujeme na dodávateľov z tejto 
oblasti a snažíme sa o nadviazanie spolu-
práce, aby sme v tomto globálnom svete 
mohli byť konkurencieschopní.“ 

Zástupca spoločnosti Dema sa 
zúčastní v dňoch 15.- 22. novembra 
konferencie v Číne zameranej na rozvoj 
investícií v zahraničí a odprezentuje tam 
svoj produkt. Pozvanie na konferenciu 
dostalo aj mesto Senica, ktoré v sep-
tembri podpísalo s ECFC Memorandum 
o spolupráci. „Pripravíme prezentáciu 
o meste, ktorá predstaví naše mesto kom-
plexne, no sústredíme sa na možnosti 
turizmu, rekreácie, pamiatok a gastronó-
mie aj v regióne. Samozrejme zdôraz-
níme aj podmienky a možnosti na podni-
kanie,“ povedal primátor Senice. Otázky 
ohľadom možnej kooperácie s čínskou 
stranou budú aj predmetom stretnutia 
primátora mesta so senickými podnika-
teľmi, z ktorého môžu vzísť zaujímavé 
podnety. 

Čínska delegácia počas návštevy 
v Senici prezentovala projekt inteligent-
ného bezpečnostného systému vhodného 
do inštitúcií, galérií či na športové štadióny. 

bar 
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Voľby do VÚC 
priniesli zmenu 

Voľby do samosprávnych krajov 4. 
novembra priniesli veľké zmeny vo všet-
kých samosprávnych krajoch a neobišli ani 
Trnavský samosprávny kraj (TTSK). K voleb-
ným urnám sa v kraji vybralo 24,74 % voli-
čov, čo bola najnižšia účasť spomedzi z 8 
krajov. Celoštátny priemer bol 29,95 %. 
V obvode Senica prišlo k volebným urnám 
9 799 hlasujúcich - 19,54 % z oprávnených 
voličov. Volebná účasť v Senickom okrese 
bola najnižšia zo všetkých v Trnavskom 
kraji. I tak účasť na voľbách do VÚC dosi-
ahla historicky najvyššie číslo.

Za predsedu TTSK bol zvolený Jozef 
Viskupič (Obyčajní ľudia a nezávislé osob-
nosti, KDH, OKS, SaS, Zmena zdola a DÚ), 
ktorému dalo hlas 48 584 hlasov, čo je 42,9 
% všetkých hlasov. Doterajšieho predsedu 
TTSK Tibora Mikuša podporilo 30,6 % voli-
čov a zo 6 kandidátov skončil na druhom 
mieste.

Do 40-členného zastupiteľstva voliči 
posunuli na najbližších 5 rokov kandidá-
tov zo 7 volebných obvodov kopírujúcich 
okresy TTSK. V závislosti od počtu obyva-
teľov má Senický okres v zastupiteľstve 
TTSK 5 poslancov. 

Z 27 kandidátov najväčšiu dôveru dostali: 
Roman Sova – 2752, Martin Džačovský – 
2453, Pavol Kalman 2309, Ľubomír Parízek 
2152 a Peter Gerhart 2071 hlasov. Roman 
Sova, Pavol Kalman a Peter Gerhart sú 
z koalície OĽANO, SaS, KDH, OKS, Zmena 
zdola, DÚ, Martin Džačovský a Ľubomír 

Parízek kandidovali ako nezávislí. Mandát 
poslanca TTSK obhájili Roman Sova a Ľubo-
mír Parízek. Z novozvolených poslancov 
štyria sú zo Senice, piaty Peter Gerhart je 
z Borského Mikuláša. 

Nezvolení kandidáti za okres Senica:
Roman Ravas – 1975 hlasov - Nezávislý 

kandidát
Jakub Nedoba – 1953 hlasov - KDH, OKS, 

OĽANO, SaS, Zmena zdola, DÚ 
Filip Lackovič – 1879 hlasov - SDKÚ-DS 
Antónia Mikulíková – 1677 hlasov - KDH, 

OKS, OĽANO, SaS, Zmena zdola, DÚ 
Martin Lidaj – 1647 hlasov - SMER-SD 
Radovan Prstek – 1574 hlasov - Nezávislý 

kandidát
Martin Čulen - 1560 hlasov - SZS 
Vladimír Kocourek – 1372 hlasov - SMER-

-SD 
Ján Kovár – 1343 hlasov - SMER-SD 
Ján Hurban – 1184 hlasov - SME RODINA 

- Boris Kollár 
Jaroslav Barcaj – 1088 hlasov - SNS 
Anna Hrabošová – 978 hlasov - ĽS Naše 

Slovensko 
Marek Tršo – 759 hlasov - ĽS Naše Sloven-

sko 
Miroslava Poláková - 728 hlasov - SNS 
Jaroslav Petrla – 667 hlasov - ĽS Naše Slo-

vensko 
Vladimír Sládek – 596 hlasov - KSS 
Henrich Kovarovič – 564 hlasov - SNS 
Ľuboš Jediný – 475 hlasov - SNS 
Michal Andacký – 412 hlasov - MOST - HÍD 
Radoslav Kováč – 332 hlasov - SDKÚ-DS 
Jozef Hrubý - 304 hlasov - SNS 
Kristína Chudá – 266 hlasov - NAJ      

bar                                                 

Nové stravovacie 
zariadenie

Od 6. novembra sa v Senici ponuka den-
ného obedového menu rozšírila o ďalšiu 
možnosť. Kým viaceré senické reštauračné 
prevádzky menia často majiteľov, vybudo-
vať novú prevádzku sa rozhodlo vedenie 
Strednej odbornej školy Senica.

V budove internátu vzniklo novučičké 
pracovisko stravovacích služieb, kde obe-
dové menu v bielych rukavičkách naserví-
rujú študenti odboru čašník a jedlo uvaria 
študenti odboru kuchár pod vedením skú-
senej kuchárky, ktorá donedávna varila 
pre klientov smrdáckych kúpeľov. 

K vybudovaniu tohto pracoviska viedli 
však vedenie SOŠ aj iné zámery. Podľa 
slov riaditeľa školy Pavla Paradeisera toto 
bistro bude ráno a večer slúžiť žiakom 
internátu, kde im budú podávané raňajky 
a večere. „Nakoľko ubytovaní žiaci museli 
každé ráno na raňajky chodiť do jedálne 
SOŠ Senica, vznikol zámer vybudovať 
v priestoroch internátu kuchyňu a jedáleň. 
Zriaďovateľ TTSK zámer finančne podporil 
sumou cca 77 000 € a zariadenie v sume 
cca 15 000 € financovala SOŠ z vlastných 
zdrojov,“ dodal.

Verejnosť môže tieto priestory využiť 
cez obed, kde si môže vybrať z dvoch 
druhov jedál. Obedy tu budú podávané 
v hodnote 3,90 € a je možno platiť aj strav-
nými lístkami. Škola zabezpečí aj rozvoz 
menu, podmienkou je odber minimálne 
5 obedov. Ďalšou cieľovou skupinou sú 
podnikatelia či úrady. Zariadenie jedálne 
umožňuje organizovanie seminárov, pra-
covných stretnutí. Stačí si zdarma zarezer-
vovať miestnosť a dohodnúť sa na obsahu 
menu. Priestory možno využívať aj v rámci 
podnikateľskej činnosti na prenájom pri prí-
ležitosti osláv a posedení. Kapacita novovy-
budovaného priestoru je 50 miest. 

Slávnostné otvorenie prevádzky 
v budove internátu SOŠ Senica sa usku-
točnilo 6. novembra za účasti viacerých 
hostí, medzi ktorými bol aj primátor mesta 
Branislav Grimm, zástupcovia regionálnej 
samosprávy, štátnej správy a partnerských 
podnikov. 

bar, lv

Martinské svetlonosenie
(Dokončenie zo str. 1)
Aj tentoraz sa v úlohe sv. Martina, žob-

ráka a anjelov predvedú na chodúľoch 
aktéri z Creative shows Bratislava a prídu na 
čele lampiónového sprievodu na námestie. 
Bubeníci vytvoria správne napätie, aby v 
účastníkoch vzbudili správnu atmosféru. Na 
záver bude šermiarska šou skupiny Mythos.

Program:
16.00 zraz účastníkov pri DAVe 
16.45 začiatok lampiónového sprievodu
17.00 Námestie oslobodenia 

bar

Zmeny na poste 
zástupcov primátora 

Primátor mesta Senica Branislav Grimm 
11. októbra 2017 odvolal Martina Lidaja 
a Jána Hurbana z funkcií 1. a 2. zástupcu 
primátora. Primátor mesta obom poďako-
val za doterajšiu spoluprácu. 

„Pristúpil som k tomuto kroku po viace-
rých rokovaniach so zástupcami primátora, 
ktorých témou bolo hodnotenie našej vzá-
jomnej spolupráce, spôsob a kvalita plnenia 
úloh vyplývajúcich z poverenia pre oboch 
zástupcov. Dospeli sme k záveru, že ďalšia 
spolupráca na úrovni primátora a zástup-
cov nie je možná,“ zhrnul príčiny odvola-
nia primátor Branislav Grimm. „Na margo 
nenaplnených ambícií a vízií prezentova-
ných zástupcami na sociálnej sieti podo-
týkam, že priestor na presadzovanie mali 
okrem plnenia úloh, ktoré im vyplývali z ich 
rozsiahleho poverenia na výkon funkcie 
aj v účasti na rokovaniach mestskej rady, 
mestských výborov, komisií mestského 
zastupiteľstva a v ďalších orgánoch zriade-
ných primátorom mesta, ako aj v pracov-
ných skupinách vytvorených pre jednotlivé 
projekty a úlohy,“ doplnil primátor Senice. 

V zmysle zákona o obecnom zriadení 

je od 1. apríla 2010 výhradnou právomo-
cou primátora poveriť zastupovaním pri-
mátora vybraného poslanca mestského 
zastupiteľstva. „Zástupcovia primátora mi 
písomne predložili stanovisko vzdať sa 
funkcie zástupcov, avšak zákon túto mož-
nosť neupravuje. Vzdať sa môžu len posla-
neckého mandátu, s ktorým logicky zaniká 
aj pozícia zástupcu primátora. Pri odvolaní 
Martina Lidaja a Jána Hurbana som akcep-
toval ich písomné stanovisko vzdať sa funk-
cie zástupcov, čím som im umožnil naďalej 
vykonávať poslanecký mandát,“ dodal pri-
mátor Branislav Grimm. 

Odvolaním zástupcov primátora sa Mar-
tinovi Lidajovi a Jánovi Hurbanovi skončilo 
členstvo v mestskej rade. Na základe posla-
neckého mandátu budú Martin Lidaj a Ján 
Hurban naďalej vykonávať funkcie sobáši-
acich. 

Primátor Senice Branislav Grimm bude 
o odvolaní zástupcov primátora a o pove-
rení novej zástupkyne primátora mesta 
informovať na rokovaní mestského zastu-
piteľstva 14. novembra. S poslancami Mar-
tinom Lidajom a Jánom Hurbanom bude 
spolupracovať na úrovni orgánov mesta. 

Viera Barošková
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STAČÍ MÁLO A

TANKUJETE 
SO ZĽAVOU

ZĽAVOVÝ KUPÓN
- 3 centov/liter

Zľava platí od 1. 11. do 15. 11. 2017 
pri tankovaní na čerpačke 

Oliva Kaufland Senica. Kupón odovzdajte 
obsluhe pred tankovaním.

Nová zástupkyňa 
primátora

Novou zástupkyňou primá-
tora mesta Senica sa od 18. 
októbra 2017 do ukončenia 
volebného obdobia v roku 
2018 stala poslankyňa mest-
ského zastupiteľstva Ing. Elena 
Valášková. Nová zástupkyňa 
primátora sa automaticky 
stala členkou mestskej rady. 
Za účasti vedúcich oddelení 
Mestského úradu poverenie na výkon funk-
cie jej odovzdal primátor mesta Senica Bra-
nislav Grimm. 

Primátor mesta si Elenu Valáškovú 
vybral za zástupkyňu z dôvodu, že má skú-
senosti s prácou v samospráve, veď vyko-
návala funkciu prednostky MsÚ v Brezovej 
pod Bradlom. Na Mestskom úrade v Senici 
pracovala na referáte regionálneho roz-
voja. Od roku 2013 do júla 2017 pôsobila 
ako riaditeľka Zariadenia sociálnych slu-
žieb, n.o. Senica. Elena Valášková bola tiež 
na ustanovujúcom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva v decembri 2014 poverená 
oprávnením zvolávať a viesť zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v prípadoch, ak 
tak neurobí primátor alebo zástupcovia 
primátora. 

Primátor mesta konštatoval, že ju pozná 
ako osobu, ktorá si svoje pracovné úlohy 
plnila vždy veľmi zodpovedne. „Tak pri-

stupuje tiež k plneniu 
poslaneckých povin-
ností a myslím, že je 
akceptovaná oboma 
poslaneckými klubmi. 
Jej menovaniu do funk-
cie predchádzalo aj 
rokovanie s vedúcimi 
oddelení MsÚ. Verím, že 
s ohľadom na jej pred-
chádzajúce skúsenosti 
bude naša spolupráca 
veľmi dobrá a prospešná 
pre rozvoj nášho mesta,“ 

vyjadril presvedčenie primátor mesta. 
Zástupkyňa primátora mesta Senica 

Elena Valášková povedala, že po zvážení 
ponuky sa rozhodla ju prijať: „Som 4 mesi-
ace na dôchodku, no som plná síl vyko-
návať funkciu. Tým, že všetkých na MsÚ 
poznám z predchádzajúceho obdobia 
verím, že spolupráca bude aj naďalej dobrá. 
Z rozsahu môjho poverenia na výkon funk-
cie zistím, na čom sa budem podieľať, aby 
som vedela pokračovať v začatej agende 
predchodcov, prípadne ju vylepšovať.“ 
Medzi základné povinnosti zástupkyne 
primátora patrí spolupráca a koordiná-
cia činnosti mestských výborov, komisií 
pri mestskom zastupiteľstve. Ďalej agenda 
súvisiaca s rozvojom mesta, spolupráca 
s tretím sektorom a kompetencie vyplývaj-
úce zo zákona o obecnom zriadení.

Viera Barošková

Ako vie výstava 
povzbudiť

Mám rada zlaté všedné dni. Naberám 
v nich silu na dni ťažké, zložité, ktoré nám 
zoberú všetku silu, ale sú štartom na niečo 
nové, iné... Všetko zlé je na niečo dobré, 
hovorí stará múdra pravda.

Mám rada krásne sviatočné dni plné 
radosti, spolupatričnosti, nádeje a pozitív-
nej energie.

Taký deň som mala 20. septembra. 
V Dome kultúry sme otvárali moju výstavu. 
Touto cestou by som sa chcela poďako-
vať všetkým za krásne povzbudivé slová. 
Ďakujem všetkým, ktorí mi pomohli pri prí-
pravách na vernisáž, všetkým, čo si našli 
čas a prišli, všetkým, čo si našli čas a boli 
pozrieť aj viackrát :), všetkým, ktorí sa 
chceli pozrieť a telefonovali mi, že je im je 
ľúto, že výstavu už nestihli... Skrátka, ďaku-
jem za silu, ktorú ste mi dali. 

Jana Hajdinová

Upozorňujeme čitateľov, 
že ďalšie vydanie Našej Senice 

vyjde ako dvojčíslo 11-12 
v týždni pred vianočnými 

sviatkami.
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Primátor Senice Branislav Grimm pri-
jal v obradnej sieni Mestského úradu 17. 
októbra osobnosti Senice, ktoré svoju 
prácu vykonávali s energiou, nadšením 
a značnou mierou obety v prospech veľkej 
mestskej komunity. Hodili za hlavu osobné 
výhody, voľný čas, často i rodinu, aby dosi-
ahli svoje méty majúc na mysli prosperitu 
svojho mesta a všetko svoje pracovné nasa-
denie a organizačné schopnosti venovali 
rozmachu Senice. 

„Vaše životy sú naplnené nespočetným 
množstvom iniciatív, podnetov, aktivít, 
ktoré viedli k zlepšeniu existujúceho stavu 
alebo vytvoreniu niečoho nového, čo obo-
hatilo život nás ostatných,“ ocenil primátor 
Senice tvorivosť a angažovanosť 13 osob-
ností, ktoré celoživotným dielom zanechali 
v Senici stopu. Po zápise do Pamätnej knihy 
mesta Senica všetkým odovzdal sklenú 
plaketu s vyobrazením patróna mesta sv. 
Martina a nápisom ...za časť vášho srdca 
pre iných... Plaketa symbolizuje, že jej toh-
toroční nositelia sa stotožnili s príbehom 
sv. Martina, ktorý sa rozdelil so žobrákom 
o svoj plášť. „Aj vy ste sa rozdelili s inými 
– svojím časom, schopnosťami, vedomos-
ťami i poznatkami. Cena je vyjadrením úcty 
k vašim schopnostiam, znalostiam, osob-
nostným kvalitám i vášmu charakteru,“ 
doplnil primátor Senice. 

Program moderovala Viera Barošková, 
v programe účinkovali žiaci ZUŠ Katarína 
Škodáčková - flauta s klavírnym sprievodom 
MgA. Dominika Gála, Richard Čederle – 
gitara, Michal Čas – akordeón. 

bar
foto lv

OCENENÉ OSOBNOSTI
Božena Hradská
Jej pôsobenie 

v Senici je spojené 
predovšetkým s Regi-
onálnou organizáciou 
Slovenského zväzu 
poľovníkov, kde pra-
covala 27 rokov a čin-
nosťou v Jednote 
dôchodcov Slovenska. Pred odchodom 
na dôchodok sa angažovala vo viacerých 
spoločenských organizáciách, v roku 
1994 ju naplno pohltila práca práve v tejto 
novovzniknutej organizácii a bola zvolená 
za predsedníčku mestskej organizácie. 
V tejto funkcii zotrvala dlhých 16 rokov, 
počas ktorých sa Jednota dôchodcov Slo-
venska vyvíjala k dnešnej rešpektovanej 
organizácii. Seniori si k novej organizá-
cii začali vytvárať pozitívny vzťah, bola 
pre nich nielen dobrým využitím voľného 
času, ale stala sa i platformou na riešenie 
závažných otázok, ktoré ich trápili. Nadše-
nie a nasadenie Boženy Hradskej pre prácu 
v Jednote dôchodcov Slovenska charakte-
rizuje aj to, že bola pri založení 25 organi-
zácií v Senickom okrese. Senicu dlhé roky 
zastupovala aj ako predsedníčka okresnej 

organizácie, postupne sa dostala do kraj-
ského predsedníctva i do republikovej rady 
a na rôznych fórach trpezlivo a neúnavne 
nanášala problémy, ktoré sa časom poda-
rilo aj vyriešiť. Medzi mnohé jej iniciatívy 
patrí napríklad vyplácanie vdoveckého 
dôchodku. Nikdy neľutovala čas, snažila 
sa pomôcť, bola ochotná, aby dôchod-
covia v organizácii našli nielen oddych, 
ale aj zábavu a poučenie. Organizovala 
rôzne zájazdy, rekreácie, akcie, stretnutia 
s dôchodcami z partnerského mesta Velké 
Pavlovice. Jej príslovečný humor ostatných 
rovesníkov tešil a častokrát pomáhal riešiť 
aj zložité situácie. Pani Božena Hradská zís-
kala za svoju prácu niekoľko ocenení.

