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Zažíhajme dobro a teplo
Postupné zažíhanie sviečok na advent-

nom venci symbolizuje nežné klopkanie 
na dvere, prichádzajú túžobne očakávané 
čarovné, sviatočné, výnimočné chvíle. 
V oknách po zotmení zažmurkajú na nás 
prskavky, jas pestrofarebných sviečok, 
v duši zavládne mier, v čistých nedočkavých 
detských očiach žiari prirodzená zvedavosť, 
ožíva radosť a láska. Adventný veniec, zapá-
lené sviece, vôňa ihličia, čas rozprávok nás 
napĺňajú pocitmi šťastia, pohody, lásky, spo-
lupatričnosti. To jedinečné, okúzľujúce čaro 
okamihu, chvíľa harmónie - poézia Vianoc. 

Tieto sviatočné dni patria i spomienke 
na tých, ktorí už nie sú medzi nami, ale navždy 
zostali v našich srdciach. Možno ich prítom-
nosť symbolizujú padajúce biele vločky a pro-
stredníctvom nich prichádzajú spomienky. Ale 
aj tiché priania či svoje želania, ktoré môžeme 
pošepkať do zimného vánku a ten ich roznesie. 

Očakávaný najkrajší večer roka je predo 
dvermi. Štedrý večer. Zapálená sviečka 
nám svojím svetlom a teplom pomáha nájsť 
cestu ľudskosti, rybie šupinky pod obru-
som určite prinesú rodinám hojnosť a šťas-
tie, oblátky dostatok pokrmu, med, ore-
chy a jabĺčka zabezpečia zdravie, cesnak 
ochránia pred každým zlom. Rozvoniavaj-
úce pokrmy, spev kolied, vysvietený - ozdo-
bený stromček, darčeky, to všetko patrí 
k atmosfére pocitu domova a lásky v ňom. 
A to je ten čas vianočný.

Vianočné sviatky plné štedrosti, láska-
vosti, porozumenia, spokojnosti a srdeč-
nosti, sú v nás vštepené. Prenášajme, odo-
vzdávajme ich posolstvo pokračovateľom 
nášho života, našim deťom. Nech čistá krása 
Vianoc pretrvá i v ďalších generáciách.

Vážení spoluobčania, želám vám 
do nastávajúcich vianočných chvíľ, nech sú 
vo vašich domácnostiach plné lásky, pokoja, 
spokojnosti, potešenia a srdečnosti. Nadeľte 
si samé dobré veci: zdravie, radosť, kopu 
šťastia, úsmev, ktorý vždy všetkých zohreje. 

Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica

S neskrývanou radosťou prežívajú Vianoce deti, ktoré intenzívne vnímajú ich tajomnú 
príťažlivosť a fantázia v tom čase nepozná hranice. Ich oči plné jasu vyjadrujúce úžas 
z prekvapení sprevádzajú nadšené výkriky, kiež by aj dospelých na chvíľočku vrátili do 
zázračnej krajiny...  foto Slavomír Bučák  

Milí čitatelia,
... do vašich domov nech príde radosť 
a pohoda,
... vaše srdce nech bije láskavosťou a šíri 
okolo seba  pokoj v duši, 
... vaše dlane nech sú plné lásky, do kto-
rých veľa dostanete, ale budú ochotné 
aj veľa dávať druhým.
Šťastné, pokojné a požehnané Vianoce 
všetkým želajú 

Viera Barošková a redakčná rada

Novoročný ohňostroj
Na tradičnom Novoročnom ohňostroji, 

kedy privítame nielen nový rok, ale pripo-
menieme si aj 25. výročie vzniku Sloven-
skej republiky, sa zídeme 1. januára 2018 
o 18.00 na Námestí oslobodenia. Odpá-
lený bude zo strechy Domu kultúry. Pripra-
vené budú aj stánky s občerstvením. 

Majiteľov prevádzok na Námestí oslo-
bodenia upozorňujeme na zvýšenie hluku 
v tejto časti mesta a prípadné otrasy, ktoré 
môžu aktivovať bezpečnostné systémy 
v prevádzkach. 

NS

Na námestí bolo veselo
Vianočná atmosféra naplno ovládla cen-

trum Senice 15. decembra. Vyzdobená Via-
nočná dedina lákala tovarom i voňavými 
dobrotami. S prichádzajúcim podvečerom 
pribúdalo dospelých aj detí, ktoré netrpez-
livo hľadali Mikuláša.

Napokon sa objavil aj spolu s anjelom 
a čertom a odmeňoval tie, ktoré zaspievali 
či zarecitovali básničku. Keď už na námes-
tie sadol súmrak a všade bolo plno ľudí, pri-
mátor Senice Branislav Grimm zavinšoval 
všetkým šťastné a veselé Vianoce a potom 
spolu so svojou zástupkyňou Elenou Valáš-
kovou podávali vianočný punč. Tentoraz 
bol pripravený osobitne aj pre deti. Na tie 
čakalo ešte ďalšie prekvapenie. Na pódiu 
sa objavil druhý Mikuláš, ktorému cesta 
z ďalekej krajiny dlho trvala. To sa už dej 
odohrával v divadielku v podaní hercov 
z agentúry BaretKa, ktoré sa deťom veľmi 
páčilo, zapájali sa do deja a Mikulášovi 
radili, čo má robiť. Všetko sa napokon 
dobre skončilo. A pre tie deti, ktoré mali 
odvahu vystúpiť na pódiu mal Mikuláš 
pripravenú aj odmenu. Potom nasledoval 
program folkrockovej kapely Dora, ktorá 
je jedinečná tým, že známe i menej známe 
slovenské ľudové piesne prearanžováva 
do rôznych hudobných štýlov. 

V sobotu 16. decembra bola na Námestí 
oslobodenia farmárska zabíjačka, ktorú 
pripravili organizátori farmárskych trhov. 
Komentované ukážky rozrábania mäsa, prí-

prava špecialít i ochutnávka sa počas dňa 
tešila priazni dospelých i detí. Námestie bolo 
zaplnené ľuďmi a so záujmom sledovali aj 
popoludňajšie vystúpenia folklórnej skupiny 
Záhoráci – Smolinčané, speváckej skupiny 
Radošovjané a na záver hudobný program 
v podaní R tria plus. Tretia adventná nedeľa 
popoludní opäť prilákala na námestie ľudí, 
ktorí sledovali vianočné pásmo pripravené 
deťmi z krúžkov Centra voľného času. 

Svoje vianočné dediny s programom 
mali v tom čase aj v mestských časti-
ach Kunov a Čáčov. Vianočná dedina 
na Námestí oslobodenia bude mať svoju 
after party v sobotu 23. decembra a postará 
sa o ňu občerstvenie Coolňa, ktorá okrem 
svojich špecialít ponúkne aj vianočný punč 
zadarmo. 

bar 
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

19. riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva sa uskutočnilo 14. novem-
bra a mestské zastupiteľstvo schválilo:

- Opatrenia mesta na zabezpečenie zim-
ného vykurovacieho obdobia. 

- Informatívnu správa o výchovno – vzde-
lávacej činnosti, jej výsledkoch a podmien-
kach škôl a školských zariadení na území 
mesta Senica za školský rok 2016-2017. 

 - Zrušenie VZN č. 51 o mestských jasliach 
a úhradách za služby poskytované v nich.

 Dodatok VZN č. 48 o poskytovaní soci-
álnych služieb, o spôsobe a výške úhrad 
za sociálne služby poskytované v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta. 

 Štatút mestských jaslí – so sídlom na ul. 
SNP 784/2. Kapacita Mestských jaslí 
za zvýšila na 30 detí na základe splynu-
tia so susediacim Detským klubom a boli 
určené nové úhrady za sociálne služby 
poskytované v tomto zariadení starostli-
vosti o deti do troch rokov veku 

 dieťaťa od 1. januára 2018. 
-Uzatvorenie zmluvy medzi mestom 

Senica a obcou Sobotište za účelom vyko-
návania sociálnej posudkovej činnosti.

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

- VZN č. 16 Územný plán mesta - Zmeny 
a doplnky 1/2017.

- Dispozície s majetkom.
- Projekt Základnej školy na Ulici V. Pau-

línyho-Tótha Inkluzívny tím financovaného 
v rámci Operačného programu Ľudské 
zdroje – spolufinancovanie projektu.

- Voľbu prísediacich pre Okresný súd 
Senica – Jarmila Macková a Alena Tau-
chmanová boli zvolené za prísediace 
pre Okresný súd v Senici.

- Dodatok Zásad odmeňovania poslan-
cov MsZ, členov mestskej rady, členov 
komisií MsZ, 

 členov redakčnej rady Naša Senica, 
Mestských výborov a DHZM, ktoré sa im 
poskytujú vzhľadom na úlohy, ktoré plnia 
a časovú náročnosť výkonu funkcie. 

- Určenie odmeny zástupkyni primátora 
mesta Ing. Elene Valáškovej, ktorá bola 
do tejto funkcie ustanovená na základe 
poverenia primátorom mesta dňa 18. októ-
bra 2017. 

- Poverenie poslanca MsZ Mgr. Petra 
Huttu na zvolanie a vedenie MsZ v prí-
padoch, keď tak neurobí primátor alebo 
zástupca primátora.

- Zníženie počtu členov mestskej rady z 8 
na 7.

- Poslanca MsZ Mgr. Filipa Lackoviča 
za sobášiaceho pri občianskych obradoch. 

 - Zmeny v orgánoch spoločností STOMA 

Senica, a.s. a Poliklinika Senica, n.o. 
- Správy o činnosti hlavnej kontrolórky 

mesta JUDr. Eleny Jankovičovej. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-

mie uzavretie Memoranda o spolupráci 
medzi The Europe and China friendly 
chamber ( ECFC) mestom JI´ AN, ČĽR 
a mestom Senica SR.

20. riadne zasadnutie Mestského 
zastupiteľstva sa konalo 14. decembra. 
Všetky materiály boli prerokované na 6. 
mestskej rade konanej dňa 5. decembra.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Zmenu VZN č. 64 o nakladaní s komu-

nálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi – podstatou zmeny je možnosť 
odovzdávať odpad z jedlých olejov a tukov 
z domácností okrem zberu v zbernom 
dvore a v rámci systému harmonogramu 
separovaného zberu aj na zbernom mieste, 
a to na čerpacej stanici pohonných hmôt 
Slovnaft na Vajanského ul., kde možno 
takýto odpad odovzdávať maximálne v 10 l 
nádobách z PET materiálu.

- Dodatok VZN č. 3A - o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady na rok 2018. Poplatok 
v roku 2017 bol vo výške 25,80 €/osoba/
rok bez výrazných úprav za posledné 
roky. Aby sa nezvyšoval rozdiel medzi 
vynaloženými nákladmi na zber, prepravu 
a zneškodňovanie komunálnych odpadov 
z domácností a príjmom z poplatkov bolo 
schválené nepatrné navýšenie poplatku 
na 26 €/osoba/rok. Nárast sadzby poplat-
kov sa dotkne aj podnikateľských subjektov 
v závislosti od objemu nádob a intervalu 
vývozu. Príjem z poplatku za komunálny 
odpad pre rok 2018 je rozpočtovaný v roz-
počte mesta vo výške 740 000 €. Sumárne 
náklady na zber, odvoz a likvidáciu komu-
nálneho odpadu za občanov, podnika-
teľské subjekty a mesto Senica predstavujú 
viac ako 1,2 mil. eur. Jednorazový poplatok 
za množstvový zber drobného stavebného 
odpadu ostáva nezmenený vo výške 0,029 
€/kg.

- Dodatok VZN č. 49 o určení výšky dotá-
cie na prevádzku a mzdy škôl a školských 
zariadení na území mesta Senica. Týmto 
dodatkom sa navyšujú všetky normatívy 
finančných prostriedkov na mzdy a prevá-
dzku na dieťa/žiaka na rok v ZUŠ, dieťa 
MŠ, žiaka školského klubu dedí, žiaka CVČ 
a potencionálneho stravníka – žiaka ZŠ. 
Toto VZN nadobúda účinnosť 1. januára 
2018.

- Rozpočet mesta a organizácií v jeho ria-
dení na roky 2018, 2019 a 2020 – bežné 
príjmy na rok 2018 sú vyššie o 1,48 mil. 
€v porovnaní s očakávanou skutočnosťou 
roku 2017. Rozpočet mesta ma rok 2018 je 
navrhnutý ako prebytkový – s prebytkom 

51 078 €. Celkové príjmy rozpočtu mesta 
sú rozpočtované vo výške 18 397 215 € 
a celkové výdavky rozpočtu vo výške 18 
346 137 €.

- Akčný plán mesta Senica na roky 2018 – 
2020 – strategický dokument mesta, ktorý 
nadväzuje na rozpočet mesta a deklaruje 
priority v oblasti hospodárskej - konkuren-
cie schopné mesto, sociálnej – moderné 
občianske mesto, environmentálnej – eko-
logické mesto.

- Plán činnosti hlavnej kontrolórky na I. 
polrok 2018.

- Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2018. 

V roku 2018 nás už opäť čakajú voľby 
do orgánov samosprávy mesta, preto bud-
úci rok bude zavŕšením naplnenia záme-
rov, ktorými oslovili volení zástupcovia 
mesta našich občanov. Aktuálne prebieha 
legislatívny proces novelizácie zákona 
o obecnom zriadení, ktorý sa bude dotýkať 
samospráv. So záujmom sledujeme, aké 
zmeny táto novela prinesie.

Na záver roka ďakujeme za spoluprácu, 
za presadzovanie záujmov občanov mesta 
vo všetkých orgánoch mesta. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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O doprave 
v našom meste

Na Mestskom úrade v Senici bolo 23. 
novembra rokovanie o dopravnej situácii 
a zámeroch mesta v tejto oblasti. Na roko-
vaní sa zúčastnili zástupcovia Slovenskej 
správy ciest, odboru dopravnej politiky 
TTSK, zástupcovia Krajského dopravného 
inšpektorátu, Správy a údržby ciest TTSK, 
odboru dopravy a pozemných komuniká-
cii Okresného úradu Senica, Okresného 
dopravného inšpektorátu a zástupcovia 
spoločnosti Alfa 04, ktorá vypracovala 
štúdiu realizovateľnosti plánovaného 
obchvatu Holíč – Senica - Jablonica –
Trstín – Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou. 
Cieľom rokovania bolo zhodnotiť doteraj-
šiu spoluprácu všetkých zainteresovaných 
strán a dohodnúť sa na ďalších krokoch. 
„Mesto Senica sa intenzívne zaoberá rie-
šením dopravnej situácie. Niet mesiaca, 
aby sme osobne nerokovali, neurgovali 
i písomne nekomunikovali s niektorou 
z týchto inštitúcií,“ povedal po stretnutí pri-
mátor mesta Branislav Grimm. 

Pokračovanie na str. 4)
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Rozpočet mesta Senica 
na rok 2018

Mesto Senica bude v roku 2018 hospo-
dáriť s celkovými príjmami vo výške 18 397 
215 eur a celkovými výdavkami vo výške 18 
346 137 eur, teda s celkovým prebytkom 
rozpočtu vo výške 51 078 eur.