Milan Jamrich 
Pri počutí tohto 

mena si každý k nemu 
automaticky priradí 
vodu a plávanie. 
Korene tohto celo-
životného a úprim-
ného vzťahu k vode 
sa datujú od detstva 
v Komárne, kde vyrastal pri sútoku Váhu 
a Dunaja. Súžitie s vodou ovplyvnilo jeho 
ďalšie smerovanie natoľko, že dnes o ňom 
hovoríme ako o zakladateľovi vodnej 
záchrannej služby v našom regióne, húžev-
natom a trpezlivom učiteľovi plávania 
a úspešnom trénerovi plavcov. 

V roku 1982 začal pracovať v Senici ako 
plavčík v plavárni. V spolupráci s Červeným 
krížom založil oddiel vodnej záchrannej 
služby. Jeho členovia sa zúčastňovali 
na celoslovenských súťažiach a Milan Jam-
rich sa zvyšovaním kvalifikácie podieľal 
na organizovaní kurzov a súťaží vodnej 
záchrannej služby, pomáhal zabezpečovať 
vodné plochy kvalifikovanými plavčíkmi. 
V tejto vzdelávacej činnosti pokračuje 
dodnes. Krátko po nástupe do plavárne 
pracoval ako vedúci krúžkov plávania 
pri základných školách a v Centre voľného 
času. Vyznačuje sa veľkou trpezlivosťou, 
chápavým, no zároveň prísnym otcovským 
prístupom k malým začínajúcim plavcom. 
Keďže chcel senické plávanie posunúť 
ďalej a umožniť nadaným plavcom zúčast-
ňovať sa plaveckých súťaží, v roku 1998 
spolu s Ivanom Šipkovským založili Pla-
vecký klub Záhorák Senica. Pod ich vede-
ním postupne prichádzali prvé víťazstvá 
v celoštátnych súťažiach. Za všetkých spo-
menieme aspoň majstra SR na 50 a 100 m 
motýlik Juraja Hlávka, ktorého bol prvým 
učiteľom a trénerom. Vo svojej snahe 
rozvíjať vzťah k plávaniu, hlavne u detí, 
v spolupráci s RSMS pomáha organizovať 
plavecké kurzy. Záleží mu na plaveckej 
gramotnosti mladých ľudí. Túto myšlienku 
presadzoval aj počas pôsobenia v rokoch 
2005-2007 aj v Myjave, kde pôsobil ako 
plavčík a stál pri zrode tamojšieho plavec-
kého klubu. Od roku 2016 pracuje ako 
tréner v plaveckom klube Aqua Senica. Aj 
pod jeho vedením vyrastá v Senici nová 
generácia úspešných talentovaných prete-
károv. 

Jozef Komorný
Od detstva 

všetok svoj voľný 
čas trávil v parku 
pri športoch 
rôzneho druhu, naj-
častejšie pri futbale. 
Aj keď pomerne 
skoro skončil s aktív-
nou činnosťou, od športu neutiekol ďaleko. 
Začal pôsobiť ako hlásateľ vo futbalovom 
klube SH Senica, pripravovať futbalové 
spravodaje pred majstrovskými zápasmi 
a pri tejto činnosti vydržal viac ako 30 
rokov. K hlásateľskému mikrofónu sa dostal 
aj počas hokejových i volejbalových zápa-
sov. Po druhom ročníku Záhoráckeho 
maratónu túto funkciu prebral po legen-
dárnom Gabovi Zelenayovi na 15 rokov, 
dva roky moderoval aj vyhlasovanie ankety 
o najlepšieho športovca Senice a tiež nie-
koľko ročníkov Challenge day. Počas fut-
balovej hlásateľskej činnosti získal množ-
stvo materiálu, ktorý mu umožnil v roku 
1991 napísať knižnú publikáciu 70 rokov 
futbalu v Senici. Moderoval aj významné 
športové podujatia, ktorými boli majstrov-
stvá Európy v hokeji hráčov do 16 rokov, 
akademické majstrovstvá sveta v hádza-
nej, dva zápasy hokejovej reprezentácie 
Slovenska pred olympiádou v Lillehameri, 
stretnutie v pozemnom hokeji Českoslo-
vensko - NDR. Bol aj pri vzniku senickej 
sálovky. Pôsobil v disciplinárnej komisii, 
neskôr aj ako rozhodca. Ako člen discipli-
nárnej komisie pôsobil tri volebné obdobia 
v Oblastnom futbalovom zväze Senica 
a jedno volebné obdobie aj vo Výkonnom 
výbore ObFZ Senica. Posledných 25 rokov 
pracoval ako športový novinár v regio-
nálnych novinách Zvesti a MY Týždenník 
pre Záhorie, v súčasnosti už ako dôchodca 
spolupracuje s týždenníkom Záhorák. 
Pri svojej práci vždy preferoval naše Záho-
rie a najmä svoje mesto, ktorého súčasťou 
je už 65 rokov.

Zuzana Kubovičová
S koňmi sa 

skamarátila, keď 
mala štrnásť rokov. 
Senické Poľnohos-
podárske družstvo 
vtedy začalo po ťaž-
ných a polokrvných 
koňoch chovať aj 
plnokrvné. Zuzana 
Kubovičová doobedia trávila v škole 
a popoludnia pri koňoch. Pod dohľadom 
Antona Peťka, Milana Kadlečíka a ďalších 
sa o ne starala a neskôr na nich aj jazdila. 
Keď v Nitre vyštudovala vysokú školu, vrá-
tila sa do Čáčova ako zootechnička. Tu bola 
pri všetkých úspechoch koní pod vedením 
Pavla Kalaša, od ktorého sa učila trénerstvu. 
V roku 1995 ukončila kurz trénera dostiho-
vých koní a od roku 1998 trénuje dostihové 
kone až dodnes. Ako sama hovorí má šťas-
tie, že jej práca je aj jej koníčkom. Rukami 
jej prešlo množstvo koní, zo senických 
odchovancov napr. Rain man či Red Bull. 
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vých výšin bol Templetänzer. Ďalej Inno-
vator, ktorý zvíťazil v najprestížnejšom pre-
teku Slovenské derby v roku 2010. Známy 
je aj TEddy Ready, ktorý v roku 2008 vyhral 
Slovenské cvalové derby ako vôbec prvý 
zverenec domáceho kouča. Najnovšie 
si trénerka Zuzana Kubovičová pripísala 
historický úspech, keď sa jej zverenkyňa 
kobylka Zoriana tento rok v lete stala his-
toricky prvou kobylou, ktorá zvíťazila v Slo-
venskom derby. Zuzana Kubovičová tré-
nuje kone rôznych majiteľov, ale najlepšie, 
s ktorými dosiahla najväčšie úspechy boli 
zo stajní PD Senica, OMS Senica, Vadual 
Moravský sv. Ján, EMOP Moravský sv. Ján, 
UMC Slovakia, Mladen Rihtarič Varaždin 
Chorvátsko. Dôveru majiteľov zúročuje 
na domácich dráhach, no rešpekt si vydo-
byla aj v okolitých krajinách. V rokoch 
2010, 2011, 2012, 2013 získala titul šam-
pión trénerka v Slovenskej republike. 

Ján Lazorčák 
P o c h á d z a 

z východného Slo-
venska z obce Sta-
rina. So Senicou je 
jeho meno späté 
od roku 1975, keď 
sa oženil a pres-
ťahoval do nášho 
mesta. Tu začal pra-
covať ako vedúci predškolských zariadení 
a rekreácií v n.p. Slovenský hodváb. Počas 
svojho aktívneho pôsobenia v tejto funkcii 
bol pri budovaní viacerých objektov, napr. 
Materskej školy na Komenského ulici či 
detských jaslí na Štefánikovej ulici. Za jeho 
pôsobenia v tejto funkcii bolo vybudo-
vané aj doškoľovacie stredisko na Kunove, 
internát na Hviezdoslavovej ulici, plavá-
reň so športovou halou. Už počas pôso-
benia v Slovenskom hodvábe využíval 
svoj voľný čas ako veliteľ zdravotníckych 
jednotiek objektu. Za obetavú organizá-
torskú prácu a aktívnu účasť pri budovaní 
CO mu bolo udelené pri príležitosti 30. 
výročia jej vzniku čestné uznanie štá-
bom CO. V roku 1976 sa začal angažovať 
v stolnotenisovom hnutí najskôr ako hráč, 
potom pracoval ako funkcionár v TJ Záho-
ran Agrostav Senica ako pokladník, neskôr 
ako hospodár. Keď začal v roku 1991pod-
nikať, prevzal oddiel stolného tenisu 
pod svoju firmu Byt-Centrum a oddiel riadi 
a financuje dodnes. Pracuje ako predseda 
senicko-skalickej oblasti v stolnom tenise. 
Naše mesto reprezentuje tiež ako člen 
športovo-technickej komisie v Trnavskom 
kraji. Ján Lazorčák bol tiež spoluzaklada-
teľom fan klubu Železná únia, kde pôsobil 
ako hospodár. V rámci svojich možností 
sa zúčastňuje a pomáha pri akciách orga-
nizovaných MsÚ a pôsobí taktiež v rade 
skúsenejších, ktorá je poradným orgá-
nom primátora mesta. Hoci opustil svoje 
rodisko na východnom Slovensku a usadil 
sa v Senici, pre toto mesto vždy praco-
val so zanietením a radosťou a cíti sa byť 
hrdým Seničanom.

Miriam Madunická
Po Strednej zdra-

votníckej škole rok 
pracovala na detskom 
oddelení v nemoc-
nici v Bratislave. 
Po návrate do Senice 
absolvovala rekvalifi-
káciu na prácu s počí-
tačom a programovanie. Dva roky bola 
potom zamestnaná v Podniku výpočtovej 
techniky Trenčín. SČK v Senici začal v roku 
1995 vydávať regionálny týždenník Zvesti, 
kde už počas materskej dovolenky chodila 
pomáhať pri jeho grafickom spracovaní 
a od roku 1996 po odchode redaktora sa 
začala tejto práci venovať profesionálne. 
V roku 2002 začala študovať na Trnavskej 
univerzite sociálnu prácu, kde pokračovala 
externe v doktorandskom štúdiu. 

SČK v Senici začal postupne rozvíjať 
i sociálnu činnosť, a tak sa popri novinách 
začala venovať vykonávaniu terénnej 
sociálnej práce a špecializovanému soci-
álnemu poradenstvu. V roku 2013 bola 
poverená zastupovaním riaditeľky SČK 
v Senici a v septembri 2014 sa s 18-ročnými 
skúsenosťami v tejto organizácii stala riadi-
teľkou. Práve tento mesiac je to 20 rokov, 
čo je súčasťou ÚzS SČK v Senici. Vedie 
tím 30 pracovníkov, 200 dobrovoľníkov 
a 2800 členov SČK. Denne je v kontakte 
s 200 ľuďmi, ktorým SČK pomáha napriek 
ich odkázanosti zotrvať čo najdlhšie 
vo svojom prirodzenom prostredí. Okrem 
sociálnej práce sa spolu so svojimi spolu-
pracovníkmi venuje náboru a oceňova-
niu darcov krvi, organizovaniu mobilných 
odberov krvi, výchove detí k poskytovaniu 
prvej pomoci, vzdelávaniu opatrovateliek 
a vzdelávaniu prvej pomoci v rámci akre-
ditácie. So svojím tímom zabezpečuje bez-
platné zdravotné služby na akciách organi-
zovaných Mestom Senica. Vždy sa snaží 
vidieť v prvom rade človeka a snaží sa jeho 
situáciu či už materiálne alebo sociálnym 
poradenstvom zmierňovať, svoju prácu 
berie ako poslanie. 

Anna Maximová
P e d a g o g i c k y 

začala v Senici 
pôsobiť v roku 
1961 na Meštian-
skej škole, neskôr 
III. ZDŠ na dneš-
nej Štefánikovej 
ulici. Aprobáciu 
slovenský jazyk a ruský jazyk najdlhšie 
učila žiakov v Základnej škole na Ulici V. 
Paulínyho-Tótha. Krátko učila žiakov aj 
v ZŠ na Mudrochovej ulici, na Gymnáziu, 
Súkromnej strednej odbornej škole a v 
Strednej odbornej škole. Pani Anna Maxi-
mová bola prísnou, no spravodlivou uči-
teľkou, žiakov vychovávala k správnemu 
používaniu materinského jazyka a rus-
kého jazyka. Počas jej pôsobenia pripra-
vila na rôzne súťaže v recitácii, napríklad 
Hurbanov pamätník, Timravina studnička 
a Puškinov pamätník veľa žiakov, z kto-

rých mnohí sú známymi osobnosťami. Pra-
covala aj ako metodička ruského jazyka 
na úrovni okresu a kraja, robila tlmoč-
níčku do a z ruského jazyka. Náročnú 
práca učiteľa, ktorej bola oddaná, kom-
penzovala inými činnosťami v prospech 
občanov mesta, kde zužitkovala všetky 
svoje danosti. Popri pedagogickej praxi 
je jej meno spojené aj s dlhoročnou čin-
nosťou v Zbore pre občianske záležitosti 
pri Mestskom úrade. Tejto činnosti sa 
začala venovať po roku 1970 najprv reci-
táciou pri zápisoch detí, sobášoch a iných 
slávnostných príležitostiach. Neskôr 
začala pripravovať aj smútočné príhovory 
na občianskych pohreboch, čo vykonáva 
doteraz. Spoločne s Máriou Haslovou už 
18 rokov všetko podstatné čo sa udeje 
v meste, zaznamenáva zodpovedne a sta-
rostlivo do Kroniky mesta. Popri tom ako 
vynikajúca znalkyňa materinského jazyka 
dohliada na jazykovú čistotu Našej Senice. 

Štefan Orth
Jeho prvým 

pôsobiskom bola 
Základná škola 
v Kútoch, kde učil 
15 rokov. 

Od roku 1979 
žije s rodinou 
v Senici. V našom 
meste položil základy pre činnosť Mest-
ského kultúrneho strediska, jeho riaditeľom 
bol 6 rokov. Od začiatku sa angažoval aj 
ako výtvarník a už v roku 1980 založil Klub 
neprofesionálnych výtvarníkov. 

V rokoch 1985-1990 pracoval na odbore 
kultúry Okresného úradu v Senici. V tomto 
období sa podieľal na viacerých medziná-
rodných projektoch týkajúcich sa mládeže, 
napríklad rakúsko-česko-slovenské Mosty. 

Od roku 1990 pôsobí ako pedagóg 
výtvarného odboru Základnej umelec-
kej školy. Vychoval celý rad absolventov, 
pre ktorých sa výtvarné umenie stalo celo-
životnou záľubou a pre mnohých z nich 
aj povolaním. Každoročne s úspechom 
pripravuje žiakov a študentov na stredné 
a vysoké školy umeleckého zamerania. 
Vyučuje nielen deti a mládež, ale vedie aj 
kurzy pre dospelých výtvarníkov, organi-
zuje plenéry. 

Pán Štefan Orth je typom mimoriadne 
tvorivého a aktívneho pedagóga, ktorý sa 
neuspokojí iba s výchovno-vzdelávacou 
činnosťou na hodinách. Je autorom počet-
ných úspešných projektov zameraných 
na mladých aj dospelých výtvarníkov. 
Pravidelne býva členom porôt detských 
výtvarných súťaží. Závažná je jeho inicia-
tíva pri vytváraní oboch galérii v Základnej 
umeleckej škole a pri propagácii a organi-
začnom zabezpečení výstavnej činnosti. 
Aj on sám je stále výtvarne činný, svoju 
umeleckú tvorbu prezentuje pravidelne 
na výstavách, a to samostatných i kolek-
tívnych. Je členom Umeleckej besedy 
Slovenska, ktorá združuje profesionálnych 
výtvarníkov. V roku 2008 získal Cenu 
senickej mládeže. 
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Po ukončení 
vysokoškolského 
štúdia nastúpil 
v roku 1981 ako 
učiteľ matematiky 
a fyziky do Učňov-
skej školy, terajšej 
Strednej odbornej 
školy. V roku 1992 začal pôsobiť vo funk-
cii zástupu riaditeľa a od roku 2009 je ria-
diteľom školy, ktorá sa pod jeho vedením 
výrazne zmodernizovala a vybudovala si 
renomé predovšetkým v oblasti využíva-
nia alternatívnych zdrojov energie a celo-
štátnej súťaže Enersol SK. Súťaž je čoraz 
atraktívnejšia medzi stredoškolákmi, no 
poskytuje priestor aj na prezentáciu školy 
v inovatívnych energetických riešeniach, 
v ktorých je priekopníkom a jej aktivity 
v tomto smere slúžia ako podnet pre iné 
školy či podnikateľov, nezriedka zo zahra-
ničia. Modernizáciou celej budovy pozdvi-
hol na vyššiu úroveň nielen podmienky 
na vzdelávanie pre študentov a pedagó-
gov, ale je spolutvorcom a realizátorom 
mnohých ďalších projektov slúžiacich 
na zvýšenie úrovne vyučovacieho pro-
cesu, medzi ktoré možno zaradiť naprí-
klad Mosty na Moravu, Remeslo má zlaté 
dno, Zelená zóna. Škola pod jeho vede-
ním úspešne spolupracuje s partnerskými 
školami v Českej republike, v Maďarsku, 
vo Švajčiarsku. Žiaci učebných a študijných 
odborov kuchár, čašník spoločné stravova-
nie majú možnosť v priebehu školského 
roka absolvovať odborný výcvik v hoteli 
Pinija v chorvátskom letovisku Petrčane. 
Spolupráca s podnikmi COOP Jednota 
Senica, Nadress Senica, Volkswagen Brati-
slava, Volvo Senec, Bratislavská vodárenská 
spoločnosť, Hílek, s. r. o. posúva odborne 
žiakov, majstrov a v konečnom dôsledku 
aj žiakov, ktorí môžu odborný výcvik vyko-
návať v týchto podnikoch. SOŠ pod jeho 
vedením je modernou a informačno-komu-
nikačnými technológiami dobre vybave-
nou školou. Pán Paradeiser je nielen zanie-
teným pedagógom, ale i manažérom, ktorý 
všetky svoje sily vkladá do všestranného 
rozvoja školy. Školu buduje na vyvážených 
pilieroch tak, aby študenti boli uplatniteľní 
na trhu práce v čo najväčšej miere. 