Na jednotlivých úrovniach rozpočtu: 
Bežný rozpočet je zostavený ako pre-

bytkový v celkovej výške 1 324 353 eur. 
Bežné príjmy mesta sú rozpočtované vo 
výške 16 789 908 eur a bežné výdavky 
rozpočtu vo výške 15 465 555 eur. Výdav-
ková časť bežného rozpočtu je zostavená 
tak, aby bolo zabezpečené financovanie 
základných funkcií mesta, financovanie 
mestských organizácií, škôl a školských 
zariadení a je poskytnutý vyšší rozsah slu-
žieb občanom a organizáciám mesta.

Kapitálový rozpočet je zostavený ako 
schodkový v celkovej výške 927 552 eur. 
Kapitálové príjmy z predaja majetku a 
transfery z rozpočtu Európskej únie a štát-
neho rozpočtu sú vo výške 896 307 eur a 
kapitálové výdavky vo výške 1 823 859 eur. 

Rozpočtované sú výrazné investičné akcie 
do rôznych oblastí ako výstavba nových 
parkovísk, výstavba nových chodníkov, 
2. etapa výmeny prístreškov zastávok 
MHD, výstavba nových detských ihrísk, 
rekonštrukcia Domu smútku v Čáčove, 
rekonštrukcia časti verejného osvetlenia, 
rekonštrukcia a modernizácia budovy 
Sokolovne, rekonštrukcia strechy Mest-
ského kultúrneho strediska, zateplenie 
materskej školy EP na Ulici J. Kráľa, realizá-
cia spojovacej chodby na ZŠ Komenského 
a ďalšie investície do všetkých základných 
škôl na území mesta.

Rozpočet finančných operácií je zosta-
vený ako schodkový v celkovej výške 345 

723 eur. Pozostáva z príjmov finančných 
operácií vo výške 711 000 eur (investičný 
úver) a výdavkov finančných operácií vo 
výške 1 056 723 eur. Na splátky istín exis-
tujúcich investičných komerčných úverov 
sme vyčlenili 477 996 eur, na splácanie 
úverov zo Štátneho fondu rozvoja býva-
nia 305 000 eur, na splácanie finančného 
prenájmu 113 727 eur a navýšenie základ-
ného imania spoločnosti Rekreačné služby 
mesta Senica, s.r.o. na rekonštrukciu stre-
chy zimného štadióna 160 000 eur.

Ing. Róbert Mozolič
vedúci finančného oddelenia MsÚ

—— Príjmy Výdavky + prebytok
-  schodok

Bežný rozpočet 16 789 908,00 15 465555,00 + 1 324 353,00

Kapitálový rozpočet 896 307,00 1 823 859,00 -  927 552,00

Finančné operácie 711 000,00 1 056 723,00 -  345 723,00

Celkový rozpočet 18 397 215,00 18 346 137,00 + 51 078,00

Sokolovňa je už 
majetkom mesta

Dňa 14. novembra bola uzavretá zmluva 
o odkúpení budovy a areálu bývalej Soko-
lovne medzi Mestom Senica a Telovýchov-
nou jednotou Záhoran Senica. Mesto Senica 
má túto historickú budovu už zapísanú 
na liste vlastníctva. Zverejňujeme stanovisko 
Mesta Senica k odkúpeniu budovy bývalej 
Sokolovne, príslušných pozemkov pre účely 
vybudovania budúceho mestského múzea 
a reprezentačných priestorov:

Dňa 21. septembra 2017 sa uskutočnilo 
18. riadne zasadnutie mestského zastupi-
teľstva, na ktorom jedným z bodov rokova-
nia bol návrh na odkúpenie bývalej budovy 
Sokolovne s príslušným areálom Mestom 
Senica od majiteľa Telovýchovnej jednoty 
Záhoran Senica.

Počas rokovania o tomto bode vznikla 
v poslaneckom pléne široká diskusia i rôzne 
návrhy o výške kúpno – predajnej ceny 
za objekt i príslušné pozemky areálu. Mesto 
Senica na základe znaleckého posudku 
navrhovalo a po porade poslaneckých klu-
bov odsúhlasilo sumu 289 000 €, TJ Záho-
ran žiadala 321 000 €. V emotívnej diskusii, 
ktorá prebiehala pred hlasovaním o výške 
kúpnej ceny, odzneli i niektoré nepravdivé 
informácie, ktoré poškodili povesť hádza-
nárskeho oddielu, a predovšetkým pred-
sedu TJ Záhoran Senica Ing. Pavla Zajíčka.

Z dôvodu úspešného ukončenia roko-
vaní s TJ Záhoran Senica, ktorá akcepto-
vala v plnej miere uznesenie MsZ z 21. 
septembra o úhrade podľa znaleckého 
posudku bez kladenia si ďalších požia-
daviek, chceme tieto informácie uviesť 
správne a verejne sa ospravedlniť predse-
dovi výboru TJ Záhoran Senica Ing. Pavlovi 

Zajíčkovi za emotívne, tendenčné vystúpe-
nia niektorých členov poslaneckého zboru, 
ktoré neboli podložené skutočnou realitou. 
Tým považujeme danú tému, verejnú dis-
kusiu za ukončenú.

Nie je pravdou, ako bolo povedané, že 
zaslané peniaze pôjdu na účet súkromnej 
osobe, resp. členom výboru. Peniaze pôjdu 
na účet TJ Záhoran Senica, z ktorých musí 
oddiel odviesť 20 % daň štátu. Predseda 
Telovýchovnej jednoty potvrdil, že poskyt-
nuté financie v plnej miere použije Telový-
chovná jednota na oživenie a ďalší úspešný 
rozvoj najmä ženskej hádzanej v našom 
meste, ktorým chce nadviazať na jej 
bohatú dlhoročnú tradíciu. Výbor TJ Záho-
ran Senica informoval Mesto Senica, že má 
pripravenú koncepciu opätovného postup-
ného naštartovania rozvoja tejto obľúbe-
nej kolektívnej hry od najmladších dievčat 
až po ženské družstvo i s métami, ktoré 
by chcel v budúcnosti dosiahnuť. Svojimi 
výsledkami chcú dievčatá opäť robiť radosť 
svojim verným fanúšikov, vzorne a úspešne 
reprezentovať nielen svoj klub, ale i svoje 
mesto. Mesto Senica podobne ako ostat-
ným športovým klubom pôsobiacim 
v meste bude v rámci svojich finančných 
možností rozvoju hádzanej nápomocné 
a pevne verí, že novo stanovené ciele sa TJ 
Záhoran Senica podarí postupne naplniť. 

Výsledkom 2 – ročných rokovaní s TJ 
Záhoran Senica je získanie prvej historic-
kej budovy do majetku mesta. Spoločným 
úsilím i za výraznej pomoci Pamiatkového 
úradu SR sa podarilo zachrániť historickú 
budovu pre budúce muzeálne ciele, ale 
aj ako moderné, reprezentačné priestory 
mesta s konferenčnou sálou. O budovu 
i pozemky bol záujem aj zo strany súkrom-
ných investorov, ktorí by iste ponúkli hádza-
nárskemu oddielu vyššiu sumu ako mesto 

Senica. Mesto Senica si váži, že pred týmito 
rokovaniami dala TJ Záhoran prednosť 
verejným záujmom mesta a vytvorila pod-
mienky na uchovanie historickej budovy 
bývalej Sokolovne pre jeho potreby. Pami-
atkový úrad SR vydal 30. októbra rozhod-
nutie, že letohrádok Sokolovňa vyhlasuje 
za národnú kultúrnu pamiatku. Ukonče-
nie reštaurátorských prác pod dohľadom 
pamiatkarov sa predpokladá v roku 2019. 
V okolí budovy bude parková úprava 
s možnosťou osadenia pamätných tabúľ 
našich významných osobností z histórie 
Senice. Celková výška nenávratných finanč-
ných prostriedkov poskytnutých z projektu 
cezhraničnej spolupráce Interreg SR – ČR 
v projekte pod názvom Česká cesta, ktorý 
mesto Senica podalo spoločne s mestom 
Klobouky na Ministerstve pôdohospo-
dárstva a regionálneho rozvoja SR, je 1 
531 065,49 €. Senica získala 1 069 594,49 
€ z toho výška nenávratných finančných 
prostriedkov činí 1 016 114,75 € a mesto 
bude spolufinancovať vo výške 53 479,74 
€. Mesto Klobouky získalo 461 471,00 €. 
Výška nenávratných finančných prostried-
kov je 415 323,90 € a spolufinancovanie 
mesta Klobouky je vo výške 46 147,10 €. 

Výstavba letohrádku v štýle historického 
romantizmu rodinou Vaďonovcov, ktorá 
prišla do Senice zo Zlatoviec, začala v roku 
1838. Budova bola umiestnená v anglickom 
parčíku s bohatou ornamentálnou výzdo-
bou a mala najmä reprezentačnú funkciu. 
Prajem si, aby jeden z mála historických 
objektov v meste Senica, získal po rekon-
štrukčných prácach opäť nezastupiteľný 
význam v oblasti prezentácie pamiatkových 
hodnôt i bohatej histórie nášho mesta.

Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica
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Daň z nehnuteľností 
v roku 2018 

V roku 2017 boli daňovníkom doručené 
rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti v prie-
behu mesiacov apríl a máj. Podľa rozhodnu-
tia mohol daňovník možnosť uhradiť vyru-
benú daň v troch splátkach alebo jednou 
splátkou naraz. Chceme upozorniť daňovní-
kov, ktorí si povinnosť zaplatiť daň nesplnili, 
aby tak urobili v čo najkratšom čase, lebo 
termín poslednej splátky uplynul 31. októbra 
2017. V opačnom prípade budeme nútení 
pristúpiť k exekučnému konaniu. 

V nasledujúcom roku 2018 je daňové 
priznanie povinný podať ten daňovník, 
u ktorého prišlo v priebehu roka 2017 
k zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, psa, 
nevýherného hracieho prístroja, predaj-
ného automatu. Daňové priznanie je nutné 
podať do 31. januára 2018. 

Daň bude vyrubená jedným spoločným 
rozhodnutím a doručená v priebehu mesia-
cov apríl, máj.

Dňa 14. novembra 2017 bolo schválené 
na 19. riadnom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva Všeobecne záväzné nariadenie č. 
53 (VZN), ktoré nadobúda účinnosť dňom 
1. januára 2018.

Vo VZN č. 53 na rok 2018 prišlo k nasle-
dujúcim zmenám:

1/ Zníženie sadzby dane zo stavieb - 
priemyselné stavby, stavby slúžiace ener-
getike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produk-
cie vrátane stavieb na vlastnú administra-
tívu a stavby na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť, skladovanie a adminis-
tratívu súvisiacu s ostatným podnikaním aj 
so zárobkovou činnosťou z pôvodnej sad-
zby 3,28 € za m2 na 3,26 € za m2.

O doprave...
(Dokončenie zo str. 2) 

Obchvat Senice 
Vedenie mesta zástupcov SSC poži-

adalo o informácie týkajúce sa pripravo-
vanej výstavby obchvatu Holíč – Senica 
– Trstín – Hrnčiarovce nad Parnou. Štúdia 
realizovateľnosti je vypracovaná a bola 
predložená na prerokovanie ministerstvu 
dopravy a financií. Ministerstvá zapracovali 
svoje pripomienky s tým, že bude potrebné 
dorobiť ešte ďalšie analýzy na trasách bud-
úceho obchvatu. Záverečné prerokovanie 
bolo posunuté na jar v budúcom roku.

SSC požiada MD SR o zabezpeče-
nie finančných prostriedkov na vypraco-
vanie štúdie EIA - Posudzovania vplyvov 
na životné prostredie na rok 2018. SSC musí 
tiež zaktualizovať Územné rozhodnutie.

V roku 2018 budú pokračovať práce 
na príprave príslušných dokumentácií potreb-
ných k výstavbe obchvatu na trase Holíč 
– Senica – Hrnčiarovce nad Parnou. Poteši-
teľné je, že práce na dokumentácii prípravy 
obchvatu nie sú zastavené, ale pokračujú. 
Mesto Senica je pri príprave materiálov kedy-
koľvek nápomocné, len aby sa práce urýchlili.
KruhOvá KrižOvatKa na hurbanOvej ulici

Na rokovaní zástupcovia mesta upo-
zornili SSC aj na hroziaci havarijný stav 
cesty v smere od Jablonice do Holíča, 
a najmä kruhovej križovatky na Hur-
banovej ul. pri Tescu – Family centre. 
Samospráva má pripravenú vizualizáciu 
na revitalizáciu kruhových objazdov, 
keďže vlastníci ciest nemajú dostatok 
finančných prostriedkov, riešia sa v súčas-
nosti len havarijné situácie.
reKOnštruKcia ceSty Senica - KunOv

Mesto spolu s TTSK pripravilo návrh 
Zmluvy o spolupráci pri riešení generálnej 
rekonštrukcie cesty v smere II/500 Sotina – 
Kunov. Je to cesta VÚC, ale jej rekonštrukcii 
bráni nevysporiadanie pozemkov pod ces-
tou. Na stretnutí padli návrhy ako tento 
dlhoročný problém konečne vyriešiť. Je to 
hlavný ťah na mesto Myjavu, do Kunova, 
RO Kunov, do záhradkárskej osady. 
chOdníKy v ČáČOve

Vedenie mesta informovalo zástupcov 
TTSK o zámere mesta opraviť chodníky 
v mestskej časti Čáčov. Mesto Senica 
chce opraviť chodníky v roku 2018 a túto 
investíciu zapracovalo aj do návrhu roz-
počtu na budúci rok. Obrubníky pri ceste 
sú však majetkom TTSK, a preto Mesto 
Senica ich nemôže vymeniť, bol by to 
zásah do cudzieho majetku. Zástupcovia 
TTSK prisľúbili, že sa budú touto proble-
matikou zaoberať. 
PrePOjenie cieSt

Jednou z tém bolo i začatie stavby 
TTSK Prepojenie ciest II/500 a III/05117 
(III/1150), a to chráničkou plynovodu na kri-
žovatke ciest Kunov – Prietrž. Ak sa stavba 
začne neprepadne stavebné povolenie 
na výstavbu prepojenia cesty zo Sotiny 
do Kunova či Prietrže, kde je naplánovaná 
kruhová križovatka. 

Ing. Jana Oslejová

Chceme mať 
pohotovostnú službu  

Od novembra je v platnosti novela 
zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá  
zavádza zmeny v ambulantných poho-
tovostiach, ktoré poznáme  pod názvom 
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP).  Do 
30. júla 2018  bude fungovať v režime aký 
poznáme teraz. 

Od 1. júla 2018 sa názov zmení na 
ambulantnú pohotovostnú službu (APS).  
Začnú ju prevádzkovať  tí, ktorí uspejú vo 
výberovom konaní. „Poliklinika Senica, n.o. 
sa bude uchádzať o prevádzkovanie APS 
pre dospelých aj pre deti a dorast, ak vo 
výberovom konaní uspejeme,“ informovala 
nás riaditeľka Polikliniky Senica, n.o. Alena 
Kovačičová.  Doplnila, že zatiaľ  ešte nie  je 
stanovené, v ktorých mestách budú APS 
pre dospelých a v ktorých mestách budú 
APS aj pre deti a dorast.  Je možné, že v 
Senici budú obe, ale tiež je možné, že tu 
bude APS len pre dospelých.

bar 

Predaj parkovacích kariet
Parkovanie v meste Senica na miest-

nych komunikáciách zaradených do sys-
tému dočasného parkovania vozidiel upra-
vuje Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
mesta č. 5 o parkovaní a státí vozidiel. 
Podľa tohto VZN je dočasné parkovanie 
možné len po zaplatení úhrady za parko-
vanie. Občania a návštevníci mesta môžu 
parkovné uhradiť tromi spôsobmi, a to 
hodinovými lístkami prostredníctvom SMS, 
parkovacími kartami mesačnými alebo roč-
nými. Od 1. decembra 2017 sú v predaji 
parkovacie karty na dočasné parkovanie 
vozidiel v meste Senica pre rok 2018. Zak-
úpiť si ich môžete v pokladni MsÚ. 

Ceny za parkovacie lístky a parkovacie 
karty na rok 2018 zostávajú nezmenené: 

• Hodinový parkovací lístok prostredníc-
tvom SMS 0,50 €

• Mesačná parkovacia karta 5 €
 - pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-

tom v meste Senica 3 €
• Ročná parkovacia karta 30 €

 - pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-
tom alebo sídlom v meste Senica 20 €

 - pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-
tom v meste Senica, ktorí sú darcovia krvi 
- držitelia striebornej, zlatej a diamantovej 
Jánskeho plakety 10 €

 - pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-
tom v meste Senica, ktorí dovŕšili vek 70 
rokov 10 €

 - držitelia vozidiel, ktorí majú úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny vydaný par-
kovací preukaz, môžu požiadať o vydanie 
bezplatnej parkovacej karty.

Parkovacia karta na dočasné parkovanie 
má formu nálepky, ktorá musí byť nalepená 
na čelnom skle vozidla. Na jej vybavenie 
treba predložiť občiansky preukaz a tech-
nický preukaz. Darcovia krvi získajú zľav-
nenú parkovaciu kartu, ak k týmto dokla-
dom predložia aj preukaz držiteľa Jánskeho 
plakety. Fyzické osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím budú potrebovať k získa-
niu bezplatnej parkovacej karty parkovací 
preukaz pre fyzické osoby so zdravotným 
postihnutím (modrá kartička).

Ročná parkovacia karta pre rok 2017 má 
platnosť do 31. decembra 2017. Parkova-
cie karty pre rok 2018 platia od 1. januára 
do 31. decembra 2018. 

Ing. Jana Oslejová
oddelenie výstavby, ŽP a dopravy MsÚ

2/ Zníženie sadzby dane zo stavieb 
na pôdohospodársku produkciu, skleníky, 
stavby pre vodné hospodárstvo, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej pôdo-
hospodárskej produkcie vrátane stavieb 
na vlastnú administratívu z pôvodnej sad-
zby 0,249 € za m2 na 0,248 € za m2.

Všetky ostatné miestne dane - daň 
za psa, daň za predajné automaty, daň 
za nevýherné hracie prístroje - zostávajú 
bez zmeny.

Ing. Renáta Hebnárová
finančné odd. MsÚ 



Naša Senica 11-12/2017

5

Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce

O užívaní verejného 
priestranstva

Mesto Senica na 19. riadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva 14. novembra 
schválilo zmeny vo Všeobecne záväznom 
nariadení (VZN) mesta o miestnych dani-
ach č. 53 s účinnosťou od 1. januára 2018. 

V čl. 31 sa upravuje oznamovacia povin-
nosť daňovníka. Daňovník, ktorý užíva 
alebo má záujem užívať verejné priestran-
stvo na účely umiestnenia (terasy, vystave-
nie tovaru pred prevádzkou, organizova-
nie rôznych propagačných a reklamných 
akcií), je povinný písomne oznámiť správ-
covi dane svoj zámer osobitného užívania 
na príslušnom tlačive. 

Pokiaľ užívanie zasahuje do miestnej 
komunikácie vrátane chodníka, treba poži-
adať o zvláštne užívanie miestnej komuni-
kácie.

Tlačivá oznámenia zámeru sú zverej-
nené na webovej stránke mesta www.
senica.sk/clanok/ziadosti-a-tlaciva.

oddelenie majetkovo-právne MsÚ 

Na konferencii v Číne 
Na základe podpísaného memo-

randa o spolupráci medzi Mestom Senica 
a európsko-čínskou obchodnou komorou 
ECFC bolo mesto Senica pozvané na kon-
ferenciu CCTIP do Čínskej republiky. Spolu 
so zástupcami nášho mesta bolo pozvané 
aj mesto Lučenec, ktoré má takisto podpí-
sané memorandum, i senická spoločnosť 
DEMA, ktorá bola iniciátorom rokovaní 
medzi Senicou a čínskou stranou. Na kon-
ferencii CCTIP predniesol  prejav aj sloven-
sky veľvyslanec Dušan Bella, ktorý vyzdvi-
hol úspechy a plány Slovenskej republiky 
v oblasti spolupráce s Čínskou republikou. 

„Snažili sme sa prezentovať náš región 
najmä z hľadiska cestovného ruchu, keďže 
v nasledujúcich rokoch sa očakáva nárast 
počtu čínskych turistov do Európy a taktiež 
na Slovensko. Z turistických oblastí najviac 
zaujal golfový rezort Penati Golf Resort 
Senica, športové podujatie dračie lode a  
naše hrady a zámky. Pre výrobcu bicyklov 
spoločnosť DEMA boli okrem nadviazania 
priamych vzťahov so CCPIT dôležité najmä 
stretnutia s viacerými investormi a obchod-
nými partnermi v oblasti e-mobility a výroby 
e-bicyklov,“ informovala Alexandra  Bere-
cová, ktorá reprezentovala na konferencii 
senickú samosprávu. Rokovania s čínskymi 
investormi budú pokračovať začiatkom 
budúceho roka, keď opätovne navštívia 
Senicu. 

Jedným z príkladov spolupráce Čínskej 
republiky s európskym trhom je aj Hod-
vábna cesta, po ktorej sa už aj  k nám zači-
atkom novembra dostavil prvý čínsky vlak. 
Jeho cesta z čínskeho Dalianu cez Rusko 
a Ukrajinu až na Slovensko trvala 17 dní. 

A. Berecová

Modernizácia zastávok
Mesto Senica začalo 9. októbra výmenu 

a osadzovanie nových prístreškov zastávok 
MHD. Modernizácia sa začína 12 autobu-
sovými zastávkami z celkového počtu 45. 
Z nich 30 nemá prístrešky a 15 zastávok má. 
Z rozpočtu mesta si táto investícia vyžiada 
49 tisíc eur. Celá akcia by mala byť hotová 
do polovice novembra t.r. Postupne budú 
obnovené všetky autobusové zastávky. 

Na Sotinskej ulici boli rekonštruované 
4 zastávky (Tesco a Poliklinika v oboch 
smeroch), na Dlhej ulici 1 (pri firme Dema, 
smer železničná stanica), na Hviezdosla-
vovej ulici 1 (pri starom kine), v mestských 
častiach Čáčov 2 (zastávky pri kostole) 
a v Kunove 2 (Jednota a rázcestie). Ďalšie 
dve zastávky na IBV Záhrady Lipová ulica 
a Dlhá ulica (SPP smer centrum mesta) 
dostali zatiaľ (keďže doteraz tam neboli) 
zachovalé prístrešky od Polikliniky. 

„K výmene a rekonštrukcii autobuso-
vých zastávok sme pristúpili z viacerých 
dôvodov. Chceme postupne zjednotiť 
vzhľad autobusových zastávok a vybu-

dovať ich aj tam, kde doteraz prístrešky 
neboli. Pri výmene prístreškov a vybavenia 
sme zohľadňovali estetické aj praktické hľa-
disko,“ vysvetlil vedúci oddelenia výstavby, 
dopravy a životného prostredia Ivan Šte-
ffek. S obnovou autobusových zastávok 
sa začalo tam, kde je najväčšia frekvencia 
cestujúcich. Rekonštrukcia zastávok spo-
číva v odstránení doterajšej spevnenej plo-
chy, starých prístreškov a mobiliáru. Nová 
spodná stavba zo zámkovej dlažby bude 
mať osadené pätky, na ktoré sa potom 
pripevní prístrešok. Oceľová konštrukcia 
prístrešku bude variabilná s možnosťou 
zväčšenia podľa potreby. Výplň prístrešku 
bude z kaleného bezpečnostného skla 
a celý prístrešok vo farbách mesta mod-
rej a červenej. Vo vnútri sú osadné lavičky 
z odolného tropického dreva, ale aj 
novinka oceľové ischiatické lavičky. Sú to 
v podstate opierky, ktoré poskytnú pohod-
lie čakajúcim, no neposkytujú pohodlie 
na dlhé sedenie či ležanie ľuďom, ktorí 
na autobus nečakajú. 

Viera Barošková

Stanovisko mesta 
k rebríčku Ineko

Inštitút Ineko vydal rebríček hospodá-
renia 50 najväčších miest na Slovensku, 
v ktorom Mesto Senica skončilo na 49. 
mieste.

Tento rebríček vôbec nepodáva objek-
tívny pohľad na hospodárenie miest z cel-
kového hľadiska – ide len o jednostranný 
pohľad zo strany pasívnej, a to zo strany 
dlhovej služby, úverovej zadĺženosti a záväz-
kov mesta. Vôbec nepodáva obraz pridanej 
hodnoty ako výšku hodnoty majetku mesta 
vo forme investícií, ktorá je pre kvalitu života 
občana v meste vybudovaná. Inštitút síce 
hodnotí, že naše mesto má dlh na jedného 
obyvateľa 184 €, ale už vôbec nehodnotí 
hodnotu majetku, ktorá je v našom meste 
zhruba 3 300 eur na obyvateľa.

Skóre finančného zdravia je v rebríčku 
spriemerované za posledné 4 roky, aj to 
dáva skreslený pohľad na vývoj hospo-
dárenia v našom meste. Paradoxne sú 

v rebríčku vyššie mestá, ktoré za posledné 
dva roky dosiahli omnoho horšie ukazova-
tele finančnej stability ako naše mesto. 

Mesto Senica za posledných 5 rokov 
dosahuje výrazný progres vývoja finančnej 
stability, čoho výsledkom je aj to, že v tabu-
ľke Skokanov roka Mesto Senica skončilo 
na 6. mieste zo všetkých miest. Ekonomika 
mesta je stabilizovaná, za posledné roky 
výrazne premietame finančné prostriedky 
do investícií, o čom svedčí aj nový návrh 
rozpočtu na rok 2018.

Na margo hodnotených ekonomických 
ukazovateľov - mesto ich drží v zákonom 
stanovených hodnotách. Úverová zadĺže-
nosť mesta je v percentách na hodnote 
zhruba 23 % (max. hranica 60 %) a záväzky 
po lehote splatnosti na úrovni 4,7 % (max. 
hranica 15 %), takže mestu nehrozí žiaden 
ozdravný režim ani nútená správa a žiadne 
iné komplikácie do budúcnosti, tieto hra-
nice držíme úplne pod kontrolou.

Ing. Róbert Mozolič
vedúci finančného oddelenia MsÚ

Nezistili žiadne 
pochybenia

Na 19. rokovaní mestského zastupi-
teľstva 14. novembra odznela interpelá-
cia ohľadom rekonštrukcie a kvality prác 
na Kunovskej priehrade.

Stavbu realizuje Slovenský vodohospo-
dársky podnik, š.p., Odštepný závod Brati-
slava a v priebehu celej realizácie stavby sa 
vykonáva technicko-bezpečnostný dohľad 
podľa platného Programu technicko-bez-
pečnostného dohľadu pre trvalú prevádzku. 
Priebežne sa vodná stavba monitoruje a vo 
vytipovaných sondách a studniach sú vyko-
návané geofyzikálne merania zamerané 
na stanovenie filtračných rýchlostí podzem-

ných vôd v podloží vodnej stavby. Záver 
z prehliadky technicko-bezpečnostného 
dohľadu na vodnej stavbe VN Kunov, kona-
nej 7. novembra t.r. znie: Vodná stavba Kunov 
sa prevádzkuje podľa udelených vodopráv-
nych rozhodnutí, je udržiavaná v dobrom 
prevádzky schopnom stave v súlade so všet-
kými ustanoveniami na úseku vodného 
hospodárstva. Pri prehliadke neboli zistené 
skutočnosti, ktoré by signalizovali zníženie 
jej bezpečnosti. Pre objektívne posudzova-
nie stavu diela a jeho riadnu prevádzku je 
nutné v rámci prebiehajúcej revízie vykonať 
navrhnuté opatrenia. 

Zástupcovia SVP sú ochotní na najbliž-
šom zasadnutí MsZ prezentovať priebeh 
rekonštrukčných prác na vodnom diele.

NS
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Pamätník na Surovinách 
sa už rekonštruuje

Krajský pamiatkový ústav vydal 5. 
apríla t.r. súhlas so zámerom Mesta Senica 
na obnovu Pamätníka povstania v rokoch 
1848/49, ktorý sa nachádza v lokalite 
Horné Suroviny. Mesto Senica tak odštar-
tovalo sériu ďalších krokov vedúcich 
ku komplexnej obnove Pamätníka povsta-
nia, úprave jeho okolia a príprave podujatí 
pri príležitosti 170. výročia Slovenského 
povstania meruôsmych rokov. 

Informoval o tom primátor mesta Senica 
Branislav Grimm na stretnutí s predstavi-
teľmi Záhorského osvetového strediska, 
Záhorskej knižnice, Mestského kultúrneho 
strediska, Klubu priateľov histórie, Klubu 
ochrancov zelene, Pro Čáčov, Klubu slo-
venských turistov a Klubu vojenskej histó-
rie Záhorie, ktoré sa konalo 28. novembra 
na Mestskom úrade. Práce na obnove 
kultúrnej pamiatky v majetku mesta, ktorá 
nutne potrebuje obnovu, sa 
začali v januári t.r. po stret-
nutí so zainteresovanými 
stranami, na ktorom prišlo 
k dohode o vzájomnej spo-
lupráci a koordinácii pri jed-
notlivých krokoch. 

V máji dalo Mesto Senica 
vypracovať geometrický 
plán, zameranie pripra-
vovaného cyklochodníka 
i pomníka. Začali sa roko-
vania o majetkovo-práv-
nom vysporiadaní pozem-
kov s majiteľmi pozemkov 
pod pomníkom i cyklo-
chodníkom. V októbri bola 
podpísaná zmluva o dielo 
na rekonštrukciu Pamät-
níka povstania s reštaurá-

torom Petrom Gregvorekom, novembri 
bola hotová aj projektová dokumentácia 
na výstavbu cyklochodníka. Krajský pami-
atkový úrad súhlasil s realizáciou rekon-
štrukcie podľa vypracovanej reštaurátor-
skej dokumentácie. 