Ján Sadloň
Po krátkom pôso-

bení vo Výskumnom 
ústave mechanizá-
cie a automatizácie 
v Novom meste 
nad Váhom pri-
šiel na základnú 
vojenskú službu 
do Senice a po nej od roku 1969 pracoval 
na rôznych postoch v Slovenskom hod-
vábe. Prevažnú časť aktívneho pracovného 
života pôsobil vo funkciách v rôznych spo-
ločenských organizáciách aj v politických. 
Vždy bol činorodý, vynikal aktivitami, elá-
nom a s nadšením a presvedčením sa púšťal 
do riešenia nových úloh. Ako funkcionár 

v SH spolu s vedením podniku aktívne pod-
poroval rozvoj športu v meste, hlavne fut-
balu a ženského volejbalu. Neskôr sa viac 
ako desať rokov venoval práci v hokejovom 
klube Dukla Senica. Po spoločenských 
zmenách v roku 1989 pôsobil v rekonštru-
ovanom poslaneckom zbore ako posla-
nec ONV Senica, v tom čase v spolupráci 
s OV SZPB obhajoval potrebu zachovania 
Múzea L. Novomeského a sochy význam-
ného básnika v Senici. Napriek nepri-
aznivému postoju rôznych aktivistov sa 
podarilo múzeum i sochu zachrániť, hoci 
budova teraz neslúži ako múzeum. Ako 
člen Klubu Nadácie L. Novomeského, 
terajšieho Klubu Spoločnosti L. Novomes-
kého a funkcionár SDĽ podporoval rozší-
renie regionálnej súťaže Literárna Senica 
L. Novomeského na celoslovenskú. S pod-
porou mesta Senica a organizačnou prá-
cou Záhorskej knižnice Senica sa súťaž 
ako celoštátna koná od roku 1994. Široká 
verejnosť Jána Sadloňa vníma aj ako zani-
eteného záhradkára. V roku 1970 sa stal 
členom Slovenského zväzu záhradkárov 
a od roku 1980 až doposiaľ je predsedom 
Základnej organizácie SZZ Kunov I. Ako 
funkcionár sa aktívne podieľal aj na prípra-
vách budovania nových osád Kunov II., III. 
a Opendáky. Najvyššie ocenenie sa záhrad-
károm dostalo v roku 2003, keď prevzal 
od generálnej tajomníčky Európskej ligy 
záhradkárov ocenenie Office International 
za prírodne riadenú záhradkovú osadu. 
V tomto roku oslávili 50 rokov od vzniku 
prvej osadovej záhradkárskej organizácie 
a pri tejto príležitosti vyšla publikácia 50 
rokov osadového záhradkárstva v Senici, 
ktorej je autorom. V súčasnosti je aj členom 
poradného orgánu primátora mesta Rada 
skúsenejších. 

Jozef Sloboda
Jozef Sloboda 

je hasičom od mla-
dého veku. Po ukon-
čení školy v roku 
1969 začal pracovať 
v Slovenskom hod-
vábe a v roku 1974 
vstúpil medzi hasi-
čov v tomto podniku. V rokoch 1981 - 1984 
bol trénerom družstva detí Plameň Senica. 
V rokoch 1985 až 1990 bol členom závod-
ného družstva mužov SH Senica. Požiarne 
družstvo mužov dosahovalo v tom období 
veľmi dobré výsledky v rámci okresu, kraja, 
ale i v súťažiach družstiev podnikov che-
mického priemyslu na Slovensku. 

Po privatizácii Slovenského hodvábu 
roku 1989 sa dobrovoľní hasiči plnohod-
notne uplatnili v DHZ Senica. Jozef Slo-
boda tu v roku 2000 začal trénovať druž-
stvo žien, ktoré pod jeho vedením získalo 
v roku 2001 v republikovom kole previerok 
pripravenosti DHZ v Turanoch prvýkrát 
titul majsteriek SR. Tento úspech sa im 
podarilo zopakovať i v roku 2003 a titul 
majsteriek Slovenska získali aj po tretíkrát 
v roku 2005, čo sa v histórii okresu, kraja 
i republiky ešte nikomu nepodarilo. V druž-

stve žien súťažili i obe jeho dcéry, na ktoré 
je právom veľmi hrdý. V roku 2005 druž-
stvo žien pod jeho vedením reprezento-
valo Slovensko na medzinárodnej súťaži 
CTIF vo Varaždíne, kde obsadilo 4. miesto. 

Jozef Sloboda je držiteľom odznaku II. 
výkonnostnej triedy, stužky za vernosť 40 
rokov, medaily Za príkladnú prácu, medaily 
Za zásluhy, medaily Za mimoriadne zásluhy 
a v roku 2001 mu bola udelená medaila 
Za zásluhy o výcvik. Jozef Sloboda prevzal 
4. apríla 2017 v Žiline najvyššie vyzname-
nanie Dobrovoľnej požiarnej ochrany, a to 
čestný titul Zaslúžilý člen DPO SR. Stal sa 
tak deviatym členom, ktorému bol tento 
čestný titul udelený.

Hoci je už dôchodca, stále sa aktívne 
podieľa na organizovaní hasičských súťaží 
a kultúrnych podujatí organizovaných 
DHZ Senica, pomáha pri výcviku malých 
detí a mládeže. 

Oľga Štefková 
V roku 1980 

prišla do Senice, 
začala pracovať 
v Okresnom dome 
pionierov a mládeže 
na oddelení telo-
výchovy. Od roku 
1984 až do roku 
1991 bola jeho riaditeľkou. Potom až 
do roku 2003 učila v Základnej škole 
na Sadovej ulici, najprv na prvom stupni 
a neskôr dejepis a telesnú výchovu na dru-
hom stupni. Na všetkých týchto miestach 
deťom v záujmových krúžkoch a žiakom 
odovzdávala všetky svoje vedomosti, učila 
ich vzťahu k športu a histórii. Aj z jej inici-
atívy sa konali branné hry, plnili sa úlohy 
odznaku zdatnosti, Kalokagatia ako harmo-
nický súlad a vyváženosť fyzickej a duševnej 
stránky človeka, výlety za poznaním a dob-
rodružstvom, tradičné novoročné stretnutia 
bývali prehliadkou schopností detí a neza-
budnuteľnými boli domáce i medzinárodné 
tábory. Ešte na nezakrytom zimnom štadi-
óne moderovala prvýkrát karneval na ľade. 
Postupne sa pridávali ďalšie športové, ale 
i kultúrne akcie, napríklad Miss Záhoria. 
Mnohí si ju pamätajú v minulosti ako mode-
rátorku Behu vďaky, dnes jej sprievodné 
slovo neodmysliteľne patrí k Záhoráckemu 
maratónu, Silvestrovskému behu či vyhlaso-
vaniu najúspešnejších športovcov mesta. 

Štefan Zajíček
Už od detstva 

rád kreslil a maľo-
val. Po štúdiu 
na Strednej škole 
umeleckého prie-
myslu v Bratislave, 
kde študoval grafiku 
u profesorov akade-
mických maliarov Ota Luptáka a Gabriela 
Štrbu pokračoval v rokoch 1969 – 1975 
v štúdiu na Filozofickej fakulte UK v Brati-
slave v odbore veda o výtvarnom umení. 
Neskôr si rozšíril svoj záber postgraduál-
nym štúdiom muzeológie na Univerzite J. 
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skúšky. Po krátkom pôsobení v Galérii M. A. 
Bazovského v Trenčíne prišiel v roku 1976 
do Senice, kde ako historik umenia, pra-
covník Záhorského múzea v Skalici začal 
pripravovať vznik Záhorskej galérie. Táto 
inštitúcia začala pôsobiť v roku 1984 a stal 
sa jej prvým a zatiaľ jediným riaditeľom. 
Zaoberá sa výskumom, budovaním zbierok 
galérie, kurátorskou prípravou početných 
výstav a prípravou publikácií. Štefan Zají-
ček je autorom množstva výtvarných výstav 
s publikáciami profesionálneho umenia, 
hlavne umelcov Záhoria, ale aj neprofesi-
onálneho umenia a detského výtvarného 
prejavu. Je autorom viacerých monografií. 
Od roku 1990 je členom Rady Galérií Slo-
venska a Združenia historikov moderného 
výtvarného umenia. Vo voľnom čase sa 
venuje aj vlastným výtvarným aktivitám 
v oblasti kresby. Osobitý svet jeho kresieb 
sa koncentruje do ustáleného okruhu bez-
prostredných postrehov z bežného života 
a v poslednom období najmä do variá-
cií záhorských rovinných scenérií, motí-
vov z ciest a cestovania, nostalgii staníc 
a čakární, dovolenkových sentencií, dedin-
ských zákutí s kostolnou vežou, milovaného 
mesta Skalica, v ktorom žije. Za viac ako 30 
rokov fungovania galérie pod jeho vedením 
sa táto stala trvalým stánkom umeleckých 
hodnôt v záhorskom regióne. 

Retrospektívny 
výber z tvorby

Záhorská galéria Jána 
Mudrocha otvorila svoje 
priestory 20. októbra ver-
nisážou ďalšej výstavy 
pod názvom LES (S)_MORE 
z tvorby Mgr. art. Sary Per-
neckej, rodáčky z Kútov. 
Výstavu z cyklu Umelci 
Záhoria otvoril riaditeľ galé-
rie Štefan Zajíček. Výstava potrvá do 26. 
novembra. 

Mgr. art. Sara Pernecká sa na výtvar-
nej scéne pohybuje s prestávkami už dve 
desaťročia, rodné Záhorie však z jej tvorby 
pozná len zlomok. To bol dôvod prečo 
Záhorská galéria Jána Mudrocha pripra-
vila výstavu, ktorá ju predstavuje v širšom 
kontexte: „Na príklade retrospektívneho 
výberu z doterajšieho voľného diela zhruba 
od roku 1997 i profilovou najnovšou kolek-
ciou objektov a inštalácií, s ktorými tema-
ticky i výrazovo korešpondujú cykly kresieb 
a obrazov,“ priblížila výstavu ako celok 
kurátorka výstavy Božena Juríčková. 

Sara Pernecká, absolventka Vysokej 
školy výtvarných umení v Bratislave v ateli-
éri maľby prof. Daniela Fišera, je autorkou 
s vrstveným, viacdimenziálnym záberom. 

Pri hodnotení tvorby Sary Per-
neckej kurátorka konštatovala, 
že jej výtvarné koncepcie sme-
rujú predovšetkým do priestoru 
a k voľnej trojrozmernej forme, 
okrajovo aj do plochy resp. v uti-
litárnejšom okruhu k sofistikovej 
dizajnérskej skladbe. Integrujú 
vážnu úvahu a súčasne hravú 
optiku do syntetického celku, 
v ktorom sú vizuálne ciele 
determinované vždy cestou 
minimalistických prostriedkov – 

kontrastnou akrylovou škvrnou či bodom 
a amorfnou líniou v obraze, znakovo a sym-
bolicky redukovaným tvarom najčastejšie 
na báze textilu, syntetickej kože, dreva 
a object trouvée v trojrozmernom objekte 
a inštalácii. „Strategickým cieľom výtvar-
ného programu Sary Perneckej vo všet-
kých jeho podobách je hľadanie sociál-
nych a artistných hodnôt života, prírody, 
ľudského mikrosveta i vesmíru. Reflektuje 
ich najmä v podobe a v situáciách, kde 
zostávajú v úzadí, neznáme, odhodené či 
nepovšimnuté. A naopak, autorka s neskrý-
vanou iróniou pristupuje ku konvencii, 
tradične kanonizovaným pravidlám a nor-
mám,“ doplnila Božena Juríčková. 

Viera Barošková
foto Vladimír Holický

Vyhlásili 
Knihu Záhoria 2016

V Záhorskom múzeu v Skalici boli 25. 
októbra vyhlásené výsledky 9. ročníka čita-
teľskej ankety Kniha Záhoria 2016 za účasti 
autorov, vydavateľov a organizátorov 
ankety. O víťazovi ankety z 53 knižných 
titulov rozhodlo 1956 hlasov. 

Knihou Záhoria sa stala 
Konvália spisovateľky Denisy 
Fulmekovej s podtitulom 
Zakázaná láska Rudolfa 
Dilonga o nenaplnenej láske 
františkánskeho mnícha 
a židovského dievčaťa v čase 
holokaustu so ziskom 282 
hlasov. Na druhú priečku sa 
264 hlasmi dostala kniha Púť, 
hľa dlhá... o dejinách ev. a. v. 
Cirkevného zboru v Morav-
skom Lieskovom od Seni-
čana, evanjelického kňaza 
Petra Macu. Tretie miesto v ankete patrí 
knihe Odklínanie Vajanského k 100. výro-
čiu úmrtia osobnosti od literárnej vedkyne 
a vysokoškolskej profesorky Skaličanky Evy 
Fordinálovej. 

Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici 
Katarína Soukupová pri bilancovaní uply-
nulého knižného roka ocenila, že anketa 
potvrdila svoju životaschopnosť a opod-
statnenosť: „Prehlbuje záujem o čítanie 
kníh, vzťah k regiónu, zvyšuje naše povedo-
mie a hrdosť na úspechy a dielo osobností 
so Záhorím spojených. Tohto roku sa potvr-

dil aj rastúci trend vo vydávaní odborných 
a populárno-náučných kníh. Najskrom-
nejšie v doterajších ročníkoch ankety bola 
zastúpená kategória kníh pre deti.“ Jednou 
z takýchto knižočiek pre deti je publikácia 
Ježko pichliačik od Seničana Ivana Sedláka. 

Prezentáciu troch najúspešnejších pub-
likácií uvádzala interpretovaním úryvkov 
Jana Koutná. Moderátor Milan Soukup 

v rozhovoroch predstavoval autorov a usi-
loval sa získať odpovede aj na otázky ohľa-
dom motivácie a podnetov pre napísanie 
konkrétnej knihy alebo prijatie umiestne-
nia v ankete. Senický rodák Peter Maca 
najprv vyjadril radosť, že jeho publikačná 
prvotina bola zaradená do regionálnej 
ankety. Netajil veľké prekvapenie z umiest-
nenia v ankete, keď povedal, že nebýva 
samozrejmosťou, aby kniha z cirkevného 
prostredia bodovala u dnešnej čitateľskej 
verejnosti. „Príbeh knihy Púť, hľa, dlhá... 
sa začal Dňom otvorených dverí archívu 

v jeseni 2012, keď sa mi podarilo uspo-
riadať výstavu najcennejších materiálov 
zo zborového archívu, ktorá bola spojená 
so stručnou prednáškou o ich dôležitosti 
a význame. Pozitívny ohlas účastníkov 
ma posmelil ku viacerým rozhodnutiam,“ 
ozrejmil pozadie vzniku knihy Peter Maca, 
ktorý v Moravskom Lieskovom pôsobí 
od roku 2008. Vytýčil si za cieľ neoddeľo-
vať cirkevné dianie od občianskeho života 
ľudí, oboje predsa v minulosti spolu úzko 
súviseli, a tak vznikla 180-stranová publi-
kácia s množstvom obrazových ilustrácií 
a tabuliek mapujúca život nielen z cirkev-
ných dejín, ale i v kontexte bežného života 
ľudí v Moravskom Lieskovom a Dolnom 
Srní. Autor ocenenej knihy Peter Maca 
prezradil, že už pracuje na rozšírení publi-
kácie o najnovšie dejiny cirkevného zboru 
od roku 1970. 

O výsledku ankety Kniha Záhoria roz-
hodovali čitatelia prostredníctvom inter-
netu alebo odovzdaním hlasovacích lístkov 
u organizátorov Záhorskej knižnice Senica, 
Záhorskej galérie Jána Mudrocha Senica, 
Záhorského múzea Skalica a Mestského 
centra kultúry Malacky. Knihy do ankety 
navrhli čitatelia, knihovníci, autori, vydava-
telia, kníhkupci, distribútori, obce a mestá 
ako investori alebo iniciátori vydania kníh. 
Súťažné tituly museli mať pridelené medzi-
národné číslo ISBN, vyjsť v roku 2016 a s 
regiónom Záhoria byť späté tematicky, 
autorom textovej či obrazovej časti alebo 
inak. 

Viera Barošková
foto autorka
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Radou Európy je 26. september vyhlá-
sený za Európsky deň jazykov, ktorý sa osla-
vuje od roku 2001. Cieľom tohto medziná-
rodného podujatia je podnietiť Európanov 
bez ohľadu na vek v školách aj mimo nich, 
aby sa učili viac jazykov s presvedčením, že 
jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosi-
ahnutie väčšieho interkultúrneho porozu-
menia a kľúčovým prvkom bohatého kul-
túrneho dedičstva nášho kontinentu.

Na mnohých školách sa v tento deň 
konajú rôzne netradičné jazykové podujatia. 
V Obchodnej akadémii v Senici sme tradičné 
vyučovanie premenili na zábavné multime-
diálne hodiny. Študenti sa zapojili do online 

aktivít pripravených organizátorom podujatia 
zameraných na rozširovanie informovanosti 
o jazykovej rozmanitosti. Nasledovali úlohy, 
ktoré sa snažili vyučujúce ušiť študentom 
na mieru. Počas netradičných hier a kvízov 
im nestačili len jazykové a faktografické vedo-
mosti, ale aj fyzické zručnosti. Do zápolenia 
išli s plným nasadením. Nešlo ani tak o pres-
tíž, ale o škatuľku čokoládových mačacích 
jazýčkov. Za jeden deň sa síce nikto nestane 
excelentným užívateľom cudzieho jazyka, 
ale určite ho to posunie ďalej na dlhej ceste 
osvojovania si inej reči a rozširovania si svo-
jich obzorov. Veď to všetci poznáme: „Koľko 
rečí poznáš, toľko krát si človekom“.

Mgr. Slavomíra Masrnová

Jednotárski dôchodcovia
COOP Jednota Senica, spotrebné druž-

stvo patrí medzi tých zamestnávateľov, ktorí 
nezabúdajú na svojich dôchodcov a venujú 
im každoročne jeden spoločný deň. 

Raz je to autobusový jednodňový výlet, 
inokedy spoločné posedenie. 

Vlani boli na Morave, plavili sa po Vra-
novskej priehrade až k hradu Bítov, 

kde absolvovali prehliadku tohto 
krásneho moravského hradu. Cestou späť 
sa mohli nielen kochať krásnou prírodou, 
ale lodníci sa priamo na palube výletnej 
lode zmenili na čašníkov a naservírovali 
svojim hosťom chutný obed, nechýbali 
zákusky ani kávička. 