Pamätník povstania má tvar pylónu 
na stupňovitom ihlanovom podstavci, 
na vrchole s architektonickou výzdobou 
v tvare symetrického dvojramenného 
kríža s mečom. Na pylóne sú umiestnené 
pamätné tabule vyhotovené z pieskovca, 
ako aj celý pomník. Pomník je poškodený 
zvetraním povrchu, zanedbanou a nevhod-
nou údržbou a sekundárnymi zásahmi. 
V havarijnom stave sú nápisové pamätné 
tabule. Poškodená je aj celá kovová ohrada, 
ktorá je mechanicky poprehýbaná, naklo-
nená a uvoľnená, chýba vstupná bránička. 
Počas nadchádzajúcich zimných mesiacov 
sa budú vykonávať práce súvisiace s opra-
vou kovovej ohrady a výrobou bráničky. 
Všetky ostatné práce sa začnú realizovať 
na jar budúceho roka. Hotové by mali byť 

do leta 2018. 
V rozpočte mesta na rok 2018 je navrh-

nutých 14 100 eur na vybudovanie cyklo-
chodníka a 17 900 eur na reštaurátorské 
práce na pamätníku. V celkovej sume je už 
započítaná aj suma 5000 eur, ktorú mesto 
dostalo na obnovu pamätníka od Trnav-
ského samosprávneho kraja. Účastníci 
stretnutia ocenili razantný postup Mesta 
Senica pri obnove vzácneho pamätníka, 
ktorý bol odhalený pri príležitosti 100. výro-
čia povstania v roku 1948. Jeho autorom je 
akademický sochár Ladislav Pollák z Pieš-
ťan. Pomník je postavený na počesť popra-
vených účastníkov Slovenského povstania 
čáčovského richtára Martina Bartoňa, 
Pavla Svatíka, Františka Kapitána a Vojte-
cha Bemerta. Označuje miesto popráv 
obetí štatariálneho súdu (súd, ktorý má 
právo ihneď dať odsúdených popraviť, súd 
bez výsluchu). 

Na stretnutí vzišli ďalšie návrhy 
na úpravu okolia pamätníka, výsadbu 
zelene, osadenie mobiliáru, informačných 

tabúľ aj v cudzích jazy-
koch, na osadenie infor-
mačných smerových tabúľ 
na okrajoch mesta, ktoré 
účastníci doručia na Mest-
ský úrad Senica do konca 
januára 2018. Po odsúhla-
sení s Krajským pamiatko-
vým úradom bude možná 
ich realizácia. 

Súčasne sa obraciame 
na verejnosť: ak niekto dis-
ponuje fotografiami Pamät-
níka povstania okolo roku 
1970, budeme radi, ak nám 
ich zapožičia. 

Viera Barošková
foto Slavomír Bučák 

Poďakovanie 
za dlhoročné aktivity

Pani Viera Barošková bola 5.  októbra  
pri príležitosti Dňa Trnavského samospráv-
neho kraja predsedom Trnavského samo-
správneho kraja Ing. Tiborom Mikušom oce-
nená Pamätnou medailou predsedu TTSK 
ako jedna z významných osobností spolo-
čenského a kultúrneho života, ktorá  svo-
jou prácou redaktorky Našej Senice, ale aj 
ako organizátorka rôznych  spoločenských 
stretnutí a slávností sa zaslúžila o rozvoj spo-
ločenského života, kultúry a zachovávanie 
historického dedičstva v našom kraji.

Vedúca redaktorka  Mgr. Viera Baro-
šková pripravuje  mestský informačný 
mesačník Naša Senica už  37 rokov. Okrem 
textových a fotografických autorských 
príspevkov tvorí koncepciu novín a zabez-
pečuje celý proces až po vydanie novín.  
Naša Senica je  dôležitým informačným 
médiom mapujúcim všetky dôležité uda-
losti mesta v širokom spektre od samo-

správy cez spoločenský život, kultúru, 
šport, tretí sektor, históriu, voľnočasové 
aktivity až po prílohu Študentské listy, ktoré  
vychádzajú 13. rok. 

Pani Viera Barošková spolupracuje 
pri tvorbe Kroniky 
mesta, moderuje 
podujatia, propa-
guje  históriu,  kul-
túru a cestovný 
ruch, je  hovorkyňou 
mestskej samo-
správy.  Podieľala 
sa na príprave via-
cerých  publikácií.  
Úzko spolupracuje 
s kultúrnymi inšti-
túciami TTSK pôso-
biacimi v meste, 
MsKS, občianskymi 
združeniami, čím 
prispieva k popu-
larizácii  kultúry, 
histórie,  umenia 
environmentálnych 

aktivít a ďalších verejnoprospešných čin-
ností.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

foto TTSK                              
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vychádza 40 rokov
Mesačník Naša Senica oslavuje tento 

rok 40 rokov od prvého vydania. Výročie 
mestských novín sme si pripomenuli v pia-
tok 1. decembra slávnostným zasadnutím 
redakčnej rady. V obradnej sieni Mest-
ského úradu sa stretli členovia redakčnej 
rady, blízki spolupracovníci, dopisovatelia, 
predstavitelia kultúrneho, športového i hos-
podárskeho života mesta, ktorí s mestskými 
novinami spolupracovali počas uplynulých 
rokov a spolupracujú aj teraz.

Prvé číslo mesačníka vyšlo v septem-
bri 1977. Malo 8 strán a od začiatku to 
bol mesačník. Z pôvodného periodika 
menšieho rozsahu so zameraním najmä 
na oznamy komunálneho charakteru, kul-
túrne a športové dianie, sa noviny postupne 
vyprofilovali na moderného informátora 
všestranného zamerania, ktorého redakciu 
po Zlatici Havlovej a krátkom pôsobení 
Márie Bezdekovej už 37 rokov úspešne 
vedie šéfredaktorka Viera Barošková.

Aj keď hlavným poslaním novín bolo 
a stále je informovanie, Naša Senica si dala 
aj iné poslanie – spájať, integrovať, združo-
vať, tvoriť komunitu a  tento aspekt sa snažia 
tvorcovia novín budovať prostredníctvom 
rôznych stálych rubrík. Noviny Naša Senica 
boli vždy o meste, o Seničanoch a Seničania 
ich tvorili. Možno práve v tom je kľúč k tomu, 
že po prerušení vydávania ich v roku 1993 
opäť obnovili a prihovárajú sa ľuďom dote-
raz. A hoci doba pokročila a Našu Senicu 
si môžeme prečítať na internetovej stránke 
mesta, predsa len stále najviac „chutí“, keď 
môžeme noviny chytiť do ruky.

Na príprave vydania každého nového 
čísla tvorivo spolupracuje redakčná rada, 
ktorá sa snaží, aby boli noviny hutnejšie, 
príťažlivo, zaujímavo, pútavo spracované, 
stali sa platformou spolupráce, súdrž-
nosti a budovania hrdosti na svoje mesto. 
A preto boli počas slávnostného zasad-
nutia redakčnej rady do Pamätnej knihy 
mesta zapísaní jej súčasní členovia - Marek 
Grimm, Anna Maximová, Štefan Orth, Ján 
Peter, Katarína Soukupová, Ivan Tobiáš 
a Katarína Vrlová. „Vďaka vám čitateľ 
nachádzal i nachádza v jednotlivých rubri-
kách Našej Senice prepojenie s aktuálnym 
životom v našom meste, ktorý zmapovať by 
jeden človek sám nezvládol. Vaša aktívna 
práca pri tvorbe nového čísla posúva naše 
periodikum vždy vpred. Vážim si, že ste 
nikdy neskĺzli do vydania konfrontačných 
článkov, nedôstojných, neoverených faktov 
či názorov. Udržali ste ľudskú dôstojnosť, 
a tým už 40 rokov i mimoriadne výstižné 
pomenovanie Naša Senica,“ prihovoril sa 
a poďakoval členom redakčnej rady primá-
tor mesta Branislav Grimm a odovzdal kaž-
dému Pamätnú plaketu mesta.

Po členoch redakčnej rady sa do Pamät-
nej knihy zapísala aj duša novín, šéfredak-
torka Mgr. Viera Barošková. Jej práca nie 
je len obsahovo noviny naplniť. Najviac 
drobnej, neviditeľnej a často nezáživnej 

práce jej začína po uzávierke čísla, kedy 
treba všetky príspevky zredigovať, odstrá-
niť chyby, upraviť štylisticky i rozsahom, 
upraviť či vymyslieť titulok, postrehnúť, 
aby sa na jednej strane titulky nepodo-
bali, správne priradiť fotografie, texty 
k fotografiám, odovzdať podklady do Tla-
čiarne Durlák, kde všetko znovu kontro-
luje a mnohokrát improvizuje, aby všetko 
do seba zapadlo ako má. „Najdôležitejšia 
a najzodpovednejšia osoba redakčnej 
rady. Osobnosť s výborným písaným preja-
vom, štylistikou, organizátorka, analytička, 
často improvizátorka, motivátorka v jednej 
osobe. Pod jej vedením nadobudol mesač-
ník za tie roky výpovednú hodnotu podrob-
nej kroniky,“ vyzdvihol osobitne prácu šéf-
redaktorky primátor mesta, ktorý na záver 
oficiálnej časti zaželal mestským novinám: 
„Želám Našej Senici do ďalších rokov nech 
je naďalej životaschopnou, tvorivou, vyna-
chádzavou, nech neutícha o ňu čitateľský 
záujem a nech je pre Seničanov naďalej 
tou „našou“ Senicou.“

Po tejto oficiálnej časti slávnostného 
zasadnutia redakčnej rady sa potom v zasa-
dacej miestnosti uskutočnila pracovná časť. 
Prítomní si zaspomínali na začiatky a vývoj 
novín, ale padli aj návrhy, čo 
do novín doplniť, ako ich vylep-
šiť. Tu si na osemdesiate roky 
minulého storočia zaspomínali 
pamätníci, ktorí boli neodmysli-
teľnou súčasťou novín exprimá-
tor Pavol Grimm, stredoškolský 
pedagóg a vtedajší vedúci roz-
hlasového krúžku Štefan Mocko, 
bývalý podpredseda MsNV 
Štefan Melega a ďalší. Vtedaj-
šia riaditeľka Okresnej knižnice 
Elena Sochorová – Feldsamová 

spomínala aj na cyklostylovanú podobu 
predchodkyne novín, ktorú pripravovala 
niekoľko rokov. Žiaľ, nedopátrali sme sa 
k žiadnemu zachovanému cyklostylova-
nému výtlačku. Účastníci si pripomenuli 
tvorbu novín bez dnešnej modernej tech-
niky, bez e-mailovej komunikácie, mobil-
ných telefónov a digitálnych fotoapará-
tov, na čítanie príspevkov z Našej Senice 
v miestnom rozhlase, na ľudí, ktorí sa rôz-
nym spôsobom zapísali do histórie mesta, 
a tak aj na stránky našich mestských novín. 
Všetkých zaujala digitálna prezentácia star-
ších ročníkov, pri ktorej vedúca redaktorka 
upozorňovala na významné fakty súvisiace 
s históriou Našej Senice. 

Ako sa všetci zhodli, nie je veľa takých 
periodík, ktoré vychádzajú 4 desiatky 
rokov a sú životaschopné a čitateľmi stále 
žiadané. Noviny štyri desaťročia každý 
mesiac informujú o dianí v meste a spríjem-
ňujú život svojim verným čitateľom. Verní 
čitatelia každý mesiac netrpezlivo čakajú 
na nové číslo,  trávia s novinami nejednu 
príjemnú a obohacujúcu chvíľu.

Redakčná rada
foto lv 

O dôležitosti prevencie
Na Mestskom úrade v Senici sa 29. 

novembra konal XXI. ročník odborného 
semináru Chráňme sa pred drogovým 
nebezpečenstvom. Pozvanie Komisie 
pre prevenciu kriminality a inej protispo-
ločenskej činnosti pri mestskom zastu-
piteľstve v Senici prijal aj riaditeľ Centra 
pre liečbu drogových závislostí Bratislava 
MUDr. Ľubomír Okruhlica. Pozvaným 
zástupcom inštitúcií z oblasti výchovy, 
vzdelávania, osvety a prevencie protispo-
ločenskej činnosti prednášal na tému Pre-
vencia, liečba závislostí a ďalších problé-
mov s užívaním návykových látok. Vysvetlil 
legislatívny rámec a aktuálnu prax v oblasti 

primárnej, sekundárnej a terciárnej preven-
cie v podmienkach Slovenskej republiky. 
Informoval o štruktúrach zariadení na pre-
venciu a následne liečbu závislostí a ich 
pôsobnosť. Priblížil konkrétnu prácu a pro-
blémy v centre pre liečbu drogových závis-
lostí, ktorého je riaditeľom, odporúčané 
postupy pri riešení situácií v oblasti užíva-
nia a liečby návykových látok.

V diskusii vystúpili so svojimi osobnými 
poznatkami z oblasti primárnej prevencie 
odborníci pôsobiaci v uvedenej oblasti 
- Mgr. Miroslav Jablonický, koordinátori 
pre prevenciu sociálno-patologických javov 
a zamestnanci Úradu práce sociálnych vecí 
a rodiny v Senici. 

lv
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Svetlom o odkaze 
patróna mesta

V predvečer sviatku patróna mesta sv. 
Martina priniesli opäť stovky ľudí do ulíc 
Senice svetlo v podobe svietiacich led baló-
nikov alebo lampiónov počas tradičného a 
obľúbeného Martinského svetlonosenia. 
Sv. Martinovi a svetlu patril podvečer v pia-
tok 10. novembra.

Už po deviaty raz sme si týmto podu-
jatím pripomenuli odkaz Martina Tour-
ského - mať odvahu bojovať tam, kde je to 
potrebné a ešte väčšiu odvahu nezabudnúť 
na biednych a bezbranných okolo nás. 

Toto podujatie prilákalo opäť celé 
rodiny s deťmi, ktoré sa zhromaždili v 
parku pri DAVe. Deti, ktoré sa na sprie-
vod nahlásili v škole, dostali svietiaci led 
balónik, svetlo si však mohli priniesť aj 
v rozžiarených lampiónoch, tak ako po 

minulé roky. Sprievod ulicami mesta tento 
rok viedli bubeníci z agentúry Hector. 
Za nimi už tradične na čele sprievodu išli 
zástupcovia Študentského parlamentu 
mesta Senica. Dlhokánsky sprievod sa tia-
hol celým parkom a pri budove Mestského 
úradu sa k nemu pripojil Martin na bielom 
koni, žobrák a anjeli na chodúľoch, ktorí 
vytŕčali z davu. Na Námestí 
oslobodenia potom začal 
program bubnovou šou a po 
nej vystúpilo fanfárové trio 
pod vedením Jaroslava Jan-
koviča. Scénku o patrónovi 
nášho mesta sv. Martinovi 
a príbeh o tom, ako venoval 
kus svojho plášťa žobrákovi, 
zobrazili 3-metrové posta-
vičky na chodúľoch v podaní 
hercov z Creative Shows Bra-
tislava. Potom už primátor 
mesta odštartoval vypuste-

nie balónikov a obloha nad Senicou sa na 
chvíľu rozžiarila stovkami blikajúcich sveti-
elok. Vyvrcholenie programu patrilo opäť 
agentúre Hector a ich programu Mythos, 
v ktorom deti spoznali príbehy viacerých 
gréckych hrdinov Achila, Hectora, Persea, 
Thesea a krásnej Pallas Atény. 

text a foto lv

Spolupráca s rakúskymi 
partnermi 

Nasledujúce tri školské roky bude mesto 
Senica a viaceré obce okresu realizovať 
vo svojich základných a materských ško-
lách projekt Kooperácia v oblasti vzdeláva-
nia v pohraničnom regióne SK-AT. Projekt 
je schválený v rámci programu Interreg 
V-A SK-AT a bude prezentovaný pod akro-
nymom BIG SK-AT. Hlavným partnerom 
a koordinátorom projektu je Úrad dolno-
rakúskej krajinskej vlády, oddelenie mater-
ské školy. Mesto je do projektu zapojené 
ako hlavný slovenský cezhraničný partner 
a zastupuje v ňom 12 obcí okresu: Sobo-
tište, Smrdáky, Koválov, Smolinské, Lakšár-
ska Nová Ves, Borský Svätý Jur, Moravský 
Svätý Ján, Sekule, Dojč, Prietrž, Hlboké 
a mesto Šaštín Stráže. Ďalšími partnermi 
projektu sú Enviropark Pomoravie n.o (zdru-
ženie 8 obcí), Daphne o.z. Inštitút aplikova-
nej ekológie, Európska kancelária školského 
úradu pre mesto Viedeň, Rakúski priatelia 
detí - krajská organizácia Viedeň, Spolková 
krajina Burgenland, mestská časť Bratislava - 
Nove Mesto a obec Záhorská Ves.

Projekt odštartoval na októbrovom 
slávnostnom podujatí v Bratislave za prí-
tomnosti všetkých partnerov, štatutárnych 
zástupcov zapojených obcí, preziden-
tov rakúskych školských úradov, lektorov 
a pedagógov základných, materských škôl, 
odborníkov na inovatívne a mnohojazyčné 
vzdelávanie. Váženým hosťom bola Zem-
ská radkyňa pre veci sociálne, vzdelávanie 
a rodinu Dolného Rakúska Mag. Barbara 
Schwarz. Zemská radkyňa vyjadrila myšli-
enku, že vzdelávanie cudzieho jazyka má 
súvisieť s empatiou a porozumením. Hlav-
nou ideou podpory recipročnej výučby 
nemeckého a slovenského jazyka v základ-
ných a materských školách nie je učenie sa 
jazyka, ale výchova k pochopeniu svojho 
suseda. Náš projekt je vzorom ako spo-
ločne koexistovať a rozvíjať región, ako 

v ňom spoločne žiť a stierať hranice. 
Pre deti nie je cieľom naučiť sa jazyk, 

ale komunikovať. Deti sú vo svojom prejave 
oveľa otvorenejšie a istejšie. Neriešia gra-
matickú správnosť svojich viet, ale porozu-
menie si. Deti odmala vedené k viacjazyč-
nosti budú mať v tomto globalizovanom 
svete veľkú výhodu a budú z nej profitovať.

Okrem jazykovej aktivity sú nosnou 
časťou projektu inovácie vo vzdelávaní 
a zvyšovanie kvalifikácie pedagógov. Pre-
dovšetkým pre pedagógov základných 
škôl pripravujeme množstvo zaujímavých 
aktivít vedených skúsenými odborníkmi. 
Medzi inými trojdňový seminár Živá učeb-
nica v Banskej Štiavnici pre pedagógov 
prírodovedných predmetov, seminár orien-
tovaný na posilnenie emocionálnej a soci-
álnej kompetencie pedagóga, semináre 
zamerané na medzipredmetové vzťahy, 
mentoring a iné. Výstupmi projektu budú 
rôzne odborné materiály, na ktorých tvorbe 
spolupracujú cezhraničné odborné tímy. 
Mesto Senica zastrešuje tvorbu materiálu 
pre vyučovanie nemeckého jazyka v mater-
ských školách a prvom stupni základných 
škôl. Na tento zámer bola zostavená 
odborná expertná skupina, ktorá mala 
v novembri svoje prvé pracovné stretnutie. 
Daphne o.z. - Inštitút aplikovanej ekológie 
- bude garantom tvorby metodických mate-
riálov s praktickými odporúčaniami ako 
inovovať vyučovanie v predmetoch bioló-
gia, fyzika, chémia, zemepis a obrazových 
učebných materiálov adaptujúcich učivo 
uvedených predmetov na náš aj cezhra-
ničný región.

Projekt myslel aj na sprievodné akti-
vity zamerané na žiakov. V jeho rozpočte 
sú plánované exkurzie s cieľom spoznať 
región suseda, návštevy výrobných podni-
kov, múzeí, atrakcií a pod. Pre dve mimori-
adne šikovné triedy nemčinárov z okresu 
Senica zorganizujeme štvordňový pobyt 
v Banskej Štiavnici so zážitkovým vzdelá-
vaním.

Mesto Senica v projekte zastrešuje 21 

Stretnutie jubilantov
Tí, ktorí sa v uplynulom polroku dožili 

životného jubilea 80, 85, 90 a viac rokov, 
dostali od primátora mesta pozvánku na 
malú oslavu ich sviatku v spoločnosti roves-
níkov. V obradnej sieni Mestského úradu sa 
28. novembra stretlo 32 oslávencov. Primá-
tor mesta Branislav Grimm im zagratuloval 
ku krásnemu životnému jubileu, poďakoval 
za roky aktívneho života, počas ktorého sa 
podieľali aj na rozvoji nášho mesta a odo-
vzdal im malý darček.

Jubilantov víta primátor mesta na Mest-
skom úrade dvakrát do roka. Najstaršou 
jubilantkou bola tentoraz 94-ročná Anna 
Šullová, ktorá si počas gratulácie s primá-
torom zavtipkovala a dohodla si gratuláciu 
ku 100. narodeninám. Ďalšia z jubilantiek 
zas primátorovi venovala darček. Drobnou 
ručnou prácou s venovaním ho potešila 
85-ročná Věra Mrázová. Spolu s ostatnými 
oslávencami si potom v uvoľnenej atmo-
sfére pri kávičke a koláčiku pospomínali na 
svoje prežité roky, na pekné i ťažšie obdobia 
svojich životov. Spoločne sa zhodli, že ich 
životy ubehli veľmi rýchlo. Obdivuhodné 
bolo sledovať, ako sú viacerí napriek vyšši-
emu veku stále čiperní. Na otázku, ako sa 
udržujú vo forme, niektorí prezradili recept. 
Jedni aj v takomto veku jazdia na bicykli, iní 
sa nevzdali svojich záľub a zamestnáva ich 
záhradka či vnúčatá. Starčekom a staren-
kám posedenie spríjemnili svojím vystúpe-
ním deti zo súboru Dvojkáčik. 

lv

materských a 14 základných škôl okresu 
Senica. Do projektu je zapojených 13 
lektorov nemeckého jazyka a 2 metodici. 
Aby mal projekt čo najväčší dopad a ťažili 
z neho aj školy a pedagógovia, ktorí doň 
zapojení nie sú, bude zriadená on-line 
cezhraničná vedecká platforma, na ktorej 
budú sprístupnené všetky výstupy projektu. 

Ľubica Kadlec Melišová
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Mestá a obce majú v oblasti sociálnej 
politiky významné kompetencie, a preto 
ich poslaním musí byť rozširovanie a neu-
stále skvalitňovanie služieb. Na Mestskom 
úrade (MsÚ) v Senici sa preto 25. októbra 
stretli poskytovatelia sociálnych služieb z 
okresu Senica a Skalica na 2. ročníku Dňa 
sociálnych pracovníkov, ktorého cieľom 
bolo oboznámiť zástupcov sociálnych zari-
adení s aktuálnymi legislatívnymi zmenami 
v sociálnych zákonoch a výmena skúse-
ností medzi poskytovateľmi.

Deň sociálnych pracovníkov bol prioritne 
určený pre zástupcov zariadení sociálnych 
služieb, odborných pracovníkov mestských 
a obecných úradov, starostov okresu Senica, 
pre zamestnancov odboru sociálnych vecí a 
rodiny Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Senici, predstaviteľov organizácií tretieho 
sektora pôsobiacich v Senici, sociálnu komi-
siu pri mestskom zastupiteľstve v Senici a 
zamestnancov oddelenia kultúry, sociálnych 
vecí, zdravotníctva a bytov MsÚ v Senici.

Podujatie otvoril primátor mesta Bra-
nislav Grimm, ktorý v príhovore vyjadril 
všetkým sociálnym pracovníkom úctu a 
poďakovanie za to, že popri zákonných 
povinnostiach pri vykonávaní tejto zásluž-
nej práce nezabúdajú na najdôležitejšiu 
zložku poskytovania sociálnych služieb, 
a to prirodzenú medziľudskú solidaritu, 
humanizáciu. Zároveň ich informoval o 
najnovších záveroch zo zasadnutí Združe-
nia miest a obcí, ktoré venuje mimoriadnu 
pozornosť poskytovaniu sociálnych služieb 
a príprave novej legislatívy. Na jeho slová 
nadviazal prednosta Okresného úradu v 
Senici Vladimír Kocourek. Potom už prišla 
na rad prednáška na odbornú tému Expre-
sívne terapie v kontexte sociálnej práce, 

ktorú predniesla Zuzana Ťulák Krčmári-
ková z Katedry liečebnej pedagogiky Peda-
gogickej fakulty UK Bratislava. O pripravo-
vanej novele zákona o sociálnych službách 
diskutovali účastníci s prednostkou MsÚ 
Katarínou Vrlovou. Odborný program svo-
jím hudobným vystúpením spestrila Anna 
Celleryová z Klubu priateľov heligónky.

Mesto Senica pravidelne oceňuje kul-
túrnych, pedagogických pracovníkov, špor-
tovcov, no všíma si aj dlhoročnú a záslužnú 
prácu vykonávanú so zanietením a radosťou 
u sociálnych pracovníkov. Primátor mesta 
Branislav Grimm sa preto rozhodol oceniť 
počas Dňa sociálnych pracovníkov niekoľ-
kých z nich a udelením Pamätnej medaily 
Mesta Senica im vyjadriť čo najúprimnejšie 
verejné poďakovanie za pôsobenie v našom 
meste. „Všetkým navrhnutým, ale i vám 
ostatným želám, aby ste si naďalej udržali 
dobrotu ľudského srdca, spolupatričnosť, 
veľa zdravia, šťastia, úspechov v práci i osob-
nom živote. Vyslovujem vám hlbokú úctu a 
obdiv. Všetkým vám patrí úprimná vďaka za 
pôsobenie v sociálnych službách,“ vyslovil 
poďakovanie primátor.
Ocenenia si prevzali: 
Viera Bzdúšková - aktivistka Základnej 
organizácie Zväzu postihnutých civilizač-
nými chorobami Senica od roku 1992; 
Jarmila Fabiánová - od roku 1990 pracuje 
na oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a 
sociálnej kurately Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v Senici; 
Štefánia Hrnčiriková - pracuje v základ-
nej organizácii Slovenského zväzu telesne 
postihnutých v Senici v prospech zdra-
votne postihnutých a sociálne odkázaných 
spoluobčanov už od roku 1993; 
Vincent Ivan - je členom Základnej orga-
nizácie Zväzu postihnutých civilizačnými 
chorobami Senica od roku 1997; 
Anna Klimková - je členkou Základnej 
organizácie Zväzu postihnutých civilizač-

nými chorobami Senica od roku 1997;
Marta Kralčáková - je členkou Základnej 
organizácie Zväzu postihnutých civilizač-
nými chorobami Senica od roku 1997; 
Emília Morávková – v sociálnej sfére 
pôsobí od roku 1982 na rôznych pozíciách, 
vykonávala terénnu sociálnu prácu, riadila 
tím opatrovateliek z povolania i dobrovoľ-
ných, momentálne na Úrade práce pracuje 
s klientmi, ktorí sa v dôsledku zdravotného 
postihnutia ocitli v ťažkej životnej situácii;
Margita Múčková - v rezorte sociálnych 
služieb pracuje od roku 1969. 10 rokov 
pracovala v Rohove, potom v Okresnom 
ústave sociálnych služieb a od roku 1993 
zúročuje svoje skúsenosti a odbornú prax v 
Domove sociálnych služieb a Zariadení pre 
seniorov v Senici; 
Veronika Rácová - od roku 2008 pracuje 
ako opatrovateľka v penzióne Vlasta, kto-
rého zriaďovateľom je nezisková organizá-
cia Oáza života; 
Eva Špánková - pracuje v oblasti sociálno-
-zdravotnej starostlivosti od roku 1968, ako 
hlavná sestra v Domove sociálnych služieb 
a Zariadení pre seniorov Senica od 1 sep-
tembra 1993;
Oľga Ulehlová - už 14 rokov je koordiná-
torkou Poradne pre verejnosť, kde občania 
mesta i okolitých obcí získavajú poraden-
stvo a pomoc v oblasti práva, sociálnych 
vecí, finančných, občianskych a rodinných 
záležitostí;
Helena Zacharová – ako opatrovateľka 
začala v Zariadení sociálnych služieb 
Senica, n.o. pracovať 1. apríla 2006, od roku 
2011 je na pozícií zdravotnícky asistent. 

Po ocenení týchto osobností sa program 
presunul do najväčšieho zariadenia sociál-
nych služieb na území mesta Senica, ktorým 
je Domov sociálnych služieb a Zariadenie 
pre seniorov Senica s kapacitou 320 klientov.

lv

Rýchle autobusové 
spojenie s Bratislavou

Študenti a cestujúci za prácou na linke 
Senica – Bratislava majú od 10. decembra k dis-
pozícii ďalší priamy rýchly spoj ráno v smere 
do Bratislavy a večer v smere do Senice. 
Samozrejmosťou na tejto trase v prímestských 
autobusoch Arriva je bezplatné pripojenie 
na internet. Nové cestovné poriadky prinesú 
cestujúcim aj ďalšie pozitívne zmeny.

„Cestujúci najčastejšie využívajú priamy 
spoj s odchodom zo Senice o 6.00 a z Bra-
tislavy o 16.30. Nakoľko sa pracovná doba 
viacerých ľudí začína až okolo 9.00, pridáme 
ďalší spoj s odchodom o 7.00 zo Senice a o 
17.50 z Bratislavy. Veríme, že nový spoj naši 
cestujúci ocenia,“ povedal Jozef Gaža z Arriva 
Trnava zodpovedný za stredisko Senica.

Na novom spoji sa cestujúci zo Senice 
do Bratislavy dostanú pohodlnými auto-
busmi Arriva za 85 minút. Pristupovať 
môžu na zastávkach v obciach Dojč, Bor-
ský Mikuláš a Lakšárska Nová Ves.

„Rozširovaním rýchleho spojenia medzi 

Senicou a Bratislavou chceme vytvoriť takú 
ponuku, aby cestujúci mali dôvod upred-
nostniť verejnú autobusovú dopravu pred 
individuálnou dopravou autami. Základ-
ným predpokladom je rýchle a priame spo-
jenie bez prestupu. Čas strávený v poho-
dlnom autobuse môžu cestujúci využiť 
na relax, vrátane možnosti bezplatného 
pripojenia na internet,“ doplnil J. Gaža.

Nové spoje budú premávať počas pra-
covných dní s výnimkou letných prázdnin. 
Počas letných prázdnin bude obnovený 
raňajší spoj na trase Brezová – Prietrž – 
Senica s odchodom o 6.20 z Brezovej, 
PS. Počas letných prázdnin bude zároveň 
premávať aj popoludňajší spoj z Hodonína 
do Senice s odchodom o 14.50.