V tomto roku 10. októbra boli jedno-
társki seniori pozvaní do senického Domu 
kultúry, zišlo sa ich 95. Samozrejme neboli 
všetci len z nášho mesta, ale poprichádzali 
aj zo širokého okolia. 
V úvode sa k nim priho-
voril predseda COOP 
Jednota Ing. Ivan Bzd-
úšek, ktorý im okrem 
vyslovenia poďako-
vania za ich prácu 
v minulosti pre druž-
stvo poprial ešte dobré 
zdravie, veľa životnej 
pohody a pridal nie-
koľko údajov o aktu-
álnych výsledkoch 
hospodárenia družstva 
i plánoch pre najbližšie 
obdobie.

Pri dobrom obede, spoločných rozho-
voroch a spomienkach čas rýchlo bežal 
a čoskoro nasledoval dlho očakávaný 
program. Zaspievať, zahrať a niečo veselé 
prišli porozprávať dôchodcom v sprie-
vode cimbalovky manželia Břetislav a Jitka 
Osičkovci z Lanžhota, ktorých väčšina prí-
tomných pozná z televíznych programov. 
Samozrejme všetci oblečení v krásnych 
moravských krojoch. Svojím dvojhodino-
vým programom splnili očakávanie. Vyča-
rili dôchodcom na tvárach úsmevy, spievali 
väčšinou pesničky všetkým blízke a mnohí 
seniori si spolu s nimi aj zaspievali. Bolo 
to veľmi príjemné popoludnie naplnené 
nielen dojmami z milých stretnutí s býva-
lými spolupracovníkmi, ale určite i z veľmi 
príjemného a zaujímavého vystúpenia 
moravských spevákov. 

text a foto zl 

O koncerte Sonny
Sobota ako každá iná. Rýchlo navariť, 

upratať, oprať... Ale predsa v niečom iná. 
Mám vnúčence na víkend. Čo im vymy-
slieť, aby sme ich dostali od televízie, 
mobilu a počítača? Vnukovi muž vymyslel 
stolný tenis. Hurá! Ale čo vnučke? A v tom 
mi skrsla myšlienka. V Senici má koncert 
tanečná skupina Sonny. Ideme. Neoba-
novali sme. Krásne kostýmy, scéna, tance, 
spev a najviac vnučku zaujali scénky, z nich 
najviac triedenie odpadu. Bola taká nad-
šená, že hneď si premyslela, že navrhne aj 
u nich v škole niečo podobné, keď budú 
nacvičovať nejaký program. 

Veľká vďaka a obdiv všetkým, ktorí sa 
na príprave koncertu podieľali, ale aj všet-
kým, ktorí sa takejto činnosti venujú. Títo 
ľudia musia mať obrovskú silu a chcenie 
v sebe. Veď toľko detí navnadiť a udržať 
pri takom náročnom pohybe ako je tanec... 
Klobúk dolu. A klobúk dolu aj pred tancujú-
cimi rodičmi. To mi spadla sánka :)

Koncert bol krásnym zážitkom. Veľmi 
ma potešila aj spolupráca s tanečníčkami 
so skupiny Scream. Tak by to malo byť. 
Vedieť sa dohodnúť, vedieť spolu vytvoriť 
niečo, čo nám prináša radosť do bežných 
dní.

Jana Hajdinová

Zádrapky na Doskách
V novej budove Slovenského národ-

ného divadla v nedeľu 15. októbra bolo 
slávnostné odovzdávanie divadelných oce-
není uplynulej sezóny DOSKY.

Keďže ich tohtoročným lajtmotívom 
bolo neprofesionálne divadlo, v programe 
sa spomínalo aj na Anku Gamanovú, zakla-
dateľku a dlhoročnú režisérku divadelného 
súboru Zádrapky pri Základnej umeleckej 
škole Senica. Senickí divadelníci boli ozna-
čení za špičku v oblasti detského divadla, 
divadla poézie, pantomímy a umeleckého 
prednesu. Preto Dosku za najlepší ženský 
herecký výkon odovzdal jeden z pokra-
čovateľov zádrapkárskej tradície žiak lite-
rárno-dramatického odboru senickej ZUŠ 
Lukáš Ludva. Doska putovala do rúk Lucie 
Korenej, členky Nového divadla v Nitre 
za postavu Anny Frankovej.

Linda Petráková, 
literárno-dramatický odbor

ZUŠ Senica

Lucia Korená a Lukáš Ludva
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Cena senickej mládeže patrí tento rok zaslúžene Stanislavovi Macekovi. 
Foto Marek Štítny

Sviatočný deň 
pre študentov

Sviatočným dňom pre študentov senic-
kých stredných škôl bol 7. november Deň 
študentstva na radnici, ktorý sa koná pra-
videlne pri príležitosti štátneho sviatku 17. 
novembra, kedy si pripomíname Deň boja 
za slobodu a demokraciu a tiež Medziná-
rodný deň študentstva. 

„...Sme mladí, všetko máme pred sebou. 
Možno sa často cítime nepochopení, nedo-
cenení, možno ešte potrebujeme tých, 
čo by nás viac počúvali a viedli. Cestu si 
však nenechajme dláždiť inými. Nezaškodí 
trocha rebélie, provokácie a hrdinstva. 
Rozbaľme svoju energiu i kapacitu svojho 
zdravého rozumu, tak ako naši kamaráti, 
ktorí budú dnes ocenení...“ skonštatovali 
na úvod moderátori podujatia. Prijatie naj-
lepších študentov na radnici napísalo tento 
rok jubilejnú 15. kapitolu. Toľko rokov uply-
nulo aj odvtedy, čo vznikol Študentský par-
lament mesta Senica. 

Primátor mesta potom ocenil diplomom 
a medailou za vynikajúce študijné výsledky, 
mimoriadnu mimoškolskú aktivitu a repre-
zentáciu školy a mesta najlepších študentov 
z jednotlivých škôl. Súčasťou ocenenia bol 
i podpis do Pamätnej knihy mesta. „Teší ma, 
že dnes do tejto knihy pribudnú podpisy 
študentov, ktorí sa vďaka nadobudnutým 
vedomostiam, zručnostiam, schopnosťami, 
vytrvalosťou a svedomitou prácou vrátili 
z predmetových olympiád, súťaží s najvyš-
šími oceneniami a skvelými výsledkami, či 
mimoriadnymi aktivitami vzbudili uznanie 
aj u svojich spolužiakov,“ povedal primátor. 

Po 12. raz sa konala anketa Cena senickej 
mládeže, do ktorej boli nominovaní PhDr. 
Margita Hološková, stredoškolská učiteľka 
na Gymnáziu L. Novomeského, Štefánia 
Jánošová, úspešná dlhoročná učiteľka dra-
matického odboru ZUŠ, a Mgr. Stanislav 
Macek, učiteľ na Súkromnej strednej odbor-
nej škole podnikania a obľúbený futbalový 
tréner. Prišlo rekordných 2182 hlasov, čo je 
o 1200 hlasov viac ako vlani. Víťaz Stanislav 
Macek získal 1113 hlasov. Cenu senickej 
mládeže mu odovzdal primátor Senice Bra-
nislav Grimm a predsedníčka Študentského 
parlamentu Martina Štítna. 

Viera Barošková
foto M. Štítny

Ocenení študenti
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA 
Lenka Kováčová 
Maturantka, vlasová kozmetička, ktorá 

má od začiatku štúdia výborné výsledky. 
Je tichá a nenápadná, reprezentujú ju činy.
Zúčastňuje sa súťaží a olympiád, získala 1. 
miesto na olympiáde v anglickom jazyku. 
Svojou dobrou prácou reprezentuje školu 
na súťaži Mladý tvorca v Nitre, zúčastňuje 
sa Stredoškolskej odbornej činnosti, súťaží 
Zlaté nožnice či Cena mesta Pezinok. 
V súkromí hrá na gitaru a je milou spoloč-
níčkou. Je odborníčkou na svadobné účesy.

Petra Durcová 
Maturantka v odbore vlasová koz-

metika. Obľúbená 
v kolektíve a pria-
teľská. Usilovná štu-
dentka, ktorá rada 
trávi čas učením. 
Peťa vie presne ako 
funguje duševná 
hygiena, preto pauzy 
medzi učením vypĺňa 
cvičením v posil-
ňovni. Zúčastňuje 
sa Stredoškolskej 
odbornej činnosti, 
reprezentuje školu 

na súťaži Mladý tvorca v Nitre. Ako správna 
Myjavčanka sa ľahko vysporiadala s témou 
Moderný folklór na súťaži v Pezinku. Tiež 
súťažne strihá zlatými nožnicami. Ak náho-
dou nesúťaží, tak je z nej výborný model.

Silvia Reháková
Kaderníčka, ktorá už mieša farby ako 

profesionálka a každý, kto ju pozná, vie, že 
pozná všetko, čo je práve v móde. Okrem 
kaderníctva sa venuje aj celkovej vizáži. 
Aktívne sa zapája do školského života, pri-
náša nápady a veľa novej energie. Zúčast-
nila sa na školskej aj okresnej olympiáde 
v anglickom jazyku. Najviac sa jej darí 
v kaderníckych súťažiach, jej výtvory sú 
proste skvosty. Je extrovertka, to každý vidí 
aj počuje.
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Marek Mach
Je študentom 2. ročníka. Aktívne sa zau-

jíma o politické dianie na Slovensku. Zalo-
žil internetovú stránku Mladí proti fašizmu. 
Pravidelne ju autorsky obohacuje o texty, 
v ktorých varuje pred politickým extrémiz-
mom a rasovou neznášanlivosťou. V súčas-
nosti prezentuje príbehy z obdobia holo-
kaustu, približuje mladým ľuďom dôsledky 
fašistickej ideológie. Vytvoril aj videodo-
kument Eva Mosnáková - žena, ktorá pre-
žila holokaust. Svojou činnosťou sa dostal 
do povedomia nielen organizácií, ktoré 
majú podobnú činnosť, ale aj verejných 
činiteľov a novinárov. Zúčastnil sa stretnu-
tia s prezidentom SR A. Kiskom, v denníku 
N bol o jeho aktivitách a názoroch uverej-
nený rozsiahly rozhovor.

Laura Krenťochová
Študentka 4. ročníka je múzicky zalo-

žená a svoje schopnosti opakovane preuka-
zovala v súťažiach v umeleckom prednese 
poézie i prózy. Je vnímavou čitateľkou, 
svoje skúsenosti dokáže využívať pri inter-
pretácii umeleckých diel. Školu reprezen-
tuje v tíme spolužiakov aj na medziná-
rodnej dejepisnej súťaži v Česku. Svojou 
družnou povahou dokáže vytvárať pozi-
tívnu pracovnú atmosféru.

Šimon Vrba
Študent 4. ročníka je všestranne nadaný, 

dosahuje dlhodobo výborné výsledky. 
Zapája sa do olympiád a súťaží rôznoro-
dého zamerania, osobitne treba vyzdvih-
núť jeho úspechy v súťaži tvorivého písania 
v cudzích jazykoch, najmä vo francúzskom 
a anglickom jazyku. Bol ocenený aj v lite-
rárnej súťaži. Jeho zameranie presahuje 
aktivity stredoškolského štúdia, robí veľa 
naviac, samostatne študuje odbornú lite-
ratúru. Je hĺbavý a tvorivý.

Juraj Balga
Študent 4. ročníka je predsedom 

a zástupcom svojej triedy v Rade školy aj 
aktívny člen Študentskej rady. Výborným 
prospechom je vzorom. Od 2. ročníka 
zastáva funkciu šéfredak-
tora školského časopisu 
a tiež funkciu ambasá-
dora Masarykovej Uni-
verzity Brno. Vo voľnom 
čase sa venuje maľova-
niu a tancovaniu vo FS 
Kopaničiar. V zimných 
mesiacoch sa venuje 
lyžovaniu, a to aj profe-
sionálne ako inštruktor. 
Aktívne pôsobí v dob-
rovoľníckej organizácii 

Senica 2.0 a je členom Študentského parla-
mentu v Senici. Svojím optimizmom a dob-
rou náladou poteší každého, kto s ním 
príde do styku. 

Kristína Oslejová
Je výbornou študentkou oktávy. Aktívne 

a dlhoročne sa podieľa na tvorbe školského 
časopisu Gymsen, je herečkou a recitátor-
kou divadelného súboru Zádrapky pri ZUŠ 
v Senici, milovníčkou hudby, tanca a dob-
rých kníh, úspešnou inštruktorkou jum-
pingu. Bola ocenená aj na literárnych súťa-
žiach: Literárny Kežmarok, Literárna Senica 
L. Novomeského, Škultétyho rečňovanky, 
Petržalské Súzvuky Ferka Urbánka, Ihná-
tove Hanušovce, Zrkadlenia... Zúčastňuje 
sa pravidelne literárnych workshopov.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ 
ŠKOLA PODNIKANIA

Michal Tomič
Študent 3. ročníka je milý, cieľavedomý, 

ochotný na sebe tvrdo pracovať, veľmi 
obľúbený medzi spolužiakmi. Dokáže 
mnohých motivovať k vyšším športovým 
výkonom. Napriek pôsobeniu v zahraničí 
veľmi dobre zvláda aj individuálne štúdium 
v škole. Zo Spartaku Myjava prestúpil 
do FK Senica, kde sa v U16 stal majstrom 
Slovenska. Ako hráč U17 nastupoval 
za starších hráčov U19, kde znova obhájil 
majstra Slovenska. Svoj talent mohol pre-
ukázať na mnohých medzinárodných tur-
najoch. V súčasnosti je hráčom talianskej 
Sampdorie Janov. Je opäť nominovaný 
do reprezentácie SR do 19 rokov. 

Branislav Psota 
Študent 4. ročníka je priateľský, vese-

lej povahy, ochotný vždy pomôcť svojim 
spolužiakom doučovaním účtovníctva, 

v ktorom vyniká. Je pravou rukou triednej 
učiteľky pri organizovaní rôznych kultúr-
nych, spoločenských a iných mimoškol-
ských akcií. V 3. ročníku pracoval ako 
viceprezident financií v študentskej firme 
Good Vibes, funkciu vykonával spoľahlivo, 
prejavili sa jeho organizačné schopnosti 
a zmysel pre detail. Zato bol ocenený 
certifikátom medzinárodnej spoločnosti 
Junior Achievement. Zúčastnil sa napríklad 
na workshope Deň kariéry v Bratislave, 
zapája sa do dobrovoľníckych zbierok. Má 
výborné študijné výsledky. 

Monika Konyáriková
Študentka maturitného ročníka, je 

skromná, milá, plná energie, ktorá s úsme-
vom pomôže spolužiakom s tínedžerskými 
a školskými problémami. Zodpovedne pris-
tupuje k plneniu povinností, má všeobecný 
rozhľad v každej oblasti, dosahuje vynikaj-
úce študijné výsledky. Jej prednosťou je 
angličtina, dokonca sa zapojila do súťaže 

najlepších mladých 
prekladateľov Jeve-
nes Translatores. 
R e p r e z e n t o v a l a 
školu v medziná-
rodnej súťaži Mladý 
Európan. Pod Moni-
kiným vedením sa 
dievčatám poda-
rilo zvíťaziť v regi-
onálnom kole, čo 
im zaručilo postup 
do národného kola. 
Tiež získala 1. miesto 
v regionálnej súťaži 
Invest Hunt. 

Eliška Vrablecová
Túto maturantku môžeme nájsť tam, kde 

sa niečo deje. Svojím temperamentom sa 
zviditeľnila pri príprave rôznych školských 
akcií. Je členkou školského študentského 
parlamentu. Aktívne pracovala v študent-
skej firme Good Vibes, kde zodpovedne 
vykonávala funkciu viceprezidentky 
pre marketing a neraz prispela originálnymi 
nápadmi k úspešnému chodu firmy. Svo-
jou vytrvalosťou a húževnatosťou získala 
viacero medzinárodných certifikátov, ktoré 
svedčia o jej podnikateľských a prezentač-
ných zručnostiach. Angažuje sa vo verejnej 
zbierke Biela pastelka. V súťaži Mladý Euró-
pan obsadilo družstvo 1. miesto v regionál-
nom kole. Poznatky o EÚ zúročila na súťaži 
Invest Hunt, kde spolu s tímom získali 
prvenstvo. 

OBCHODNÁ AKADÉMIA

Aneta Šedivá
Maturantka odboru cestovný ruch je 

už niekoľko rokov horlivou dobrovoľníč-
kou. Aktívne sa podieľa na rôznych podu-
jatiach v meste. Je členkou Študentského 
parlamentu mesta Senica, kde sa podieľa 
na organizovaní množstva jeho podujatí. 
Vedie dievčenské stretnutia v združení 
Domka, spieva v zbore a pomáha v letných 
mestských i pobytových táborov. Je tiež 
aktívnou členkou organizačného tímu dob-
rovoľníckeho združenia Senica 2.0.

 
Monika Szegényová
Štvrtáčka v odbore cestovný ruch má 

výborné študijné výsledky. Pravidelne sa 
zúčastňuje súťaže Profesionálne spracova-
nie informácií – wordprocessing. Úspešne 
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získala 2. miesto na celoštátnom kole v Rož-
ňave. Zúčastňuje sa tiež dobrovoľníckych 
akcií a v rámci svojho študijného odboru 
aktívne pomáha pri príprave a realizácii 
školských podujatí. Naplno využíva mož-
nosti, ktoré jej poskytuje štúdium a zúčast-
nila sa programu Erazmus + vo Viedni.

 
Petra Janáková
Maaturantka v odbore cestovný ruch. 

Počas celého štúdia dosahovala výborné 
študijné výsledky. Je aktívnou dobrovoľníč-
kou a pomáha pri organizovaní mnohých 
akcií v Senici, napríklad Senický týždeň 
dobrovoľníctva, 
Challenge day, 
Míľa pre mamu. 
Aktívne využíva 
príležitosti posky-
tované školou 
a zúčastnila sa 
programu Eraz-
mus + vo Viedni 
a zahraničnej 
stáže v nemec-
kom meste Binz. 
Je iniciatívna 
a obľúbená v tri-
ednom kolek-
tíve, s chuťou sa 
zapája do škol-
ských akcií.

 

Gabriela Waldhauserová
Je predsedníčkou triedy a predsedníč-

kou študentskej rady, ktorú vedie zodpo-
vedne a so zanietením. Aktívne sa zapája 
do organizovania školských aktivít a zúčast-
ňuje sa súťaží, napr. Mladý Európan, Kraj, 
ktorý je mojím domovom, Aerobic mara-
tón. Je podpredsedníčkou Študentského 
parlamentu mesta Senica. Zúčastňuje sa 
i mimoškolských vzdelávacích programov 
a školení pod záštitou Stredoškolskej únie 
Slovenska. Je aktívnou členkou dobrovoľ-
níckej organizácie Senica 2.0. Je priateľská 
a obľúbená v triednom kolektíve, vždy 
ochotná pomôcť spolužiakom i učiteľom.