Arriva podporuje prepojenie všetkých 
druhov verejnej dopravy – autobusovej 
a vlakovej. V situáciách, kde to umožňovali 
obraty vozidiel, boli zosúladené cestovné 
poriadky autobusov a vlakov. 

„Na žiadosť cestujúcich sme posu-
nuli posledný poobedný spoj zo Senice 
do Prietrže o 15 minút neskôr s odchodom 
o 18.20. Umožníme tým našim cestujúcim 

prestúpiť z prichádzajúceho vlaku z Trnavy 
do Senice o 18.01,“ uzavrel J. Gaža.

Arriva Trnava realizuje všetky zmeny ces-
tovného poriadku po vzájomnej dohode 
s Trnavským samosprávnym krajom, ktorý 
je objednávateľom verejnej autobusovej 
dopravy v kraji.

TS - Arriva

Svetlo do sŕdc
V nedeľu 17. decembra sa v Záhorskej 

galérii J. Mudrocha konal benefičný kon-
cert Svetlo do sŕdc, ktorý pripravili Záhor-
ská galéria a občianske združenie Domka. 
Účinkovali Lenka Kurinová, Barbora Kuri-
nová, Patrícia Čederlová a Adam Foltín. 
Výťažok z koncertu bol určený pre sociálne 
znevýhodnené rodiny. Na dobrovoľnom 
vstupnom sa vyzbieralo 375 eur. Domke 
priamo na koncerte odovzdal primátor 
mesta Branislav Grimm aj 167 eur, ktoré 
darovali zamestnanci MsÚ, MsP, MsKS, 
RSMS Senica. 

bar



Naša Senica 11-12/2017

10

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta Obzretie sa za kultúrou 

Kino Mladosť
Jednou z úloh Mestského kultúrneho 

strediska (MsKS) Senica je sprístupňovanie 
filmov verejnosti, zabezpečovanie prevá-
dzky kina, usporadúvanie verejných kine-
matografických predstavení. Kino Mladosť 
premieta filmy v digitálnej podobe v Dome 
kultúry Senica a v amfiteátri. K obsluhuj-
úcemu personálu kina patria premietači, 
pokladníčky a uvádzačky. Vo foyer Domu 
kultúry je pre návštevníkov k dispozícii aj 
bar.

K obľubeným filmom návštevníkov kina 
patria české filmy, česko-slovenské a ani-
mované. Cenu vstupného na film si stano-
vujú filmové spoločnosti. Štandardná hod-
nota lístka je 4 €, na klubový film 3,50 €, 
na ktorý je možnosť uplatniť si zľavu, ktorá 
však platí len pre členov filmového klubu. 
Od roku 2018 sa štandardná hodnota vstu-
penky zvýši na 5 € na základe spoloč-
ného rozhodnutia filmových spoloč-
ností.

Začiatky filmových predstavení 
bývajú o 17 hod. (animované a detské 
filmy) a v hlavnom premietacom čase 
o 19. hod. Kúpiť vstupenku je možné 
hodinu pred premietaním v pokladni 
kina a na stránke www.kino.senica.sk. 
Na tejto webovej stránke sa návštev-
níci dozvedia filmovú ponuku, dátum 
a čas premietania, pozrú si ukážky fil-
mov, rezervujú si sedadlo v kinosále, 
dozvedia sa novinky, zistia cenu vstup-
ného na predstavenie a iné. Držitelia 
preukazov ZŤP-S majú 50% - nú zľavu. 
Nepremieta sa v pondelok a štvrtok, 
tieto dni sú vyhradené na profesionálne 
umelecké programy, akými sú napríklad 
divadelné predstavenia, hudobné, tanečné 
koncerty, detské programy, talkshow a iné. 

Počas letnej sezóny sa premietanie pre-
súva z kina Mladosť do senického amfi-
teátra a posúva sa začiatok premietania 
na 21.30 hod. v mesiaci júl a na 21. hod. 
v auguste. Diváci tak majú možnosť vychut-
nať si filmové predstavenie a príjemnú 
atmosféru pod holým nebom.

Kino Mladosť má i svoj filmový klub. 
Jeho členovia si môžu zaobstarať členský 
preukaz Asociácie slovenských filmových 
klubov (ASFK) v hodnote 5 € a využívať 
možnosť zľavy na tzv. klubové filmy. Plat-
nosť preukazu je rok a po uplynutí je mož-
nosť predĺženia o ďalší rok. Členský pre-
ukaz ASFK oprávňuje k vstupu na všetky 
podujatia a festivaly usporiadané filmovými 
klubmi v Slovenskej a Českej republike. 
Na členský preukaz sa vydáva len jedna 
vstupenka a je neprenosný. MsKS Senica 
ponúklo v minulom roku 14 klubových 
kariet. Klubové filmy sa zvyčajne premie-
tajú v utorok.

Kino Mladosť v roku 2016 premietlo 
156 filmov rôznych žánrov drámu, sci-fi, tri-
ler, horor, dokumentárne, fantasy, komédie 
a iné, ktoré videlo 12 817 divákov.

V júli tohto roku sa MsKS Senica roz-
hodlo plagáty z filmov, ktoré zostanú 
nepoškodené darovať a urobiť tak možno 
niekomu radosť. Mať doma plagát svojho 
filmového hrdinu je úplne jednoduché. Pla-
gáty z odohraných filmov si môžu záujem-
covia vyzdvihnúť zadarmo v Informačnej 
kancelárii Infosen. Stačí prísť do Infosenu 
počas otváracích hodín (pondelok – piatok 
od 8. – 16. hod.) a vybrať si plagát podľa 
vlastného vkusu a záujmu.

Program kina, aktuálne plagáty filmov 
a potrebné informácie je možné nájsť aj 
na sociálnej sieti facebook: Kino Mladosť 
Senica, Mestské kultúrne stredisko Senica 
a Senica Info, ďalej v Infosen Senica, 
v mesačníku Naša Senica, Záhoráckom 
rádiu, v sklenených vitrínach MsKS a Mesta 
Senica, ktoré sa nachádzajú na týchto mies-
tach: Dom kultúry, tzv. staré sídlisko, amfi-
teáter Senica, sídlisko Sotina, Okresný súd, 
Poliklinika, Kunov, taktiež vo verejných vitrí-

nach v okolitých obciach a rôznych 
inštitúciách v meste alebo v okolí. 

Kino Mladosť Senica ponúka 
i premietanie filmov pre základné 
a stredné školy. V prípade záujmu 
kontaktovať: kinosenica@gmail.
com. Školy majú možnosť vybrať 
si z viacerých titulov. Po dohode 
môže filmová spoločnosť poskyt-
núť zľavu na vstupnom. 

Každý žiak základnej a strednej 
školy každoročne dostáva 4 ks (1 ks 
= 1 €) kultúrnych poukazov od Mini-
sterstva kultúry, ktoré sa dajú využiť 
na zaplatenie vstupného na rôzne 
kultúrne podujatia, návštevu galérií, 
múzeí a aj v našom kine sa dá vyu-

žiť platba kultúrnymi poukazmi.

Mgr. Marek Grimm 
kultúrny referent MsKS 

Veru, čertovská...
... bola tohtoročná rozprávka Centra 

voľného času pre senické deti k sviatku svä-
tého Mikuláša. A rohy rástli i nám dospe-
lým pri jej nácviku. Všetko sa však na dobré 
obrátilo. Veď aj bola o dobre a o jeho več-
nom boji so zlom.

Tridsaťtri malých i väčších hercov 
zo Stonožky, z ktorých väčšina nikdy diva-
dlo nehrala, zvládlo nácvik za tri a pol 
týždňa a predstavenie si užívali. 
Mnohí si tu našli nových kamará-
tov, starší sa doslova stali vzormi 
pre menších - v prestávkach medzi 
predstaveniami sa napríklad hrali 
na Peklindu či na Uriáša, tak silno 
na nich tieto dve postavy zapôso-
bili. A mňa tým dojali.

Je to za nami a dielo sa snáď 
vydarilo, pozrite si fotografie 
(www.stonozka.estranky.sk) .  
Vedeniu senických ZŠ veľmi 
pekne ďakujeme za záujem. Sme 
veľmi radi, že si žiaci prišli diva-
dielko pozrieť.

Vďaka patrí i rodičom našich hercov 
za ústretovosť, učiteľom, že boli zhovie-
vaví za vymeškané hodiny a samozrejme 
pánovi Jánovi Rehákovi (predajňa Resanka) 
a COOP Jednota Senica za sponzorskú 
podporu podujatia.

Všetkým deťom ďakujem, že to 5. 
decembra v Dome kultúry na troch predsta-
veniach zvládli výborne: Peklinda – Zuzka 
Závodská, Uriáš – Mirko Blažek, anjelinka 
Dobroslava – Natálka Holoďáková, Svätý 

Petronel – Berťo Macek, Mefiska – Radka 
Florianová, čert Matej – Roderik Provazník, 
Strážny anjel – Simonka Khulová, ďalší čerti 
– Matej Florian, Matúš Michalička, Fede-
rico Kuna, malí čerti – Samko Otrubčák, 
Sárka Pěnkavová, Deti – Laura Džačovská, 
Sophia Blažíčková, Barbarka Tomečková, 
Kristián Korontály, starenka – Simonka 
Gašparíková, anjelici – tanečníčky Sonny 
Deti II. Miriamka Dobiášová, Ninka Pipíš-
ková, Lili Ravasová, Emka Ňukovičová, Mar-

garétka Mihálová, Nicole 
Jurčová, Simonka Savarová 
a čertice – tanečníčky Sonny 
junior B Tamarka Fríbortová, 
Aďka Ňuki Ňukovičová, 
Vanesa Janíková, Sárka 
Ďuračková, Emka Poláková, 
Valika Heráková, Kamilka 
Šnegoňová a Katka Šišková.

Pekné Vianoce deťú-
rence.

Dana Kopecká 
za kolektív CVČ Senica 

foto Slavomír Bučák
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S hlavnou cenou 
Seničan Michal Sabol 

V Záhorskej galérii sa 7. decembra popo-
ludní uskutočnilo vyhodnotenie XXXI. roč-
níka celoštátnej autorskej  súťaže  Literárna 
Senica Ladislava Novomeského. Dopo-
ludnia bol rozborový seminár pre autorov 
s porotcami v Záhorskej knižnici. 

Rozborovým seminárom autorov 
s porotou v Záhorskej knižnici v Senici 
predpoludním a odovzdaním cien v Záhor-
skej galérii Jána Mudrocha v Senici popo-
ludní vyvrcholil XXXI. ročník celoslovenskej 
autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava 
Novomeského 2017.

Súťaž zorganizovali Trnavský samo-
správny kraj, Záhorská knižnica Senica, 
Mesto Senica, Spoločnosť Ladislava 
Novomeského Bratislava, Literárne infor-
mačné centrum  (LIC) Bratislava a Záhorská 
galéria Jána Mudrocha Senica. Je i poctou 
básnickému odkazu Ladislava Novomes-
kého (1904-1976.)

Odborným garantom bol spisova-
teľ Peter Jaroš, predsedníčkou odbornej 
poroty riaditeľka LIC Miroslava Vallová 
a spolu 432 súťažných prác od 205 auto-
rov hodnotili básnici, spisovatelia, publicisti 
a vysokoškolskí pedagógovia  Dana Pod-
racká, Eva Tomkuliaková, Iris Kopcsayová 
a docent Pavel Rankov.

S 276 poetickými prácami v troch veko-
vých kategóriách súťažilo 97 autorov a v 
próze so 156 prácami 108 autorov. Poslaním 
súťaže je pomoc pri výbere a raste talentov.

Hlavnú cenu za poéziu, Cenu predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja prevzal 
Seničan Michal Sabol, študent Filozofickej 
fakulty Univerzity svätých Cyrila a Metoda 
v Trnave. Na jeho adresu poetka Dana Pod-
racká okrem iného uviedla: „Jazyk mladého 
21-ročného básnika je hodný Novomes-
kého odkazu. Prináša magické pohľady 
na prastaré témy ženy, kozmu, duše. Texty 
sú na hranici metafyziky...“

Hlavnú cenu za prózu, Cenu Literárneho 
informačného centra, získala 11-ročná 
Marianna Ibrahimi z Topoľčian, členka Lite-
rárneho klubu TakSi (Topoľčianski aktivisti 
slovných ideálov) za prózu Babinec a zača-
rovaný les aj vďaka tomu, že súťažiaca 
veľmi dobre zvládla žáner divadelnej hry 
ako podčiarkla Iris Kopcsayová.

Plakety za pomoc druhým 
V Dome kultúry boli 14. novembra za 

niekoľkonásobné bezpríspevkové dar-
covstvo ocenení darcovia krvi z regiónu. 
Územný spolok Slovenského Červeného 
kríža pripravil slávnosť, na ktorej od riadi-
teľky ÚS SČK Senica Miriam Madunickej 
prevzali plakety MUDr. Janského alebo Kňa-
zovického medailu. Miriam Madunická ich 
pravidelné darovanie krvi ocenila slovami: 
„Dobrovoľní darcovia sú ľudia, na ktorých 
sa dá vždy spoľahnúť, po kvapkách vlievajú 
nádej na život tým, ktorým život uniká.“ 

Zo Seničanov plakety prevzali: 

Bronzová plaketa
Pavol Čepka, Tomáš Černák, Marcela 

Černáková, Ľubomíra Deáková, Veronika 
Drinková, Tomáš Gavlas, Miroslava Gerge-
lová, Tomáš Háberl, Katarína Halabrínová, 
Ondrej Hučko, Igor Chlapečka, Ľuboš Jab-
lonovský, Tomáš Janulík, Mário Konečný, 
Romana Kuzmová, Lucia Matulová, Miro-
slav Morávek, Lívia Raticová, Daniel Slá-
dek, Lukáš Slezák, Branislav Sloboda, Jana 
Surová, Tomáš Šebesta, Miroslav Škulák, 
Jaroslav Švárny, Jaroslav Vinduška, Martin 
Výleta, Róbert Ziman.

Strieborná plaketa
Juraj Bača, Oľga Barkóciová, Ivana Bobe-

ková, Dominik Brlík, Martin Filka, Miroslav 
Jonáš, Radoslav Kollár, Filip Lackovič, Marián 
Lisinovič, Radovan Mareček, Róbert Med-
ňanský, Ľubica Podešlová, Juraj Sečanský.

Zlatá plaketa
Miroslav Matula, Silvia Procházková. 
Pre pokračovateľov v darcovstve i tých, 

ktorí chcú ísť prvýkrát, ponúkame termíny 
mobilných odberov krvi v pôsobnosti ÚzS 
SČK Senica v roku 2018:

23. január, 13. február a 17. apríl - Denné 
centrum Senica, Hviezdoslavova ulica

13. marec - vo firme Hílek Senica.

ÚS SČK Senica

Nadácia pomohla 
nevidiacim

Nadácia Tesco vyhlásila v máji tohto 
roku tretie kolo grantového programu Vy 
rozhodujete, my pomáhame, aby podpo-
rila projekty zamerané na zlepšenie pro-
stredia ľudí v ich okolí. Z prihlásených pro-
jektov sa do hlasovania medzi zákazníkov 
v našom regióne dostali 3 projekty, ktoré 
bojovali v mesiaci október o finančnú pod-
poru pre svoj projekt. 