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT MESTA 
Patrícia Maxianová
Maturantka na Gymnáziu L. Novomes-

kého je predsedníčkou triedy počas celého 
štúdia. V Študentskom parlamente pôsobí  
štvrtý rok a patrí medzi jeho piliere. Bola 
pri zrode podujatí, napríklad  Bublinkový 
deň,  Študentský ples, stretnutie študent-
ských rád... Píše články do Študentských 
listov.  V akejkoľvek práci je vždy precízna, 
zodpovedná i rozvážna, nechýba jej empa-
tia. Je  presvedčenou dobrovoľníčkou a akti-
vistkou združenia Senica 2.0 a v obci Rybky 
pracuje ako asistentka trénera v hasičskom 
športe. V škole dosahuje výborné výsledky.  
V každej situácii je slušná, pokojná a vždy sa 
pýta, s čím môže pomôcť.

Lucia Kollárová
Študentka Gymnázia L. Novomeského, 

členka Študentského parlamentu mesta, je 
mladé, zdravo sebavedomé dievča, ktoré 
vie, čo chce a ide za svojím cieľom. Paleta 
jej  záujmov je  široká a nejde len o povrchný 
alebo krátkodobý záujem. Naopak, väčšina 
z nich vyžaduje ďalšie štúdium, nech už je 
to taliančina na zahraničnej škole,  výtvarné 
či dramatické umenie na ZUŠ, ekológia, 
dobrovoľníctvo. Všade kam príde, jej je plno 
a entuziazmu má na rozdávanie. V škole patrí  
k výborným študentom. I do ŠP priniesla 
svieži vietor v podobe nového cyklu podujatí 
s názvom Buď hladný po informáciách, ktorý 
má u mladých dobrý ohlas. Sme presvedčení, 
že je to budúci líder pracovného kolektívu.

Tanečné spravodajstvo
Tak znela téma tohtoročného už 27. kon-

certu tanečnej skupiny Sonny. Človek by si 
myslel, že pri takomto vysokom čísle už musia 
dochádzať nápady, no Sonny opäť neskla-
mala a prichystala si program nabitý tancom 
a hudbou. Hodiny tréningov plné smiechu 
aj pádov či natiahnutých svalov vyvrcholili 6. 
a 7. októbra, keď sa na pódiu v Dome kultúry 
vystriedalo 26 choreografií v podaní viac ako 
160 talentovaných tanečníkov. 

„Na pódium sa staviam pravidelne už 11 
rokov i ja, no pred otvorením opony a vykro-
čením pred stovky zvedavých divákov mi 
ide srdce zakaždým akoby vyskočiť z hrude. 
Samozrejme, spolu s prvým pohybom tréma 
opadne a my všetci si vychutnávame vaše 
úsmevy, neutíchajúci potlesk a neopísa-
teľnú atmosféru. A pýtate sa, ako to vyzerá 
v zákulisí? Je to veru zhon, no na každom 
kroku cítiť lásku alebo lak na vlasy. Nemenila 
by som, tancovanie ma baví, baví ma i tvoriť 
choreografie. Preto veľmi dobre viem, aká 
to všetko musí byť pre našu hlavnú trénerku 
Andy tvrdá práca i stres niečo také pripraviť," 
vyznala sa autorka článku. V mene všetkých 
tanečníkov Sonny ďakujeme.

Betka Chropúvková
Gymnázium L. Novomeského

Čo si začať v piatok 
podvečer?

Napríklad si precvičiť v DAVe angličtinu. 
Tak ako aj ja s kamarátmi vďaka americkej 
lektorke Emily Heller. Nebolí to, ani to nič 
nestojí. Je to príjemné spestrenie dňa, nevy-
pnúť hneď po škole alebo práci, ale dať si 
ešte aktívny oddych v podobne konverzá-
cie v angličtine a z rôznych aktivít, ktoré si 
pre nás Emily pripravila. Do DAVu som pri-
chádzala trošku s obavami či mi to pôjde, 
či sa nebudem hanbiť, alebo sa náhodou 
zakoktávať. Nič z toho sa nestalo. Bola som 
veľmi milo prekvapená z uvoľnenej atmo-
sféry, ktorá tam vládla. Myslím si, že sme sa 
všetci dobre zabavili a hlavne bola dobrá 
konverzácia v angličtine, samozrejme. 

Nabudúce sa stretneme vo štvrtok 16. 
novembra   o 16.30.  Naučíme Emily rôzne 
hry  a neskôr sa budeme baviť na tému ame-
rického  a slovenského školstva. Ak bude 
čas, tak zvolíme i tému zvykov a tradícií 
v USA a u nás. Príďte sa pozrieť a zapojiť sa.  

Martina Štítna
predsedníčka ŠP Senica
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Vychutnajte si dokonalý obraz a jedinečný archív obľúbených TV staníc. 
Vyberte si niektorý z balíkov Home Basic TV, Home Optimal TV 
alebo Home Premium TV. Už od 10 € mesačne.

TV od Orangeu
a k nej 31-dňový archív zadarmo

Ponuka platí za podmienky uzavretia akciového dodatku s 24-mesačnou viazanosťou. Služba TV archív je prístupná len fyzickým osobám – nepodnikateľom, 
pričom podmienkou 100 % zľavy z mesačného poplatku za 31-dňový archív je uzavretie akciového dodatku s 24-mesačnou viazanosťou. Viac informácií 
o ponuke a pokrytí získate na bezplatnom čísle 0800 500 100, na www.orange.sk/optika alebo v predajniach Orange Slovensko, a.s.

Radosť pozerať

www.orange.sk/optika
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recitátorov 
Nedávno – 2. októbra 

sme si pripomenuli 150. 
výročie narodenia význam-
nej slovenskej spisovateľky 
Boženy Slančíkovej Timravy. 
Na počesť tety Timravy, 
ako ju rodáci v Novohrade 
volajú, sa každoročne koná 
súťaž v umeleckom pred-
nese pôvodnej slovenskej 
prózy s názvom Timravina 
studnička. Jej 12. ročník sa 
v našom regióne uskutoč-
nil 26. októbra v Základnej 
umeleckej škole v Senici.

Dvadsaťsedem recitáto-
rov z okresov Senica a Skalica súťažiacich 
v štyroch vekových kategóriách sa snažilo 
zarecitovať najlepšie ako vedeli a ich citlivé 
narábanie so slovom vyústilo do pekného 
zážitku. Ocenenia by si boli zaslúžili via-
cerí, všetci však vyhrať nemohli, a tak právo 
reprezentovať Záhorie na celoslovenskej 
súťaži v umeleckom prednese pôvodnej 
slovenskej prózy v Lučenci dostali Jakub 
Valášek s textom o chrobáčikoch s názvom 
Zlodej, Šimon Žúrek s vtipnou predlohou 
Petra Holku Eržika, minuloročná víťazka 
celoslovenskej Timravinej studničky Pav-
lína Praskačová s Rozprávkou pre veľkých 
od Milana Rúfusa, Katarína Danišová 
s príbehom Rudolfa Jašíka o nevidiacom 
chlapcovi Adamovi Mŕtve oči, Adam Pras-
kač recitujúci Vincenta Šikulu Za tú horu, 
za vysokú (všetci zo ZUŠ v Senici) a Samuel 
Hasák zo ZŠ v Borskom Mikuláši s textom 
Daniela Pastirčáka Rozprávka o píšťalke 
a chlapcovom dychu.

Pekné prednesy zazneli aj z úst Sofie 
Plottovej a Sofie Blažíčkovej zo ZŠ v Senici, 
Komenského ulica, Kláry Jurášovej, Liliany 

Horňákovej a Petry Simonovej zo ZUŠ 
v Senici i študentky Gymnázia Ladislava 
Novomeského v Senici Moniky Maxia-
novej, ktorým odborná porota udelila 2. 
miesta. Tretie miesta si vyrecitovali Adela 
Cupáková a Saskia Likeová zo ZUŠ v Senici 
a gymnazistka Simona Svatíková.

Regionálnu súťaž Timravina studnička, 
ktorej cieľom je viesť deti a mladých ľudí 
k poznávaniu slovenskej literatúry, obja-
vovať krásu umeleckého slova a rodnej 
reči, pripravilo Záhorské osvetové stre-
disko v Senici v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trnavského samosprávneho kraja v spolu-
práci so ZUŠ v Senici a s podporou COOP 
Jednota, SD v Senici.

Naše poďakovanie patrí všetkým recitá-
torom, ktorí sa do regionálnej súťaže zapo-
jili a pedagógom, školám a rodičom detí 
za podporu mladých talentov. Recitátorom 
želáme na celoslovenskej Timravinej stud-
ničke v Lučenci veľa šťastia a úspechov.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Foto Bc. Tomáš Jurovatý

O novinkách 
v kúpeľoch 

Pri príležitosti Svetového dňa psoriázy 
sa v Prírodných liečebných kúpeľoch (PLK) 
Smrdáky 29. októbra konal tradičný Deň 
otvorených dverí. Pre niekoho je to len edu-
kačný deň, pre iných je dňom nadväzovania 
kontaktov, pre niektorých je to cesta k zvý-
šeniu povedomia o chorobách a odbúraniu 
predsudkov v spoločnosti. Z ktoréhokoľvek 
dôvodu sa ho ľudia zúčastnili, podujatie 
zožalo medzi návštevníkmi úspech.

Napriek nepriaznivému počasiu sa 
v informačnom stánku PLK Smrdáky zasta-
vilo vyše 50 záujemcov, ktorí sa prišli poin-
formovať a prekonzultovať svoje možnosti. 
Títo využili možnosť konzultácie s odbor-
níkmi - špecializovanými dermatovelero-
lógmi - zadarmo. Viacerí si vyskúšali zdarma 
aj minerálny kúpeľ v liečivej vode. Túto 
možnosť nemali len dospelí, ale aj deti, kto-
rých rodičia ju takisto patrične využili. Štyri 
prehliadky viedli návštevníkov kúpeľmi, 

počas ktorých boli oboznámení s históriou 
kúpeľov a parku, s liečivými účinkami síro-
vodíka vo vode a bahne i s celým procesom, 
ktorý predchádza procedúram. Prehľad 
procedúr videli aj v krátkom videu, ktoré sa 
premietalo v kúpeľnej kinosále. V diskusii 
so Spoločnosťou psoriatikov a atopikov SR 
sa živo diskutovalo na tému liečby. Rovnaký 
záujem bol aj o prednášku vedúceho der-
matovenerológa primára MUDr. Jána Lidaja, 
ktorý hovoril o symptómoch kožných ocho-
rení, vysporiadaní sa s chorobou a zacho-
vaní si životného štýlu, účinkoch smrdáckej 
minerálnej vody a novinkách v kúpeľoch. 
Počas celého dňa mohli návštevníci vyu-
žiť taktiež 30 % zľavu na vybrané masáže 
a procedúry, aj 20 % zľavu v prípade 
rezervácie liečebného pobytu. Za splnenie 
úloh (napríklad zmienené využitie zliav) sa 
na rôznych stanovištiach získavali pečiatky. 
Tie si mohli vymeniť za darček - spomienku 
na Deň otvorených dverí. Záverečnú bodku 
za vydareným dňom urobil koncert.

Marianna Schweitzerová

Úspešní recitátori prvej kategórie zľava: Jakub Valášek, 
Klára Jurášová a Šimon Žúrek.

Vynikajúci úspech 
Cantileny

Cantilena, spevácky zbor mesta Senica, 
vedená zastupujúcim dirigentom Mgr. art. 
Ondrejom Hluchým sa v dňoch 20.a 21. 
októbra zúčastnila na III. ročníku celoštát-
nej postupovej súťaže pre dospelé spe-
vácke zbory Viva il canto v Spišskej Novej 
Vsi. 

Svoje sily si zmeralo 11 speváckych 
zborov, spolu 280 spevákov z celého 
Slovenska - z Prievidze, Banskej Bystrice, 
Očovej, Levoče, Nových Zámkov, Galanty, 
Komárna, Senca, Senice a samozrejme 
Spišskej Novej Vsi. Súťaž podliehala prís-
nym kritériám, na ich splnenie dohlia-
dala a výkony zborov hodnotila 6 členná 
odborná porota. V sobotu 21. októbra 
počas večerného záverečného galakon-
certu uskutočnilo sa slávnostné vyhláse-
nie výsledkov súťaže. Senickú Cantilenu 
vo veľmi silnej konkurencii ocenila porota 
strieborným pásmom, čo znamená, že 
zbor obsadil 2. miesto a je to jeho veľký 
úspech.

Okrem konfrontačnej a esteticko-
-výchovnej funkcie bol splnený aj vzdelá-
vací aspekt, nakoľko organizátor súťaže 
ponúkol zborom tvorivé dielne s naštudo-
vaním populárnych piesní pre zbory.

Speváci Cantileny sa vrátili do Senice 
šťastní zo zisku výborného ocenenia a spo-
kojní, že zodpovedne reprezentovali svoje 
mesto, nadšení z atmosféry prekrásneho 
a upraveného mesta, akým je Spišská Nová 
Ves.

Členovia speváckeho zboru Cantilena 
touto cestou vyjadrujú veľké poďakovanie 
obom svojim dirigentom Mgr. art. Jozefovi 
Chabroňovi, ktorý spevákov väčšinu času 
na súťaž pripravoval, z pracovných dôvo-
dov sa však súťaže v Spišskej Novej Vsi 
s Cantilenou nemohol zúčastniť a obrovská 
vďaka patrí Mgr. art. Ondrejovi Hluchému, 
učiteľovi ZUS v Senici, že bol ochotný Can-
tilenu úspešne viesť v súťaži. Súčinnosť 
vysoko odbornej spolupráce oboch diri-
gentov na viacerých skúškach zboru pred 
odchodom do Spišskej Novej Vsi priniesla 
Cantilene a jej zbormajstrom zaslúžené 
ovocie. Vďaka patrí tiež Mgr. Katke Kruží-
kovej, učiteľke ZUŠ Senica, ktorá ako hla-
sový pedagóg pomáhala spevákom Canti-
leny pred, ale i na samotnej súťaži zvládnuť 
správnu techniku spevu.

Cantilena v domácom prostredí vystúpi 
najbližšie na svojich vianočných koncer-
toch, ktoré sa vo verejnosti tešia veľkej 
obľube. 

10. december - Vianočný koncert Can-
tileny a Zvonkohry Košariská - Priepasné 
v Rovensku a 13. decembra Vianočný kon-
cert Cantileny a jej hostí - Lotz Trio a Spe-
vácky zbor ZUS Senica s dirigentom O. 
Hluchým v Dome kultúry.

Bibiána Potúčková
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Základná škola s Materskou školou 
na Ulici J. Mudrocha pripravila 4. októ-
bra pre 48 detí prvého stupňa zaujímavú 
jesennú exkurziu a návštevu divadla 
v Nitre. 

Najstaršie mesto 
na Slovensku s boha-
tou históriou najmä 
z čias Veľkej Moravy 
privítalo žiakov krás-
nym slnečným poča-
sím. Už z okien auto-
busu videli vysoký 
Zobor, hrad, úrodné 
polia... Čakal ich 
deň plný zážitkov, 
smiech, zábava, relax 
aj malé poučenia.

Najprv išli pozrieť do Starého divadla 
Karola Spišáka na predstavenie O psíčkovi 
a mačičke na mačko – psie príbehy dvoch 
kamarátov od autora Jozefa Čapka. Deti sa 
dozvedeli, že pes a mačka nie je vždy iba 
naháňačka, ale sú to kamaráti, ktorí chcú 
žiť ako veľkí ľudia. Nie vždy sa im všetko 
darí podľa plánov, a tak zažijú veľa dobro-
družstiev.

Po milom divadelnom zážitku ich kroky 
smerovali na akademickú pôdu Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzity. Navštívili 
Botanickú záhradu, ktorá sa nachádza pri-

amo v areáli SPU. Ponúka bohatú škálu 
rastlinných zbierok z rôznych oblastí sveta 
a priestor na relax a oddych. Žiaci prechá-
dzali samostatnými celkami - park, škôlka, 
sad, skleníky a vivárium. Zvláštnosťou 
v Botanickej záhrade je, že okrem exotic-

kých rastlín sú tu aj 
zbierky úžitkových 
rastlín a poľnohos-
podárskych plodín. 
Senickú skupinu 
najviac zaujali veľké 
zbierky rôznych 
odrôd tekvíc.

Súčasťou Botanic-
kej záhrady je aj Uni-
verzitné vivárium, 
ktoré plní predo-
všetkým výchovno 

– vzdelávaciu funkciu. Jeho hlavnou činnos-
ťou je profesionálny chov náročných druhov 
plazov v kontexte animal welfare – spokojná 
existencia zvierat. Z pútavého výkladu sa 
dozvedeli mnoho zaujímavostí z ríše veľha-
dov, anakond, pythónov, leguánov, chame-
leónov, korytnačiek... Pre deti to bol neopa-
kovateľný zážitok.

I takto sa škola snaží vychovávať a učiť 
naše deti – s láskou a úctou ku krásam 
v našej vlasti, k tradíciám, ku kultúre, k prí-
rode. 

Mgr. Ivana Kovačičová, vedúca MZ
ZŠ s MŠ, Ulica J. Mudrocha

Zachytáva silu okamihu
Od 29. septembra do 13. októbra bola 

vo výstavných priestoroch Denného centra 
na Hviezdoslavovej ulici výstava z tvorby 
Dany Motusovej – Melegovej pod názvom 
Je dobré byť spolu. Výtvarníčka tentoraz 
predložila verejnosti kolekciu diel veno-
vanú maľbám a obrazom figúr. 

Kurátorka výstavy Dana Janáčková, 
odborná pracovníčka Záhorskej galérie 
J. Mudrocha v Senici, predstavila tvorbu 
členky senického klubu neprofesionálnych 
umelcov SenArt v širšom kontexte, pretože 
jej tvorba je prezentovaná maľbou, kres-
bou, keramikou i výrobou šperkov: „Celá 
doterajšia umelecká reflexia Dany Motu-
sovej – Melegovej potvrdzuje líniu nad-
časového tvorivého programu, autorskú 
jedinečnosť, špecifickosť a snahu neustále 

sa posúvať ďalej, prebádať neprebádané, 
vyskúšať nepoznané, prevárať realitu alebo 
zachytiť silu okamihu.“ Toto konštatovanie 
sa prejavilo aj v tom, že autorka si na teraj-
šiu prezentáciu zvolila plošnú maliarsku 
tvorbu s priestorovou plastickou, ktorú rea-
lizovala v polymérovej hmote, kým pred-
tým dominovala hlina. Je pre ňu typické, 
že na každú výstavu pripraví kolekciu diel, 
v ktorých rozvádza inú tému, tentoraz 
figúru. Výtvarníčka na margo diel pozna-
menala, že znázorňuje vnímanie každo-
dennosti pohybov, výrazu tela, ruky, tváre: 
„Z každej strany, každý deň a pri každej 
príležitosti vidím figúru a za ňou človečie 
príbehy, trápenia a veselosti.“ Tentoraz 
siahla v maliarskej tvorbe aj po farbe jas-
nej a výraznej, kým predtým preferovala 
monotónnosť farieb tón v tóne. 

text a foto bar

Výstava plodov 
zo záhrad

V Dome kultúry Senica boli od 3. do 6. 
októbra prezentované výsledky práce 
záhradkárov z okresu Senica, ktoré sa im 
napriek značným výkyvom počasia počas 
vegetačného roka 2017 podarilo dopestovať. 

Na okresnej výstave Plody Záhoria 2017 
bolo prezentovaných 241 vzoriek ovocia 
a zeleniny z 15 základných organizácii Slo-
venského zväzu záhradkárov.

„Jarné mrazy, vysoké letné teploty a dlhé 
obdobie sucha sa tento rok podpísali vo via-
cerých oblastiach Záhoria na nižšej úrode. 
Výkyvy počasia sa dotkli jabĺk, hrušiek, 
čerešní aj sliviek, hrozno zmrzlo na 100 
%, síce vyhnalo nové výhonky, na ktorých 
boli i hrozná, ale prúty nevyzreli, a tak je 
ohrozená aj budúcoročná úroda. Zelenine 
sa však darilo,“ zhodnotil počas otvorenia 
výstavy tohtoročnú sezónu predseda OV 
SZZ Florián Pavlík. Počasie tak zariadilo, že 
sa v tomto roku nekonali výstavy v lokali-
tách, kde bývali samozrejmosťou, ako napr. 
v Brezovej pod Bradlom, Jablonici či v Bor-
skom Mikuláši. Kým v minulom roku pris-
pelo do okresnej výstavy 22 základných 
organizácii, tento rok sa výpestkami mohlo 
pochváliť len 15 z nich. Napriek tomu 
výstava nebola ochudobnená, keďže bol 
vystavený takmer rovnaký počet vzoriek 
ako minulý rok. A kusy sú to boli naozaj 
nádherné. Komisia ocenila najkrajšie druhy 
z danej skupiny, udelila ceny a čestné uzna-
nia. Ocenenie Jablko výstavy si odniesla 
vzorka z odrody Melodie pestovateľa 
Jozefa Bauera zo Senice. Najkrajšiu hrušku 
dopestoval tento rok Milan Hladík z Brod-
ského a bola to odroda Lucasova. Ocene-
nie si odniesli aj iné odrody jabĺk a hrušiek, 
ale i papriky, cesnaku, kapusty, červenej 
repy či včelárske produkty. Vybrané vzorky 
reprezentovali záhradkárov zo senického 
regiónu na celoslovenskej výstave ovocia 
Jahrada 2017 v Trenčíne.

Sprievodnou akciou výstavy Plody 
Záhoria bola aj súťaž žiakov základných 
škôl v aranžovaní. Zúčastnilo sa jej 9 žiakov 
z 3 škôl. Aj keď aranžovanie je skôr pova-
žované za ženskú alebo dievčenskú zále-
žitosť, v tejto súťaži prekvapil chlapčenský 
účastník Tomáš Rýzek zo ZŠ na Komen-
ského ulici, svojou prácou dokonca zvíťazil. 
Za práce, ktoré žiaci vytvorili, by sa nemu-
seli hanbiť ani dospelí. 

text a foto lv
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Podozrenie z užívania 
návykových látok 

Ak máte podozrenie, že vaše dieťa 
užíva návykové látky, všímajte si tieto 
zmeny v správaní dieťaťa: náhle zmeny 
v obliekaní, nedbalosť o osobné veci, 
zmeny stereotypov správania, trávenia 
dlhého času v uzavretých miestnostiach 
(kúpeľne, vlastné izby),opúšťanie dlho-
ročných priateľov, nadväzovanie nových 
priateľstiev, časté náhle odchody z domu 
pod rôznymi zámienkami a podobne. 
Do pozornosti ďalej dávame: 

- Všímať si príznaky po použití drogy: 
červená pokožka okolo nosa a úst, žalúd-
očné ťažkosti, vzhľad ako po použití alko-
holu, nekoordinované pohyby, agresívne 
správanie, neprítomný pohľad, ospalosť, 
únava, spomalené reakcie, nezreteľná reč, 
červené oči, premenlivé nálady, rozšírené 
zreničky, sklenené oči, apatia.

- Nie každý z nás vie presne a správne 
zareagovať, ak sa dozvie, že jeho dieťa je 
ohrozené drogou alebo inou návykovou 
látkou. V prvom rade zachovajte pokoj 
a rozvahu. Nepodceňujte nebezpečen-
stvo, ale ho ani nedramatizujte.

- Svojím správaním posky-
tujte svojmu dieťaťu dostatok 
porozumenia a lásky, vytvá-
rajte mu prostredie poskytuj-
úce istotu, bezpečnosť a pocit 
domova.

- Urýchlene problém riešte, neodkla-
dajte ho na neskôr s tým, že sa to vyrieši 
samo. Taktne zistite fakty, odlíšte domni-
enky a klebety od skutočnosti.

- Aj sa dieťa samo prizná, že berie drogu, 
tak vás vlastne žiada o pomoc. Prijmite to 
a dajte mu najavo, že vám môže dôverovať.

- Nechajte si v takom prípade poradiť 
od odborníkov ako ďalej. Zavolajte na linku 
dôvery, vyhľadajte odbornú pomoc. V kaž-
dom meste sú psychologické poradne 
na tieto problémy.

- O zistených skutočnostiach informujte 
zainteresovaných členov výchovného tímu 
(rodičia, psychológ, pedagóg, vychováva-
teľ, lekár) a vyžadujte od nich diskrétnosť. 
Na druhej strane nekarhajte vaše dieťa 
pred týmito osobami.

- Pamätajte, že od dnešného dňa neexis-
tuje pre vás nič dôležitejšie ako vaše dieťa. 
Majte čas sa s ním rozprávať, byť trpezlivý, 
vysvetliť mu všetky jeho otázky a venovať 
mu všetok svoj čas.

Zimné vykurovacie 
obdobie

Zimné vykurovacie obdobie patrí do obdo-
bia, keď je nebezpečenstvo vzniku požiarov 
veľmi vysoké. Špecifické podmienky vyku-
rovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prí-
pravu tepelných spotrebičov už pred začatím 
ich prevádzky. Zdôrazňujeme to každoročne 
prostredníctvom médií, pretože príčiny požia-
rov v tomto období sa každoročne opakujú. 
Najčastejšie zistené nedostatky sú nevyhovuj-
úci technický stav komínov, nesprávna inštalá-
cia a obsluha vykurovacích telies, nedovolená 
manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými 
kvapalinami, odkladanie žeravého popola 
na nebezpečných miestach, do horľavých 
nádob a pod. 

Mesto Senica bude v období od októ-
bra 2017 do konca marca 2018 vykonávať 
prostredníctvom členov Dobrovoľného 
hasičského zboru Senica preventívne pro-
tipožiarne kontroly v rodinných domoch 
v súlade so zákonom č.314/2001 Z.z. 
o ochrane pred požiarmi a ďalšími súvisi-
acimi predpismi. Členovia kontrolných sku-
pín sa pred vstupom do objektu preukážu 
preukazom preventivára a občianskym pre-
ukazom. Sú povinní zachovať mlčanlivosť. 

Členovia kontrolných skupín sa budú 
v rodinných domoch zameriavať na:

- povalové priestory, strechy, komíny, 
pivnice, garáže a budú požadovať pred-
loženie dokumentácie o kontrole komína, 
plynového zariadenia. 

Rady, na ktoré by ste počas zimného 
vykurovacieho obdobia nemali zabúdať: 

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskla-
dujte a nesušte v ich blízkosti horľavé mate-
riály a neponechávajte ich bez dozoru, 

- nepoužívajte na rozkurovanie horľavé 
kvapaliny, najmä benzín, petrolej či dena-
turovaný lieh,

- inštaláciu vykurovacích telies zverte 
vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní 
pokynov výrobcu,

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – 
sporáky, pece, boli umiestnené na nehorľa-
vej podložke určených rozmerov a odborne 
zaústené do komínových prieduchov,

- popol z vykurovacích telies vysýpajte 
zásadne do nehorľavých a uzavierateľných 
nádob, 

- v zimnom období vytvárajú nebez-
pečenstvo najmä na dedinách drevené 
udiarne, preto majitelia udiarní venujte 
údeniu potrebnú pozornosť, 

- dbajte na to, aby neboli ponechané 
v prevádzke a bez dozoru spotrebiče, kto-
rých technické parametre a vyhotovenia 
vyžadujú trvalý dozor, napr. tepelné spo-
trebiče bez automatickej regulácie, 

- dodržujte predpismi stanovené zásady 
pre skladovanie a používanie horľavých kva-
palín, kovových tlakových nádob na propán-
-bután, tuhé palivá a iné materiály.

- majitelia, fyzické osoby nesmú fajčiť a pou-
žívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru, zakladať 
oheň tam, kde sa môže rozšíriť, poškodzovať 
a zneužívať prostriedky požiarnej ochrany, 
vyvolávať bezdôvodný požiarny poplach,

- majitelia rodinných domov - zabezpečte 
si pravidelné čistenie a kontrolu komínov 
a plynových kotlov.

Tieto odporúčania sa týkajú i majiteľov 
a užívateľov bytov, ktorí by mali byť tiež 
opatrní, a to nielen počas zimného vyku-
rovacieho obdobia: 

- najčastejšími miestami vzniku požiaru 
v bytových domoch sú kuchyne, kde 

najviac požiarov vzniká pri nesprávnej 
obsluhe technických zariadení a nepozor-
nosťou pri príprave jedál, 

- nikdy nenechávajte bez dozoru jedlo 
v zapnutej elektrickej či plynovej rúre alebo 
na sporáku, 

- častými príčinami vzniku požiarov 
v bytových domoch je nedbalosť a neo-
patrnosť pri fajčení, pri ponechaní detí 
bez dozoru a technické nedostatky,

- v komunikačných priestoroch (chodby, 
schodištia atď.) neodkladajte nábytok, 
časopisy a iný horľavý materiál, zatarasu-
jete tým únikové cesty obyvateľom domu 
v prípade vzniku požiaru, hasičom zne-
možňujete záchranu ľudských životov 
a sťažujete im likvidáciu požiaru,

- v pivničných priestoroch najčastejšie zaprí-
čiňujú požiar deti a neopatrní fajčiari a preto 
najčastejšie horia látky na báze papiera, ktoré 
nájomníci bytov v pivničných priestoroch 
skladujú. Zdôrazňujeme, že užívatelia bytov 
skladovaním horľavých materiálov (papier, 
staré textílie, farby, riedidlá, laky a pod.) zvy-
šujú požiarne zaťaženie v týchto priestoroch, 
v dôsledku čoho dochádza k rýchlemu šíreniu 
sa požiaru. Požiarne nebezpečenstvo sa v piv-
ničných priestoroch zvyšuje aj v dôsledku dre-
vených konštrukčných prvkov, ktoré oddeľujú 
od seba jednotlivé pivničné priestory. 

Človek môže svojím konaním buď zabrániť 
vzniku požiaru alebo pomôcť k jeho vzniku. 

Dodržiavanie zásad požiarnej bezpeč-
nosti sa vždy vypláca, pretože požiar si 
majiteľa nevyberá. Zamyslite sa nad zása-
dami požiarnej bezpečnosti a využite túto 
možnosť, aby ste prežili zimné vykurovacie 
obdobie spokojne a bez obáv z požiarov. 

Mgr. Lenka Pukančíková
technik PO MsÚ 

Záujem 
o zváračský kurz 

Stredná odborná škola Senica pripravila 
s finančnou podporou Nadácie EPH pre 
žiakov učebného odboru inštalatér a štu-
dijného odboru stavebníctvo kurz zvárania. 

V základnom kurze zvárania plameňom a 
rezania kyslíkom sa vzdeláva 10 žiakov týchto 
učebných a študijných odborov. Odborným 
zručnostiam sa učia v Zváračskej škole NOVA 
STAS Senica, s. r. o. Žiaci absolvujú 23 pracov-
ných dní teoretického a praktického vyučo-
vania. Kurz sa začal 16. októbra, ukončený 
bude v novembri. Nakoľko žiaci po nástupe 
do zamestnania vo svojej profesii zručnosti 
získané v kurze zvárania uplatnia vo svojej 
práci, záujem o kurz bol veľký. Úspešné absol-
vovanie záverečných skúšok na záver kurzu je 
podmienkou na získanie certifikátu pre zvára-
nie plameňom a rezanie kyslíkom.

Sme presvedčení, že žiaci, ktorí kurz 
úspešne ukončia, si budú ľahšie hľadať 
uplatnenie na trhu práce nielen v našom 
regióne, ale v celej EÚ.

Mgr. Libuša Orgoníková
zástupkyňa riaditeľa SOŠ
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – august 2017

 AUTOR: NÁZOV: VYDAVATEĽ:
1. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
2. Gohl, Christiane.:  Leto v sedle Arkus
3. Mlčochová, J.:  Zábudnutá africká kliatba (2.vydanie) Arkus
4. Kol.:  Krížovky pre chvíle pohody Bookmedia
5. Mlčochová, J.:           Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
6. Gohl, Ch.:  Šťastie pre koňa  Arkus
7. Monsigny, J.: Rebelka Bianka Arkus 
8. Seifert, J.: Mamičke Buvik 
9. Kol:   Zábavné hlavolamy 3.  Arkus
10. Betancourt, J.:  Poník na úteku Arkus
11. Pol, M.-A.: Nina v svetle reflektorov Arkus
12. Brezina, T.: Pobozkať anjela je nebezpečné Arkus

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

Novinky vydavateľstva Arkus:
Betancourt, J.: Malý poník
séria Pony tím pre deti od 7 rokov
Zachráni Pony tím osirelé žriebätko? Keď na veterinárnej klinike u Crandalovcov niekto 

nechá novonarodené žriebä, dievčatá z Pony tímu sa oň chcú starať. Úbohé žriebä nemá 
mamu ani domov. Starostlivosť o takéto žriebä je veľmi náročná. Nájde Pony tím spôsob, 
ako poníkovi pomôcť?  135 x 195 mm, 104 strán, viaz., 6,99 eur, pre členom knižného 
klubu 5,70 eur 

Hádajko 2/18 a chobotnica Belinda
Chobotnica Belinda je milé a sympatické stvorenie, ktoré si spokojne nažíva v hlbinách 

mora. Má tam všetko, čo potrebuje, ale predsa len niečo nie je tak, ako by malo byť. Cho-
botnica Belinda je totiž veľmi elegantná chobotničia slečna a chcela by vyzerať dobre, ba 
možno ešte o kúsok lepšie. A práve tu vznikol problém... Stránku za stránkou rieš hlavo-
lamy až nájdeš spôsob ako Belinde pomôcť. 

105 x 148 mm, 32 strán, cena 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur

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

Bronz zo 
Slovenského pohára

23. septembra sa v Košiciach uskutoč-
nilo 1. kolo Slovenského pohára v karate. 
V metropole východného Slovenska sa 
zišlo 289 pretekárov zo 49 klubov. Iba 
najlepších 8 pretekárov z každej kategórie 
postúpi zo Slovenského pohára na Maj-
strovstvá Slovenska. Medzi pretekármi 
z celého Slovenska nechýbal ani bronzoví 
medailista z nedávnych majstrovstiev sveta 
v štýle goju - Martin Kopáč z Hanko kai 
Senica. Iba 17-ročný vicemajster sveta (nar. 
1.7.2000) je vo výbornej forme a neustále 
si zlepšuje techniku, silu i rýchlosť kombi-
nácií. Odchovanec senického klubu, kde 
začínal v 6 rokoch, je už držiteľom čier-
neho pásu - 1. Dan a i v Košiciach sa dostal 
na stupne víťazov. Po jedinej prehre v tur-
naji, keď všetky ostatné 

súboje zvládol víťazne, obsadil 3. miesto 
a získal bronzovú medailu. Poradie prete-
károv v kata juniori: 1. P. Szolár (Zvolen), 2. 
E. Duška (Nitra), 3. M. Kopáč (Senica).

Dve medaily, bronz zo svetového šam-
pionátu v Rumunsku i bronz zo Sloven-
ského pohára, v priebehu 3 týždňov uka-
zujú, že senickí karatisti sú po sústredení 
vo vojenskom priestore na Záhorí vo vyni-
kajúcej forme a budú útočiť na tie najvyššie 
priečky na slovenských i medzinárodných 
turnajoch. Poďakovanie patrí i sponzorom - 
mestu Senica, ktoré pomohlo pri zabezpe-
čení sústredenia na Záhorí i účasti na Majs-
trovstvách sveta v rumunskej Bukurešti.

Najbližšie sa senickí karatisti z A druž-
stva predstavia 4. novembra na veľkom 
medzinárodnom turnaji Grand Prix Ost-
rava. Mladí pretekári z B družstva si môžu 
vyskúšať svoje majstrovstvo v cvičení i v 
zápase kumite 18. novembra na Veľkej 
cene Brna. V moravskej metropole býva tra-
dične zaujímavý turnaj s veľkou ohňovou 
šou. Najmladší začiatočníci z jesenného 
náboru si na tréningoch zlepšujú silu, rých-
losť i ohybnosť a učia sa prvým krôčikom 
v starodávnom bojovom umení karate.