Riaditeľ HM Tesco Senica 
Dušan Náton 30. novembra 
vyhlásil výsledky a spoločne 
so zástupkyňou primátora mesta 
Senica Elenou Valáškovou odo-
vzdali víťazovi grantu symbolický 
šek na 1300 eur. Víťaznou orga-
nizáciou sa stalo Združenie nevi-
diacich a slabozrakých Senica 
a Skalica s projektom Podpora 
pohybových aktivít u zrakovo 
znevýhodnených, za ktoré šek 
prevzala Silvia Maláriková (na 
foto). Sumu 1300 eur použijú 

na kúpu zariadenia na cvičenie York x 
8708-55 a masážneho kresla Stilista oem 
m01307, ktoré budú umiestnené v pries-
toroch združenia a budú slúžiť členom, 
keďže zrakovo znevýhodnení občania 
majú menej príležitostí na športové aktivity, 
ktoré sú pre zdravie veľmi dôležité. Kúpou 
týchto zariadení chcú podporiť fyzickú 
kondíciu členov a vďaka častejšiemu stretá-
vaniu s priateľmi rovnakého znevýhodne-
nia aj psychickú stránku a pohodu.

lv

Popri hlavných cenách odovzdali 
v Senici v jednotlivých kategóriách za poé-
ziu i prózu ďalších 18 cien a  12 čestných 
uznaní. Jedinou autorkou ocenenou 
za poéziu (3. miesto) aj za prózu (1. miesto 
medzi najmladšími) bola  13-ročná Anna 
Semková, študentka Gymnázia na Gröss-

lingovej ulici  Bratislave.
V programe pri oceňovaní najlep-

ších vystúpil Divadelný súbor Zádrapky 
pri Základnej umeleckej škole v Senici, 
ktorý na celoslovenskej recitačnej súťaži 
Hviezdoslavov Kubín s divadlom poézie 
pod názvom Vlci v metre tohto roku zís-
kal 1. miesto a postúpil na Scénickú žatvu 
2017 v Martine. Zádrapky pod režijným 
vedením učiteľky senickej ZUŠ Lindy Pet-
rákovej predviedli kompozíciu s využitím 
textov laureátov Literárnej Senice (Kristíny 
Oslejovej, Lukáša Ludvu a Jána Mikuša) 
a slovenských autoriek Dany Podrackej, 
Mirky Ábelovej a Nory Ružičkovej. Hrou 
na gitaru slávnosť spestril Peter Kavický.

„Úspešný ročník sme zavŕšili, bla-
hoželáme víťazom. Poslanie - pomáhať 
pri výchove a raste literárnych talentov 
chceme napĺňať aj v XXXII. ročníku Literár-
nej Senice Ladislava Novomeského 2018, 
ktorý týmto vyhlasujeme,“ zakončila vyhla-
sovanie výsledkov riaditeľka Záhorskej 
knižnice v Senici Katarína Soukupová. 

TS – Záhorská knižnica
foto lv
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Retina má 75 rokov
V Dome kultúry bola od 16. novembra 

do 20. decembra sprístupnená 21. členská 
výstava fotoklubu Retina pri 75. výročí jeho 
založenia. Fotoklub Retina patrí k najstar-
ším fotografickým zoskupeniam na Sloven-
sku a po celý čas svojej existencie výborne 
reprezentuje mesto Senica doma i v zahra-
ničí. Pri tejto príležitosti udelilo Národné 
osvetové centrum fotoklubu Retina Poctu 
NOC. 

„Úctyhodný vek Retiny svedčí o vytr-
valosti autorov, ich vzájomnej spolupráci, 
tolerantnosti pri hľadaní najadekvátnejšieho 
fotografického zobrazenia. Je to úloha 
veľmi náročná, lebo priamo pred očami 
sa nám svet mení a vyžaduje si to neustálu 
pohotovosť,“ uviedol na vernisáži kurátor 
výstavy riaditeľ Záhorskej galérie J. Mudro-
cha Štefan Zajíček. I táto výstava ukazuje 

mnohotvárnosť pohľadu senických fotogra-
fov na skutočnosti dnešného sveta. Svoje 
fotografické práce predložilo na aktuálnu 
výstavu 12 autorov. Zo 150 fotografií vybrali 
kurátor výstavy a predseda a mecén foto-
klubu Retina Jozef Kalka na výstavu 108 
fotografií. Kolekcia je z tvorby už známych 
a dlhoročných fotografov, ku ktorým sa pri-
dali i mladší začínajúci fotografi. Dlhoroč-
ným členom a najstarším je Drahotín Šulla 
(85 rokov), Ľubomír Jarábek (65), Jozef 
Kalka (60), Marián Holenka, Ľubomír Tükör, 
Rastislav Oslej, Jaroslav Zloch, Filip Kalka a k 
novým tváram Retiny patria Lucia Kuklišová, 
Boris Konečný, Hana Šefčíková a Filip Kalka 
ml. (12). Na výstave dominuje krajinárska 
fotografia, nasleduje krajina s figúrou, figu-
rálna kompozícia, portrét, športové repor-
tážne motívy, abstraktné skladby, zátišie 
a animálne námety. Takisto prevláda farebná 
nad čiernobielou fotografiou.

Sedem a pol desaťročia Retiny je sve-
dectvom sily myšlienky, ktorú jej pri vzniku 
dali do vienka zakladatelia Eugen Žunko, 
Ivan Horváth a Ján Náhlik, no vypovedá aj 
o celoživotnom tvorivom úsilí členov, ktorí 
sa tvorbou dokázali presadiť na medziná-
rodných fórach s mnohými oceneniami, 
a tak Retina sa vo fotografickom svete stala 
pojmom. Takéto združenie by nemohlo 
existovať bez vnútorného myšlienkového 
spojiva, ale aj silných osobností, ktoré 
stáli na čele tohto fotoklubu, ktorý vznikol 
v roku 1942 pri vtedajšom Klube sloven-
ských turistov a lyžiarov. Je obdivuhodné, 
že počas 75-ročnej existencie stáli na čele 
iba traja ľudia- 3 roky Eugen Žunko, 42 
rokov Ján Náhlik a už 30 rokov Jozef 
Kalka. „Je v tom podstatná časť akejsi úcty 
a záväzku voči predchodcom, ktorí položili 
základy a potom senickú fotografickú školu 
rozvíjali, dbali na fotografický prejav a dali 
jej vážnosť. Rád by som žezlo vedenia 
fotoklubu odovzdal, no musí byť záruka, 
že Retina sa bude držať svojej filozofie, 
zostane na ceste vysokej miery tvorivosti 
jednotlivcov, aktívneho združenia, ktoré aj 
v kolektíve spolupracuje, navzájom sa obo-
hacuje a inšpiruje,“ zhrnul Jozef Kalka. 

Retina od roku 2010 pôsobí pod súčas-
ným zriaďovateľom Mestským kultúrnym 
strediskom Senica, v ktorého priestoroch sa 
v Mesiaci fotografie aj súčasná prezentácia 
uskutočňuje. Spolu s Mestom Senica a fir-
mou JOKA bola pripravená aj táto reprezen-
tačná kolekcia z tvorby fotografov Retiny, 
ktorých na vernisáži pozdravili aj primátor 
Senice Branislav Grimm a prednosta Okres-
ného úradu Vladimír Kocourek.

Viera Barošková
foto autorka 

Ochranárik inšpiroval
V zasadačke Mestského úradu Senica sa 

1. decembra konalo vyhodnotenie okres-
ného kola výtvarnej súťaže čísla tiesňového 
volania 112 a civilnej ochrany Ochranárik, 
ktorú zorganizoval odbor krízového ria-
denia Okresného úradu Senica. Dátum 
vyhodnotenia súťaže je zhodný s národ-
ným dňom čísla tiesňového volania 112.

Vyhlasovateľom súťaže je Sekcia krí-
zového riadenia Ministerstva vnútra SR, 
ktorá pre tento ročník stanovila tému Akú 
záchranársku techniku som videl zasahovať 
a s čím by som pomohol ja. Súťažilo sa v 
štyroch kategóriách a deťom zo senických 
školských zariadení sa darilo nasledovne:

Viktória Belišová MŠ EP Ulica L. 
Novomeského 1. miesto v kategórii deti MŠ,

Jakub Seeman MŠ EP Kalinčiakova ulica 
3. miesto v kategórii deti MŠ,

Sofia Ravasova, ZŠsMŠ Ulica J. Mudro-
cha 2. miesto v kategórii žiaci II. stupňa ZŠ, 

Martina Kuklová, ZŠ Ulica V. Paulínyho-
-Tótha 3. miesto v kategórii žiaci II. stupňa ZŠ.

Špeciálnu BrumCOvu cenu získala 
Linda Žáková z MŠ EP Ulica L. Novomes-
kého, keď sa vo svojej súťažnej práci inšpi-
rovala edukačnou aktivitou vykonanou 
pre deti materských škôl v rámci projektu 

Staň sa s BrumCOm záchranárom zábavne 
a hravo. Diplomy a vecné ceny odovzdal 
deťom prednosta Okresného úradu Senica 
Vladimír Kocourek.

Víťazné práce z jednotlivých kategórií 
postúpili do národného kola, ktoré bude 
vyhodnotené 1. marca 2018 v rámci Sveto-
vého dňa civilnej ochrany. Všetky práce na 

prvom až treťom mieste postúpili do verej-
ného internetového hlasovania, ktoré bude 
vyhlásené 11. februára 2018 na Medziná-
rodný deň čísla tiesňového volania 112.

Mgr. Igor Janšák
vedúci odboru krízového riadenia

Okresného úradu Senica
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pre defibrilátor
Keď sme si začiatkom septembra 

pozreli propozície projektu Záchrana som 
ja, ktorého vyhlasovateľom je nezisková 
organizácia FALCK a partnerom projektu 
nadácia Allianz, povedali sme si, že toto 
stojí za pokus. Veď môžeme pre školu 
vyhrať automatický externý defibrilátor, 
k tomu školenie prvej pomoci pre pedago-
gický zbor a deň so sanitkami a ukážkami 
prvej pomoci pre žiakov 1. stupňa.

Cieľom projektu je vrátiť tému prvej 
pomoci do základných škôl, naučiť deti 
dbať na svoju bezpečnosť, myslieť dopredu 
a predchádzať tak úrazom v školských zari-
adeniach. Súčasťou projektu bola výtvarná 
súťaž, v ktorých tri povinné ilustrácie museli 
dodržať základné indície: príbeh zameraný 
na prvú pomoc, záchranu života, prevenciu 
pred úrazmi a bezpečnosť na cestách. Zači-
atky sú vždy ťažké, no príde prvý nápad, 
druhý, tretí... a potom to už ide. A tak sme s 2. 
A, 3. A a 4. A vytvárali tri rôzne príbehy, všetci 
žiaci sa podieľali na vytváraní ilustrácií, úlohy 
boli spravodlivo rozdelené. Druháci tvorili 
poučné leporelo, tretiaci velikánsky komiks 
a štvrtáci veľkú knihu s povinným zadaním. 
Po celý čas sme si vraveli, keby to vyšlo... Až 
prišlo finále, kde spomedzi 376 prihlásených 
tried svietili na výsledkovej listine aj tie naše. 
A všetky tri! To však nie je všetko, pretože 
naše deti vyhrali aj mimoriadnu cenu, ktorou 
je školský výlet s plnou penziou, programom 
a poistením, a to už je teda poriadny dôvod 
na príval spontánnej radosti. 

Ďakujeme organizátorom súťaže 
za krásne a jedinečné ceny a ďakujeme 
našim žiakom, že pracovali ako včeličky 
a trpezlivo počúvali učiteľské rady a inštruk-
cie. Sme radi, že sme urobili dobré meno 
našej škole a nášmu mestu a snažíme sa 
ďalej. A na záver mi nedá napísať: dúfame, 
že na použitie defibrilátora nebude nikdy 
dôvod, no mať ho v škole je super vec.

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ Sadová ulica

Imatrikulácie prvákov 
 Slávnostná Imatrikulácia prvákov alebo 
pasovanie za ozajstných žiakov školy - to 
je udalosť, ktorá v novembri rezonuje 
v dušiach každého prváka zo ZŠ s MŠ 
na Ulici J. Mudrocha v Senici. Predchádza 
jej totiž svedomitá príprava: osvojiť si škol-
ský poriadok, naučiť sa sedieť v školskej 
lavici a hlásiť sa o slovo, preniknúť do tajov 
písania, čítania a počítania, navyknúť si 
na spolužiakov, pani učiteľky, pani vycho-
vávateľky... Všetko veľmi dôležité veci 
pre úspešné ďalšie napredovanie v roli 
školáka. Tohtoročné imatrikulácie v našom 
spoločnom školskom zariadení mali gradá-

ciu, správnu dramaturgiu. Prečo? Posúďte 
sami: roly moderátoriek sa zhostili naše 
šiestačky – Bibka a Natálka, aktu pasova-
nia sa chopili deviataci, ktorí svojím pro-
gramom v závere roztlieskali aj publikum, 
ozvučovali technici, ôsmaci. Predné rady 
hľadiska patrili predškolákom z materskej 
školy s ich pani učiteľkami a ostatní prítomní 
boli mamičky, tatkovia, babičky i dedkovia 
či mladší súrodenci našich prvákov. Všetko 
pod dirigentskou paličkou prváckych pani 
učiteliek. Spolu, ako sa na správnu školskú 
rodinu patrí. 

PaedDr. Beáta Kádeková
triedna učiteľka I. A 

 Vo štvrtok 16. novem-
bra mali  prváci Základnej 
školy na Komenského 
ulici  výnimočný deň – 
boli imatrikulácie. Úlo-
hou každého prváka bolo 
splniť zaujímavé vedo-
mostné, zábavné i špor-
tové úlohy, ktoré pre nich 
pripravili vychovávateľky 
spolu s deviatakmi. Po 
splnení všetkých úloh sa 
prváci predstavili pekným 
programom – zarecito-
vali básničku a zaspievali 
pieseň Abeceda. Potom 
všetci sľúbili, že budú vzornými a dobrými 
žiakmi. Riaditeľ školy ich pasoval za ria-

dnych žiakov dvojky. 
Každý prvák dostal 
medailu a imatrikulačnú 
listinu, na ktorej speča-
til svoj sľub odtlačkom 
palca. Prvákom venovali 
svoj darček aj žiaci 2. 
ročníka v podobe pek-
ného vystúpenia. Počas 
celej imatrikulácie spre-
vádzal žiakov maskot 
školy Naša Dvojka. 
Určite každému ostanú 
milé spomienky na 
tento deň.