E. J.

Senickí turisti na Morave
Klub Českých turistov v Hodoníne orga-

nizoval 7. októbra 41. ročník Pochod slovác-
kymi vinohradmi, na ktorom sa zúčastnil aj 
Klub slovenských turistov Senica pod vede-
ním predsedu Pavla Peričku. Takmer plný 
autobus - 45 turistov si mohlo vybrať zo šty-
roch tratí. Najdlhšia 23 kilometrová viedla 
z Hodonína cez Dolné Bojanovice do cieľa, 
ktorým boli vínne sklepy Nechory u Prušá-
nek. Na túto trasu sa zo Senice neprihlásil 
nikto, ale na ďalšie tri trate 6, 14 a 16 km, 
ktoré mali štart v Dolných Bojanoviach 

štartovali všetci účastníci senickej výpravy. 
Pochod vinohradmi sa koná vo vinárskej 
sezóne a rámcovaný je peknými výhľadmi 
na jesennú juhomoravskú krajinu. Zúčast-
nilo sa ho veľa turistov z Čiech, Moravy 
a okrem Seničanov zo Záhoria prišli aj Ska-
ličania, Holíčania a turisti z ďalších miest 
Slovenska. Samozrejme, nechýbala ani 
ochutnávka dobrého burčiaku a bohatého 
výberu vín, rôzne sladké a slané pochúťky 
a dobrá muzika. Rekord účastníkov padol 
v roku 2006, keď sa pochodu zúčastnilo 3 
737 turistov. 

text a foto Pavol Macek 
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tFK Senica vo Fortuna 
lige na dne tabuľky

Senickí futbalisti odohrali v naj-
vyššej futbalovej súťaži ďalšie zápasy. 
Ani po odohratých 13 kolách nepoznajú, 
ako chutí pocit víťazstva. Aj naďalej sú 
na poslednom mieste tabuľky.

Prvú polovicu základnej časti zakončili 
Seničania zápasom v Podbrezovej. V tabu-
ľke sa stretol predposledný celok s posled-
ným. Domáci boli v prvom polčase lepším 
tímom. O rozhodujúci okamih zápasu sa 
postaral v 10. min Rendla, ktorý úspeš-
nou hlavičkou strelil jediný gól stretnutia. 
Potom hráči Podbrezovej párkrát ohrozili 
brankára Placha, ale strelecky sa už nepre-
sadili. Po prestávke sa osmelili aj Seniča-
nia a vypracovali si aj tri gólové možnosti. 
Do dvoch šancí sa dostal Romulo a hlavne 
jeho zakončenie hlavou bolo gólové, ale 
gólman Kuciak predviedol výborný zákrok. 
Domáci hrozili z rýchlych protiútokov alebo 
štandardných situácií. Možnosť na vyrovna-
nie mal ešte v 73. min Šefčík, ale jeho tvrdú 
strelu zo 16-ky Kuciak zneškodnil. Z dôleži-
tého víťazstva sa radovali domáci hráči.

Po reprezentačnej prestávke cestovali 
zverenci trénera Ladislava Hudeca opäť 
na súperovu pôdu, tentoraz do Trenčína. 
Domáci boli jasným favoritom, ale ťažko 
sa im presadzovalo cez prehustenú obranu 
Seničanov. Hneď v úvode mali Trenča-
nia dve možnosti na otvorenie skóre, ale 
výborného Placha neprekonali. Záhoráci 

odolávali až do 41. min - vtedy 
dostali domáci výhodu pria-
meho kopu a van Haaren krás-
nou strelou do šibenice otvoril 
skóre - 1:0. Do prestávky sa 
dokázal strelecky presadiť 

ešte Janga, keď úspešnou hlavičkou zužit-
koval center Ubbinka. Trenčania domino-
vali aj po prestávke. V 52. min strelil svoj 
druhý gól v zápase Janga a v 66. min preko-
nal bezmocného Placha utešenou strelou 
Šulek. Seničanom sa podarilo streliť aspoň 
čestný úspech v 80. min - po faule na Riga 
sa z penalty presadil Podhorin.

Po takmer štyroch týždňoch sa Seniča-
nia predstavili na vlastnom štadióne, keď 
privítali mužstvo Ružomberka. Dve tretiny 
zápasu boli domáci minimálne vyrovna-
ným súperom, nedokázali však premeniť 
ani jednu zo svojich gólových šancí. V 11. 
min nastrelil Šefčík krásnou strelou ľavú 
žrď brány. Do prestávky sa hralo prevažne 
medzi 16-kami. Hneď na začiatku druhého 
polčasu mohol otvoriť skóre Podhorin, ale 
z vyloženej pozície prestrelil bránu. Veľkú 
možnosť mal v 58. min legionár Sarpei, no 
z vnútra 16-ky mieril len tesne nad. Ružom-
berčania toho v zápase veľa neukázali, však 
v priebehu 8 minút dokázali rozhodnúť 
zápas vo svoj prospech. Z ojedinelej akcie 
otvoril skóre v 67. min Haskić, keď zužit-
koval center Gála-Andrezlyho. Hneď o dve 
minúty sa strelecky presadil striedajúci 
Kostadinov a skóre zápasu uzatvoril v 75. 
min tvrdou strelou Daniel. V 80. min ešte 
hlavičku Sarpeia brankár vyrazil na roh. Ani 

v tomto zápase sa Seničania neradovali 
z víťazstva, hoci boli k nemu blízko.

Zápas 14. kola odohrali Seničania 
na bratislavských Pasienkoch, kde hráva 
svoje stretnutia Slovan. Domáci boli veľ-
kým favoritom, čo aj od začiatku potvrd-
zovali na ihrisku. Už v 7. min si na rohový 
kop nabehol kapitán Sekulić a otvoril 
skóre - 1:0. Onedlho mohol zvýšiť kanonier 
Mareš, ale samostatný nájazd na Placha 
nevyužil. Vynahradil si to v 33. min, keď 
Slovan dostal výhodu pokutového kopu 
a český útočník sa nemýlil - 2:0. Inak sa stret-
nutie odohrávalo prevažne medzi 16-kami, 
keď Slovan mal loptu v moci a Seničania 
sa prevažne bránili. Nič nenasvedčovalo 
tomu, že by sa malo zrodiť prekvapenie. 
Úvod 2. polčasu však domáci hráči akoby 
prespali, čo Seničania využili na strelenie 
dvoch gólov. Krátko po rozohratí sa dostal 
po pravej strane do úniku Smékal, prihral 
pred bránu Dugovi, ktorý prekonal bran-
kára Greifa po prvýkrát - 2:1. V 49. min už 
bolo vyrovnané - po centri Medveděva stre-
lil svoj už piaty gól v sezóne hlavou kapitán 
Podhorin. Potom domáci zvýšili obrátky 
a chceli naspäť strhnúť vedenie na svoju 
stranu. Proti boli bojujúci Seničania a tiež 
aj žrde, ktoré si dobre postavil brankár 
Plach. Konštrukcia brány sa totiž triasla tri-
krát - po zakončeniach Droppu a dva razy 
Mareša. Gól v zápase už nepadol a zro-
dilo sa tak veľké prekvapenie. Slovan tak 
ani v druhom stretnutí nedokázal poraziť 
posledný celok tabuľky.

Ivan Tobiáš

Vyrastajú medailisti
Členovia  Športového klubu Barbell 

Senica sa  21.októbra zúčastnili  na medzi-
národnom turnaji v moravskom meste Zlín. 
Z päťčlenného družstva boli traja začiatoč-
níci a dve dievčatá, už skúsené pretekárky. 

V súťaži družstiev si aj napriek tomu 
vybojovali pekné štvrté miesto. Klub repre-
zentovali: Kristína Žáková získala bronzovú 
medailu medzi súťažiacimi ročník 2008; 
Peter Gažo bol strieborný v kategórii detí 
ročník 2009; Dominik Tkáč získal  bronz 
v tej istej kategórii, Viktória 
Blanáriková si vybojovala  
zlatú medailu  v kategórii 
detí ročník 2008;  aj Viktória 
Sládková získala  bronzovú 
medailu v kategórii detí 
ročník 2005 a zároveň bola 
najlepšia žiačka turnaja. 
Súťažilo sa v tradičných dis-
ciplínach,  a to v trojskoku 
súnož vpred, hode medi-
cinbalom vzad, trhu a nad-
hode. Výkony senických 
pretekárov: Kristína Žáková 
– skok 4,6 m, hod 4,5 m, trh 
9 kg a nadhod 12 kg, Peter  
Gažo – skok 4,3 m, hod 3,3 
m, trh 9 kg a nadhod 12 kg, 
Dominik Tkáč – skok 4,2 m, 
hod 5 m, trh 9 kg a nadhod 

12 kg, Viki Blanáriková – skok 5,2 m, hod 5 
m, trh 14 kg a nadhod 18 kg, Viki Sládková 
– skok 5,7 m, hod 6,8 m, trh 30 a nadhod 
42 kg. Hlavne výkony obidvoch Viktórií  
zniesli najprísnejšie kritériá.  

Klub Barbell pokračuje v činnosti tretí 
rok v priestoroch Základnej školy na Ulici 
V. Paulínyho-Tótha v Senici. V súčasnosti 
prebieha nábor detí do klubu. Dúfame, že 
nadviažeme na výborné výsledky z minu-
lých rokov a vychováme ďalších medailis-
tov z majstrovstiev Slovenska.

Andrej Paška

Aj v Brne s medailami
Plavci z PK Aqua Senica boli 4. novem-

bra na plaveckej súťaži Moravskoslezskej 
ligy najmladších žiakov v Brne. Najviac sa 
darilo Martinovi Ragulovi, ktorý si vyplával 
3 medailové umiestnenia a získal pohár 
najlepšieho plavca ročník narodenia 2011. 
Dvakrát na medailovom umiestnení bol aj 
Martin Repta. Pre Bruna Košičára to bola 
prvá súťaž, počínal si výborne a obsadil 
pozície v strede štartovej listiny. Klub repre-
zentovali aj Natália Špániková a Isabella 
Fukna. Za dobrými výsledkami je veľa tré-
ningov vo vode a v telocvični pod vedením 
Andrej Lahu, Milana Jamricha a Pavla Cyp-
richa.

Andrej Laho 

Rozlety
Do 3. novembra trvala v Galérii na prí-

zemí ZUŠ Senica výstava Rozlety z tvorby 
dospelých výtvarníkov ZUŠ. Svoje práce 
vystavovalo 23 žiakov Štúdia pre dospe-
lých, ktoré vytvorili ako projekt v mesia-
coch máj a jún v minulom školskom roku. 
V 52 prácach sú spracované témy Pocta 
umelcovi, krajiny, figurálne kompozície, 
nálady, voda a pod. Väčšina prác je vytvo-
rená technikou maľby (tempera, pastel, 
akryl) a kombinovanou technikou.

NS
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do 26. novembra 
Sára Pernecká, LES (S) MORE 
– výstava je autorkinou individuálnou 
záhorskou premiérou
miesto: Záhorská galéria JM 

do 23. novembra 
Výstava Senica – Pultusk 2
miesto: Galéria v podkroví

2. november, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

2. november, 17.00 
Normenov svet – detské divadelné pred-
stavenie - divadlo Dúha
miesto: Dom kultúry 

6. november, 19.00 
Oprášené filmy - 2. pokračovanie amatér-
skych filmov o starej Senici a starých hra-
ných filmov. Dĺžka 70 min., cena 2 €
miesto: Dom kultúry 

6. november, 17.00 
Jana Vondrová – Tak to vidím já – vernisáž 
autorskej výstavy fotografií, výstava potrvá 
do 24. novembra 
miesto: ZOS 

8. november, 13.30
Odpadáčik alebo fantázia z odpadu - ver-
nisáž a vyhodnotenie výsledkov detskej 
súťaže s odpadovou tematikou, výstava 
potrvá do 30. novembra. 
miesto: ZOS 

9. november, 9.00 
Burza informácií a prezentácia SOŠ Senica
miesto: Dom kultúry 

9. november, 19.00 
Senická divadelná horúčka: Normální debil 
- Divadlo Bedřicha Kaňery Břeclav, predpre-
daj vstupeniek Infosen, vstupné 3 €.
miesto: Dom kultúry

10. november, 11.00 
Deň vojnových veteránov – pietna spom-
ienka s kladením vencov
miesto: Pamätník 1. svetovej vojny pred 
Okresným súdom

10. november – 1. december
Jeseň v ZUŠ
miesto: galéria ZUŠ prízemie

10. november, 16.00 
Martinské svetlonosenie 
miesto: DAV, Námestie oslobodenia

11. november, 14.00 
Martinské posedenie pri heligónke - pred-
predaj vstupeniek Infosen, vstupné 2 €
miesto: Dom kultúry

13. november, 19.00 
Senická divadelná horúčka: Svadobné 
košele - divadlo Dominus Močenok - pred-
predaj vstupeniek Infosen, vstupné 3 €
miesto: Dom kultúry

14. november, 13.00 
Oceňovanie darcov krvi
miesto: Dom kultúry

16. november, 8.00 – 17.00 
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

16. november, 16.00 
Pokec s Emily - pokračovanie cyklu stret-
nutí s mladou učiteľkou z americkej Pen-
sylvánie, voľná konverzácia v AJ pri hrách, 
posedení pri čaji...,, resp. na náhodnú tému.
miesto: DAV

16. november, 16.30 
Výstava fotografií k 75. výročiu založenia 
fotoklubu Retina - vernisáž, výstava potrvá 
do 15. decembra 
miesto: Dom kultúry 

16. november, 19.00 
Senická divadelná horúčka: Don Qui-
jote a Sancho Panza - divadlo Commedia 
Poprad - predpredaj vstupeniek Infosen 
Senica, vstupné 4 €
miesto: Dom kultúry

18. november, 19.00
IV. benefičný Katarínsky ples
miesto: Dom kultúry
Organizátor: ZO SZTP Senica

19. november, 19.00
Senická beseda – nový cyklus besied 
so známymi  a úspešnými Seničanmi
miesto Fit-Pit

23. november, 17.00 
Verejný žiacky koncert
miesto: koncertná sála ZUŠ

23. november, 19.00
Chlieb s maslom – divadelná komédia, 
Divadlo Kumšt - predpredaj vstupeniek 
Infosen, vstupné 12 €
miesto: Dom kultury 

25. november, 11.00 – 17.00 
Svadobná výstava - vstup voľný
miesto: Dom kultury 

25. november, 14.00 
Adventný veniec z Kunova - vianočné aran-
žovanie
miesto: Spoločenský dom Kunov

27. november, 17.00
Smejko a Tanculienka - Kuk, ani muk! - 
nové predstavenie, predpredaj: Infosen 
a Ticketportál SK, vstupné 8 €
miesto: Dom kultury 

27. november 
J. M. Hurban vo výtvarnom umení a lite-
ratúre - výstava venovaná výtvarnému 
stvárneniu J. M. Hurbana a odborný výklad 
literárneho vedca Jaroslava Rezníka o lite-
rárnej tvorbe J.M. Hurbana pri príležitosti 
jeho 200. výročia narodenia.
miesto: Záhorská galéria JM

29. november, 9.00 
Aerobic maratón pre stredné školy - postu-

pová súťaž, okresné kolo
miesto: tanečná sála ESKO

30. november, 9.00 
Senická divadelná horúčka: 
Čarovný bubínek - Divadlo Svatopluk 
Hodonín - vstup voľný
miesto: Dom kultúry

30. november, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

30. november, 17.00 
Mikulášske posedenie členov MsO JDS 
Senica so seniormi z družobného mesta 
Velké Pavlovice
miesto: Dom kultury 

30. november, 19.00 
Senická divadelná horúčka: Hřbitovní 
aktovky - Divadlo Svatopluk Hodonín - 
predpredaj vstupeniek Infosen, vstupné 3 €
miesto: Dom kultúry

7. december
Zdeno Brázdil Grafika a maľba - jubilejná 
samostatná výstava známeho grafika, mali-
ara a knižného ilustrátora Zdena Brázdila je 
pripravená k jeho uplynulému okrúhlemu 
životnému jubileu šesťdesiat rokov v rámci 
dlhodobého cyklu výstav galérie Umelci 
Záhoria. Výstava prezentuje výber umelco-
vých diel z jeho doterajšej tridsaťpäťročnej 
tvorivej aktivity v oblasti grafiky, maľby 
a knižnej ilustrácie. 
miesto: Záhorská galéria JM

Kultúrne Vianoce
Námestie oslobodenia
13. – 21. december

13. december streda
18:00 – Vianočný koncert Cantileny a jej 
hostí (Dom kultúry), vstupné: 3 €

14. december štvrtok
19:00 – Muzikál Frida (Dom kultúry), 
vstupné: 14 €

15. december piatok
16:00 – Otvorenie Vianočnej dediny, roz-
svietenie vianočného stromčeka, vianočný 
punč s primátorom mesta, punč pre deti, 
kultúrny program

Vianočná dedina Kunov (Spoločenský 
dom Kunov)
17:00 – 20:00

16. december sobota
10:00 – Farmárska zabíjačka – ukážky zabí-
jačky
13:00 – ochutnávka zabíjačkových špecialít
Kuklovianka - folklórny súbor
14:00 – Spevácka skupina Radošovce 
15:00 – Spevácka skupina Tvrdošín

Vianočná dedina Kunov (Spoločenský 
dom Kunov)
14:00 – 20:00

Vianočná dedina Čáčov (Notársky dom/
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Pondelok 15.00 hod Kurz spoločenského tanca pre študentov
 16.15 hod Kurz nemeckého jazyka pre pokročilých I.
 18.00 hod Kurz spoločenského tanca pre dospelých 
Utorok 16.30 hod Kurz anglického jazyka pre začiatočníkov
 17.00 hod Kurz anglického jazyka pre pokročilých I. 
 18.30 hod Kurz spoločenského tanca pre dospelých
 – pokročilí, začiatok kurzu 14. 11. v Spoločenskom  
 dome Kunov
Streda 16.15 hod Kurz účtovníctva pre pokročilých
 17.45 hod Kurz účtovníctva pre začiatočníkov 
 17.00 hod Kurz jogy
 17.15 hod Kurz anglického jazyka pre pokročilých V. 
 18.40 hod Kurz brušných orientálnych tancov 
Štvrtok 16.00 hod Kurz nemeckého jazyka pre pokročilých II.
 17.00 hod Kurz nemeckého jazyka pre začiatočníkov 
Ak ste sa nestihli do niektorého z kurzov prihlásiť a máte záujem 
niektorý z nich navštevovať, bližšie informácie o kurzoch vám 
poskytnú v Mestskom kultúrnom stredisku Senica na telefónnom 
čísle 0905 809 766 – pani Anna Kaščáková.

Spomienka
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé 
nám bolo, osud vzal. Odišiel si nám 
všetkým, ktorí sme ťa radi mali. 
Odišiel si bez toho, aby nám tvoje 
ústa zbohom dali. 
Dňa 17. novembra si pripomenieme 
1. výročie úmrtia Jozefa Poláka. 

S láskou spomínajú manželka, dcéra Oľga a syn Jozef 
s rodinami, súrodenci s rodinami a ostatná rodina, priatelia 
a známi. 

Spomienka
Čas plynie ako tichej rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nemôže zabudnúť. 
S tichou spomienkou k tvojmu hrobu 
kvety položíme a pri plamienku 
sviečky spomíname...
Dňa 6. novembra uplynie 15 rokov, čo tvoje 
srdce prestalo biť. 

S láskou na Jána Tomiša spomína manželka aj dcéra Miriam 
s deťmi Veronikou a Davidkom a ostatná rodina.

Spomienka
Odišiel si tíško ako odchádza deň a 
v našich srdciach ostáva spomienka 
len. Tak snívaj svoj večný sen a ver, že 
nikdy nezabudneme na ten smutný 
deň...
Dňa 11. novembra si pripomenieme smutný 
štvrtý rok, čo nás navždy opustil manžel, 

otec, dedko, svokor, brat a strýko Ján Mila z Kunova. 
Spomína smútiaca rodina.

Spomienka
Odišiel si na cestu, kde ide každý 
sám. Len dvere spomienok ostali 
otvorené dokorán... 
Dňa 10. októbra sme si pripomenuli 
2. smutné výročie náhleho odchodu 
do večnosti drahého manžela, otca a 
starého otca Alojza Vajčiho. 

S úctou a láskou v modlitbách na neho spomínajú manželka 
Mária a syn Jaroslav s celou ostatnou rodinou.
Odpočinutie večné daj mu Pane. 

Spomienka
Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé 
nám bolo, osud vzal. Odišiel si nám 
všetkým, ktorí sme ťa radi mali, 
odišiel si bez toho, aby nám tvoje ústa 
zbohom dali... 
Dňa 5. novembra si pripomenieme 
1. výročie úmrtia manžela, otca a dedka 

Pavla Rybnikára. 
Kto ste ho poznali, spomínajte spolu s nami. S láskou 
spomínajú manželka Zdenka, syn Rastislav s manželkou, syn 
Peter s priateľkou a vnúčatá Mirka a Paťko.

a 

bývalá škôlka)
14:00

17. december nedeľa
14:00 – CVČ Senica
18. december pondelok
15:00 – Základná škola, V.Paulínyho – Tótha 32
15:30 – Základná škola, Komenského 959
16:00 – Spevácky súbor Seniorka

19. december utorok
15:00 – Základná škola, Sadová 620
15:30 – Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19

20. december streda
14:30 – Materská škola, L. Novomeského + elokované pracoviská
15:30 – Materská škola, L. Novomeského + elokované pracoviská 

21. december štvrtok
14:30 – Spevácky zbor ZUŠ Senica

22. december piatok 
reprodukovaná hudba

Predajné stánky s ľudovoumeleckými výrobkami s vianočnou 
tematikou budú otvorené od 10:00 do 18:00 a stánky s občerstve-
ním v čase od 10:00 do 20:00 h. Súčasťou vianočnej dedinky bude 
aj predaj živých rýb. 
Od 15. do 21. decembra budú môcť deti do pripravených schrá-
nok Slovenskej pošty vhodiť list pre Ježiška.

FUTBAL
25. november, 14.00 
Senica -  Prešov

HOKEJ
11. november, 18.00
HK 91 Senica – MŠK Púchov

18. november, 18:00
HK 91 Senica – HC Prievidza

TURISTIKA
18. november, 

Chodníkom Viktora Beni-
aka na Branč 

- turistický pochod, štart pri  
Gastrocentre od 7.00 do 7.30,  
trasa cca 15 km

Kam za športom

Spomienka
Dňa 2. novembra 2015 nás navždy 
opustila milovaná mama, sestra, 
babička a krstná Margita Mišíková.
S úctou a láskou spomína syn Tomáš s 
celou rodinou.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Roman Suchý a Petra Nemcová
Roland Fica      a Zuzana Oslejová
Peter Tichý      a Nikola Lukáčová
Miroslav Smolej   a Veronika Prelcová
Dušan Horňák     a Andrea Khúlová
Róbert Schäffer  a Mgr. Lucia Šantavá
Martin Záškvara    a Adriána Filúšová
Matej Mocko        a Hana Tomanová
Martin Mareček    a Mgr. Renáta Juríčková
Pavol Zemanovič   a Martina Švárna
Samuel Jankovič    a Darinka Milka Manyurová
Ing. Ferdinand Hrušecký a Mgr. Simona Mikulová
Ing. Štefan Šípoš a Magdaléna Jánošová
Vladimír Planka    a Martina Michálková
Michal Čulen         a Daša Magálová
Tomáš Baránek    a Silvia Uhrinová
Jiří Müller              a Bc. Alexandra Rišková
Peter Mikulka     a Ing. Radka Nosková

Vítame nových Seničanov
Zack Toby Walker   narodený vo Frimlexi (GBR)
Matej Sládek   narodený v Břeclavi (ČR)
Jakub Burian   narodený v Skalici
Nikola Jamáriková   narodená v Skalici
Peter Klačko   narodený v Skalici
Filip Klena   narodený v Myjave
Vanessa Kollárová   narodená v Myjave
Nela Krídlová   narodená v Skalici
Marko Mihál   narodený v Myjave
Matias Mikulášek   narodený v Skalici
Linda Pittelová   narodená v Myjave
Viktória Tekerová   narodená v Skalici
Vivien Vachová   narodená v Myjave
Vladimír Vašek   narodený v Skalici
Adam Velický   narodený v Bratislave

Blahoželáme jubilantom
V novembri 2017 oslávia:

80 rokov: Mária Machová, Mária Tomášková
90 rokov: Viera Pihorňová
91 rokov: Angela Kaščáková, Emília Krňová, Veronika Šubová
92 rokov: Štefan Habán
93 rokov: Jaromíra Robychová
94 rokov: Helena Kordošová
95 rokov: Viktor Bebjak, Mária Bušová, Anna Šullová, 
Hermína Žilová 

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

Opustili nás
Marie Mičová, Železničná 373 01.09.2017
vo veku 72 rokov
Viliam Vizváry, Športová 5260 02.09.2017
vo veku 83 rokov
Eva Nemcová, Kolónia 581 03.09.2017
vo veku 70 rokov
Emília Bielčiková, Štefánikova 707 06.09.2017
vo veku 81 rokov
Jarmila Danková, Kunov 9 06.09.2017
vo veku 75 rokov
Milan Pekár, Hollého 741 11.09.2017
vo veku 77 rokov
Ružena Juríková, Bernolákova 216 15.09.2017
vo veku 84 rokov
Vlasta Sásová, Štefánikova 703 15.09.2017
vo veku 68 rokov
Anastázia Žilinková, Štefánikova 725 15.09.2017
vo veku 90 rokov
MUDr. Emil Lachký, Bernolákova 202 17.09.2017
vo veku 90 rokov
Ján Kalay, Senica 19.09.2017
vo veku 35 rokov
Anna Pekníková, Štefánikova 1377 22.09.2017
vo veku 83 rokov
Mária Kvaňdúchová, Štefánikova 722 23.09.2017
vo veku 61 rokov

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v 
Senici oboznamuje svojich členov s pripravovanými aktivitami:
• Kúpanie v Thermalparku v Dunajskej Strede sa uskutoční 14. 
novembra, poplatok 12,50 eur, odchod o 8.00 od plavárne.
• Tradičné posedenie pri hudbe bude 23. novembra o 15.00 v 
budove COOP Jednota.
• V Dome kultúry v Senici sa 30. novembra o 17. 00 uskutoční 
Mikulášske posedenie. Poplatok 13 eur sa bude vyberať v 
Klube dôchodcov na Továrenskej ulici od 30. októbra v ponde-
lok, stredu a piatok od 13. do 16. hod. Do tanca a na počúvanie 
bude hrať hudobná skupina Orbita. Srdečne pozývame členov, 
nečlenov a sympatizantov.
• Blahoželám členom organizácie, ktorí budú mať v mesiaci 
november jubileum: Marie Dvorská, Peter Fordinál, Štefan Ral-
bovský, Ing. Vladimír Švec, Anna Šullová.
Na základe pozvania Klubu dôchodcov Velkých Pavlovic sa 
členovia MsO JDS zúčastnili 16. septembra na vinobraní. Akcie 
sme sa mohli zúčastniť vďaka podpore Mesta Senica, ktoré 
nám poskytlo príspevok na dopravu z fondu PRO Senica. Za 
tento príspevok Mestu Senica ďakujeme.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

17. 11.  Eurodom, Hviezdoslavova 309
18. 19. 11.  Ekolekáreň, Sotinská 1586
25. – 26. 11.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
2. – 3. 12.  Melissa, Hurbanova 2827
9. - 10. 12.  Dr. Max, Kaufland

Pohotovostná služba od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární

Krajina a architektúra na obrazoch
Plenér vo Velkých Pavloviciach v Českej republike je už tra-

dičným podujatím pre výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy 
v Senici. V dňoch 29. septembra až 1. októbra osem dospelých 
výtvarníkov zobrazovalo krajinu a architektúru v okolí mesta Velké 
Pavlovice v obci Pavlov pod Pálavou a na Kraví hore, rázovitej loka-
lite Bořetic. Slnečné jesenné počasie, vinobranie a srdeční ľudia 
dotvorili vydarený plenér 2017. Príjemné pre výtvarníkov boli stret-
nutia so starostom mesta Ing. Jiřím Otřelom, riaditeľom Gymnázia 
Velké Pavlovice PaedDr. Vlastimilom Kropáčom a zástupkyňou 
gymnázia Mgr. Renatou Bláhovou. Prezentácia výtvarných prác 
bude na výstave vo Velkých Pavloviciach 8. decembra. Pozývame...

Štefan Orth
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NOVEMBER 2017
Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení sú uvedené 
nad názvom filmu.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk

 Piatok 3., sobota 4. a nedeľa 5. novem-
ber o 17. h
MY LITTLE PONY VO FILME 
Keď strašný Búrkový kráľ napadne Can-
terlot s úmyslom ukradnúť poníkom ich 
čarovnú moc, budúcnosť Equestrie je 
ohrozená. Všetky poníky sa musia vydať 
na nebezpečnú hrdinskú cestu, ktorá ich 
po prvýkrát zavedie za hranice domoviny.
Žáner: animovaná rozprávka
Vstupné: 4 €, MP, 99 min.

 Piatok 3. november o 19. h
Manželka a manžel
Talianska komédia o manželskom páre, 
ktorý sa po dlhých rokoch spolu ocitá v 
kríze a rozvod je na spadnutie. Po nevyda-
renom experimente sa však manželia pre-
budia v tele toho druhého. Pomôže im táto 
neobvyklá situácia zachrániť manželstvo? 
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 4 €, MP 12+, 100 min.

 Sobota 4. a nedeľa 5. november o 19. h
MATKA
Najhorší zvuk, ktorý môžete počuť v raji, 
je zaklopanie na dvere. Idylické spolužitie 
manželov v krásnom dome v lone prírody 
naruší príchod nepozvaných hostí, ktorých 
počet neustále narastá...
Žáner: psycho thriller
Vstupné: 4 €, MP 18+, 115 min.

 Pondelok 6. november o 19. h
OPRÁŠENÉ FILMY 
2. pokračovanie amatérskych filmov o sta-
rej Senici a starých hraných filmov.
Žáner: dokument
Vstupné: 2 €, MP, 70 min.

 Utorok 7. november o 19. h
PLECHOVÝ BUBIENOK (filmový klub)
Dej sa odohráva na pozadí premien mesta 
Gdaňsk. Rozprávačom je Oskar Matzerath, 
ktorý sa z nedôvery voči falošnému a kru-
tému svetu dospelých rozhodne pri svojich 
tretích narodeninách pádom do pivnice 
zastaviť svoj rast. V proteste vytrvale bub-
nuje na plechový bubienok…
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 15+, 164 min.

 Streda 8. a piatok 10. november o 19. h
VŠETKO NAJHORŠIE
Keď sa vysokoškoláčka Tree prebudila, 
bolo všetko normálne. A zajtra to bude asi 
podobné, pretože Tree má dnes narodeniny 
a večer sa chystá žúrovať. Plány a krčnú 
tepnu jej však pretne indivíduum s mas-
kou. Keď sa Tree prebudí v rovnakej cudzej 
posteli cudzieho chlapca začína byť jasné, 
že sa ocitla v nočnej more, ktorá neskončí, 
kým neodhalí identitu vraha s maskou.
Žáner: horor
Vstupné: 4 €, MP 12+, 96 min.
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17., sobota 18. a nedeľa 19. november o 17. h
PRÍŠERÁKOVCI
Samotný gróf Dracula pošle zlú čarodej-
nicu Babu Yagu, aby Emmu premenila na 
upírku. Yaga ale omylom zmení na príšery 
aj zbytok jej rodiny.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP 7+,  96 min.

 Sobota 11. a nedeľa 12. november o 19. h
THOR: RAGNAROK
Thor je uväznený na opačnom konci ves-
míru, nútený pustiť sa do preteku s časom, 
aby sa vrátil včas do Asgardu a zastavil 
Ragnarok – skazu svojho domova a koniec 
asgardskej civilizácie, ktorý sa snaží dosi-
ahnuť nový silný nepriateľ, asgardská 
bohyňa smrti Hela.
Žáner: akčný, fantasy, sci-fi
Vstupné: 4 €, MP 12+, 130 min.

 Utorok 14. november o 19. h
OBCHOD NA KORZE (filmový klub)
Tragikomické podobenstvo o nemožnosti 
kompromisu so zlom, o slabosti, strachu, 
nevedomosti a hlúposti ako živnej pôde pre 
hlásateľov násilia. 
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 15+, 128 min.

 Streda 15. a piatok 17. november o 19. h
VRAŽDA V ORIENT EXPRESE
Opisuje osudy trinástich pasažierov uviaz-
nutých v luxusnom vlaku. V okamihu, keď 
dôjde k vražde amerického obchodníka, 
každý z nich sa stáva podozrivým. Detektív 
Hercule Poirot musí pretekať s časom, aby 
vyriešil smrtiacu hádanku skôr, než vrah 
znovu udrie.
Žáner: krimi thriller
Vstupné: 4 €, MP 12+, 110 min.

 Sobota 18. a nedeľa 19. november o 19. h
WIND RIVER
Novopečená agentka FBI Jane Bannerová 
prichádza do odľahlej indiánskej rezervácie 
Wind River prichádza z Las Vegas úplne 
nepripravená. Na pomoc s vyšetrovaním si 
prizve stopára Coryho a spoločne sa snažia 
prísť na to, ako je to s tou záhadnou smrťou...
Žáner: mysteriózny krimi thriller
Vstupné: 4 €, MP 15+, 107 min.

 Utorok 21. november o 19. h
SNEHULIAK
Uprostred noci zmizne zo svojho domu 
žena a o pár dní neskôr ju nájdu brutálne 
zavraždenú. Postavený snehuliak, ktorý 
na mieste činu zostal ako jediné vodítko. 
Hoci policajtovi Harrymu Holovi v pátraní 
pomáha brilantná vyšetrovateľka Katherine 
Bratt, neprestávajú policajti ťahať za kratší 
koniec. 
Žáner: hororový thriller
Vstupné: 4 €, MP 15+, 120 min.

 Streda 22. november o 19. h
ZAHRADNÍCTVO: NÁPADNÍK
Film je príbehom lásky, tentokrát tej mile-
neckej. Rozpráva o tichej vojne medzi 
rodičmi a ich deťmi, poznamenanými voj-
nou a koministickým prevratom.
Žáner: tragikomédia
Vstupné: 4 €, MP 12+, 105 min.

 Piatok 24. november o 19. h
NAJSLEDOVANEJŠÍ
Jeden rok s youtubermi. Prvý celovečerný 

film o fenoméne youtuberov – interneto-
vých hviezd prvej veľkosti a tvorcov s milió-
novým publikom.
Žáner: dokument
Vstupné: 4 €, MP 12+, 91 min.

Sobota 25. a nedeľa 26. november o 19. h
MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Hovorí sa, že Vianoce sú najkrajšie obdo-
bie roka. Ale určite nie pre mamy! Tri 
matky rebelky už majú dosť večného upra-
tovania, varenia, vyzdobovania a zháňania 
perfektných darčekov. Preto sa vzbúria a 
rozhodnú, že tento rok si Vianoce konečne 
chcú poriadne užiť aj ony.
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 15+, 116 min.

 Utorok 28. november o 19. h
KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ (FK)
Keď organizujete dokonale premyslenú, 
luxusnú svadbu na francúzskom zámku zo 
17. storočia, úplne si to pýta nejaký ten tra-
pas. A keď sa má niečo pokaziť, buďte si 
istí, že sa to aj naozaj pokazí, a nielen to. 
Žáner: komédia
Vstupné: 3,50 €, MP 12+, 115 min.

 Streda 29. november o 19. h
SUBURBICON: TEMNÉ PREDMESTIE
Príbeh filmu sa odohráva v pokojnej, pre-
slnenej atmosfére stredoamerického mes-
tečka, s názvom Suburbicon. Život tejto 
idylickej spoločnosti naruší terorizovanie 
afroamerickej rodiny, ktorá sa do mesta 
prisťahovala len pred nedávnom.
Žáner: čierna komédia
Vstupné: 4 €, MP 15+, 104 min.

 Piatok 1. december o 19. h
MEČIAR
Keď v roku 1989 padol v Československu 
totalitný komunistický režim, mala Tereza 
jeden rok. Lídri Nežnej revolúcie sa vtedy 
rozhodli usporiadať konkurz na ministra 
vnútra, do ktorého sa prihlásil Vladimír 
Mečiar, v tom čase neznámy podnikový 
právnik.
Žáner: dokumentárny
Vstupné: 4 €, MP 15+, 89 min.

 Piatok 1., sobota 2., nedeľa 3., piatok 8., 
sobota 9. a nedeľa 10. december o 17. h
PADDINGTON 2 
Paddington si po svojom dobrodružstve 
šťastne nažíva s rodinkou Brownovcov. 
Obľúbili si ho aj všetci susedia, pretože 
všade rozdáva radosť… a samozrejme 
marmeládu. Jeho teta Lucy bude mať 100 
rokov a Paddington musí nájsť nejaký 
skvelý darček. Pri pátraní po ňom zablúdi aj 
do starožitníctva pána Grubera, kde objaví 
nádhernú knihu. Je však veľmi drahá. Musí 
si najskôr zarobiť peniaze pomocnými prá-
cami. Keď kniha zmizne, je na Paddingto-
novi a Brownovcoch, aby odhalili skutoč-
ného zlodeja…
Žáner: rodinná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 99 min.

 Sobota 2. a nedeľa 3. december o 19. h
LEATHERFACE
Niekoľko rokov predtým ako v Texase 
došlo k masakru motorovou pílou, sa na 
rovnakom mieste odohrala tragická uda-
losť, pri ktorej za záhadných okolností 
zomrela dcéra miestneho šerifa. 
Žáner: horor
Vstupné: 4 €, MP 18+, 90 min.
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Takto sa postupne zmení vzhľad Kunovskej priehrady

Čínski podnikatelia

Osobnosti mesta Senica

Timravina studnička
 - Katarína Danišová

65 rokov spoločného života

Plody Záhoria

Knihy Záhoria 2016