Mgr. Dana Nováková
ZŠ Komenského ulica

 Trošku netradične, veselo, v šašov-
skom ustrojení sme tento rok privítali 
našich nových žiačikov – prvákov na malej 
ceremónii pasovania do cechu školáckeho. 
Už tretí mesiac pozorujeme ako sa nám 
začleňujú do našej veľkej „trojkovej“ rodiny 
a nadišiel ten správny čas. V tanečnej 
miestnosti vládla príjemná atmosféra, užili 
sme si tanec aj spev, ale hlavne, naši prváci 
prešli bez zaváhania a strachu malou skúš-
kou školáckych cností. A veru, nenechali 
sa zahanbiť. Čítali, počítali, cvičili, recito-

vali aj spievali jedna radosť. Šašule Maška 
a Jaška neskrývali radosť nad šikovnosťou 
detí, ktoré boli štedro odmenené krásnym, 
no hlavne chutným jabĺčkom, jabĺčkovou 
korunkou a pasovacím dekrétom. Ten im 
ešte dlhé roky bude pripomínať ich veľký 
deň. My našim prvákom želáme, nech 
sa im darí v škole aj doma, v učení aj pri-
ateľstvách a pani učiteľky a rodičia nech 
majú dôvod byť na nich pyšní!

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ Sadová ulica
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V októbri 2017 zasadla rada  Nadácie 
Volkswagen Slovakia a rozhodla o tom, že 
v areáli  ZŠ na Komenského ulici v Senici 
vyrastie za pomoci grantového projektu 
Zelené vzdelávanie  nová záhrada pre 
žiakov školy. Vypracovaný projekt  Uče-
nie hrou v našej záhrade zvíťazil medzi 
množstvom projektov z celej SR.  Tešíme 
sa na spoluprácu s Volkswagen Slovakia a 
veríme, že na jar sa zmení areál školy na 
zelený raj.  

HK

Klobúk dolu
....babičko, prosím 

tě, splň mi přání.... 
touto úvodnou pesnič-
kou našich šikovných 
žiakov zo školského 
klubu detí začal sa 
každoročný tradičný 
kultúrny program s 
názvom Klobúk dolu. 
Naše spoločné škol-
ské zariadenie ním 
vyjadruje úctu a vďaku 
starým rodičom. V pro-
grame sa predviedli 
všetky deti z mater-
skej školy od najmlad-
ších až po tie najstaršie. Včielky tancovali, 
recitovali a spievali odušu. Staršie Lienky 
sa odprezentovali dômyselne nacvičenou 
dramatizáciou Pod hríbom, za klavírneho 
sprievodu pani učiteľky zaspievali a potom 
tiež zarecitovali. Predškoláci Žabky tra-
dičné Podjavorinskej Žabiatko umne zah-
rali, predstavili svoje prezentačné umenie 
básničkami o babičke a dedkovi a nako-
niec strhli publikum k potlesku pri speve Po 
nábreží koník beží. Nakoniec vlastnoručne 

upečenými sladkými kek-
síkmi ponúkli deťúrence 
svojich starkých. 

Tohtoročný kultúrny 
program bol veľmi nápa-
ditý, výkony detí obdivu-
hodné, za čo patrí veľká 
vďaka pani učiteľkám. 
Rovnako sa treba poďako-
vať aj žiakom zo školského 
klubu detí za kultúrne 
vystúpenie v úvode, našim 
ôsmakom, ktorí jedáleň na 
toto podujatie pripravili a 
tiež kvalitne ozvučili.

Páči sa nám, že ZŠ s 
MŠ na Ulici J. Mudrocha v 
Senici už štvrtý školský rok 

kultúrnymi vystúpeniami rozveseľuje srdcia 
starých rodičov. A tiež pohladí srdce všet-
kým, ktorí pri zrode programu organizačne 
stáli. Sú dôkazom, že filozofia spolupráce 
základnej a materskej školy je bežnou 
súčasťou života celej školy.

PaedDr. Beáta Kádeková, 
zástupkyňa pre ZŠ

ZŠ s MŠ, J. Mudrocha, Senica

Úspech za hranicami 
kraja

Nikolaj Hrica, žiak VIII. A triedy, zvidi-
teľnil našu ZŠ s MŠ na Ulici J. Mudrocha v 
Senici až za hranicami nášho kraja. Dňa 20. 
novembra prijal pozvanie ako hosť Múzea 
M. I. Kutuzova v Rišňovciach v okrese 
Nitra. Na tomto mieste predstavil svoj deje-
pisný projekt venovaný osobnosti maršala 
Kutuzova, významného ruského vojvodcu 
z obdobia Napoleonských vojen. 

Nikolaj sa stretol so starostom obce, 
zástupcami Veľvyslanectva Ruskej fede-
rácie v SR, Matice slovenskej, pani Júliou 
Vasilievnou Chitrovovou, ktorá je potom-
kom samotného veliteľa Kutuzova. Jeho 
projekt sa tešil veľkému úspechu a bol 
označený ako práca s muzeálnou hodno-
tou. Na Nikolaja sme hrdí a tešíme sa, že 
predmetom záujmu našich žiakov je i sve-
tová história a jej osobnosti. 

Mgr. Katarína Šnegoňová, 
triedna učiteľka VIII.A

ZŠ s MŠ, Ulica J. Mudrocha 

Rozmanitosť v Európe
Informačné centrum Europe Direct 

Senica vernisážou výstavy 30. novembra 
uviedlo 9. ročník fotosúťaže s názvom 
Rozmanitosť v Európe. Fotosúťaž sa usku-
točnila pri príležitosti 30. výročia programu 
Erasmus a jej cieľom bolo zachytiť najmä 
krásy a rôznorodosť Európy. „Každá foto-
grafia je prínosom nielen pre fotografa 
a jeho okolie, ale aj pre históriu. Máme 
možnosť slobodne cestovať, vnímať krásy 
a zvečniť ich svojím uhlom pohľadom. 
Verím, že všetky fotografie urobili v prvom 
rade radosť autorom a to, že ich poslali 
do tejto súťaže znamená, že chceli urobiť 
radosť aj iným,“ vyjadril sa porotca súťaže 
Pavol Čepček.

Do deviateho ročníka fotosúťaže sa 
zapojilo 15 fotografov so 65 fotografiami a 
porota udelila 4 ocenenia, 2 čestné uzna-
nia a 1 cenu primátora mesta. Tohtoročný 
víťaz Vladimír Šifra sa sústredil na prírodné 
krásy (vodopády na Islande) a celá jeho 
séria je premyslenou a oku lahodiacou prá-
cou. 

Výstavu si môže každý záujemca 
pozrieť na MsÚ na druhom poschodí v 
Informačnom centre Europe Direct Senica 
do konca tohto roka 2017. 

A.Berecová

List od čitateľky

Ďakujeme za milé chvíle
Utorok 28. november, obyčajný jesenný 

deň sa stal sviatkom pre všetkých senic-
kých seniorov, ktorí prijali pozvanie na 
radnicu pri príležitosti okrúhlych životných 
jubileí. Po chodbe sa ozývalo klopkanie 
palíc – pomocníčok, veselá vrava, zvítanie 
sa priateľov, spolupracovníkov a známych. 
V očakávaní sme sa usadili v obradnej sieni.

Začiatok bol veselý vďaka deťom zo 
Základnej školy na Komenského ulici. Priví-
tal nás súbor Dvojkáčik spevom a tancom 
v senických krojoch. Potom nás veľmi milo 
a srdečne oslovila pani redaktorka Našej 
Senice Viera Barošková zdôrazniac, že sláv-
nosť je poďakovaním jubilantom za roky 
práce venovanej mestu a jeho rozvoju. Po 
nej sa ujal slova primátor mesta Branislav 
Grimm. Toľko srdečných a teplých slov sme 
už dávno nepočuli. Vyjadril radosť, že sme 
toľkí prišli, ocenil našu prácu v minulosti. 
Ako Seničan väčšinu z nás poznal osobne, 
preto vyzdvihol prácu a zásluhy mnohých 
jednotlivcov. Všetci seniori sa potešili dar-
čeku s logom mesta i preto, že pán primá-
tor ho osobne každému priniesol, podal 
ruku, pogratuloval a zaželal veľa zdravia. 
Mnohí z nás boli dojatí. Potom sme sa pre-
sunuli na malé pohostenie. Krásny prípitok 
pána primátora so želaním zdravia a lásky 
od našich najbližších. Poprial nám i vyššie 
dôchodky, čo sa stretlo s búrlivým potles-
kom. 

Bolo to krásne a príjemné popoludnie, 
plné úprimných želaní od vedenia nášho 
mesta. 

S veľkým poďakovaním za všetkých 

Anna Marečková
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do nových priestorov
Záhorská knižnica dala 22. novembra 

slávnostne do užívania rekonštruované 
a zmodernizované detské oddelenie. Hos-
tia i deti z elokovného pracoviska Mater-
skej školy na Komenského ulici v nových 
pestrých a útulných priestoroch privítali aj 
novú detskú knižku Zlatá loď od spisova-
teľky Zdenky Lacikovej. 

„K modernizácii priestorov sme pristúpili 
po takmer 25 rokoch. Pôvodný vzhľad kon-
cipovaný po prestavbe knižnice v rokoch 
1990 – 1994 už nám neumožňoval organi-
zovať väčšie čitateľské podujatia,“ povedala 
na margo rekonštrukcie, ktorá prebiehala 
od júla do októbra t.r. riaditeľka Záhorskej 
knižnice Katarína Soukupová. Účelne pre-
tvorili oddelenie na moderný a kreatívny 
priestor poskytujúci najvyšší čitateľský 
komfort pri vyhľadávaní literatúry, štúdiu 

a čítaní. Zohľadnili tiež požiadavku na kre-
atívne možnosti pri organizovaní podujatí 
rôznych typov a žánrov pre všetky vekové 
kategórie detských používateľov. Projekt 
Knižnica je dobré miesto pre všetky deti 
podporil aj Fond na podporu umenia v Bra-
tislave sumou 2500 eur, Záhorská knižnica 
financovala prestavbu 15 tisíc eurami. Kva-
litu nových priestorov detského oddele-
nia vyzdvihol aj primátor Senice Branislav 
Grimm, ktorý súčasne poďakoval pracov-
níkom knižnice za množstvo kvalitných 
podujatí pre detských čitateľov, ale i dospe-
lých, a tak prispievajú k pestrému kultúrno-
-spoločenskému životu v meste. 

Takmer 15-tisícový knižný fond detského 
oddelenia doplnila 16. knižka Zdenky 
Lacikovej Zlatá loď, ktorá vyšla vo vydava-
teľstve Forza v Kopčanoch. Krátke básničky 
doplnené nádhernými ilustráciami Dany 
Sládečkovej, knihovníčky z Mestskej kniž-
nice v Hlohovci si malí škôlkari ihneď zami-
lovali. „Moja tvorba vychádza z potrieb 

detí, reagujem na ich 
podnety, inšpirujem 
sa nimi i prostredím, 
je to krásna práca,“ 
povedala na margo 
novej knižky Zdenka 
Laciková, ktorá pracuje 
ako učiteľka v Mater-
skej škole v Kopča-
noch. Svoje povolanie 
má nesmierne rada 
a deti vie zaujať. Bolo 
to vidno aj na uvedení 
knižky do života, kde 
deti reagovali na každý 

Vyplácanie zliav
COOP Jednota začala s vyplácaním 

zliav z nákupov za 1. polrok 2017 už 19. 
októbra a možno ich čerpať do 30. júna 
2018. Majú na ňu nárok všetci zákazníci, 
ktorí v období od 1. januára do 30. júna 
2017 evidovali svoje nákupy na nákupnú 
kartu COOP Jednota Klasik v ktorýchkoľ-
vek predajniach COOP Jednoty na Sloven-
sku. Pre výpočet zľavy za príslušný polrok 
je stanovená minimálna výška objemu 
nákupov 50 eur (súčet všetkých nákupov 
na NK). 

Zľavu môže zákazník čerpať len v tej 
Jednote, v ktorej je zaevidovaný. 

Pre možnosť skontrolovania uvádzame 
EAN kódy COOP Jednoty Senica, ktoré sú 
v tvare 999 09 xxx xxxxx a v tvare 999 59 
xxx xxxxx.

Podotýkame, že zľavu si môže vybrať 
len ten zákazník, ktorého meno je uvedené 

na plastovej nákupnej karte a poklad-
níčka je oprávnená žiadať pri vyplácaní 
doklad totožnosti. 

Prajeme našim zákazníkom príjemné 
nákupy v predajniach COOP Jednoty aj 

v budúcnosti.
- zl-

podnet a zapojili sa do aktivít s ňou. Prí-
tomné deti nielenže mohli zjesť cukríky, 
ktorými knihu vyprevadili na cestu k det-
ským čitateľom, ale dostali i medovníček 
so symbolom knihy.

Viera Barošková
foto autorka  

Nesieme pochodeň 
historickej pamäte

Na Námestí oslobodenia sa 10. novem-
bra pri príležitosti 99. výročia ukončenia 
1. svetovej vojny uskutočnila pietna spom-
ienka na veteránov 1. svetovej vojny, aby 
ani po toľkých rokoch neupadli do zabud-
nutia hrôzy, ktoré tak výrazným spôsobom 
zasiahli celú Európu i svet. Brutalita vojny 
zanechala ťažké rany v srdciach a spomien-
kach vojnových veteránov, ktorí prežili.

Vedenie mesta, zástupcovia Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov, 
zástupcovia politických strán a Záhor-
ského osvetového strediska Senica položili 
v tento deň na znak úcty a vďaky vence 
k Pamätníku padlých v 1. svetovej vojne 
na Námestí oslobodenia.

Jedenásteho novembra 1918 o jedená-
stej hodine a jedenástej minúte zaznela 
posledná salva pri podpise prímeria v Com-
piégne vo Francúzsku, a tak sa oficiálne 
skončila 1. svetová vojna. Stála toľko ľud-
ských životov ako dovtedy žiadna vojna 
v ľudských dejinách. Zo 65 miliónov voja-
kov zmobilizovaných všetkými bojujúcimi 
štátmi bolo 8 miliónov zabitých a ďalších 
21 miliónov zranených alebo doživotne 
zmrzačených. Bezprostredne po tom ako 

sa vojna skončila, bol 11. november vyhlá-
sený za Deň vojnových veteránov, známy 
aj ako Deň červených makov. Práve kvet 
divého maku sa stal symbolom útrap 1. sve-
tovej vojny. Aj o tom boli slová tajomníčky 
Oblastného výboru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov v Senici Ľubice 
Krištofovej.

Ako zdôraznila moderátorka pietnej 
spomienky Viera Barošková, počas vojno-
vých útrap, vo chvíľach hrôz, beznádeje 

a strachu, ľudia hľadali útechu v modlit-
bách. Počas pietneho aktu sa za 50 obetí 
vojny našich predkov zo Senice a ďalších 
z Kunova, Čáčova a Sotiny pomodlila eva-
njelická farárka z Čáčova pani Lenka Sed-
láčková s nádejou, že sa už nič podobné 
nezopakuje. Potom deti zo Základnej školy 
na Komenského ulici položili k pamätníku 
sviečku každej z 50 obetí zo Senice.

text a foto lv



Naša Senica 11-12/2017

16

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta Aj odpad sa dá 

zužitkovať 
V Záhorskom osvetovom stredisku 

v Senici sa 8. novembra konala vernisáž 
výstavy spojená s vyhodnotením detskej 
tvorivej súťaže Odpadáčik alebo fantá-
zia z odpadu, ktorá uzatvorila tohtoročné 
súperenie nádejných detských kreatívnych 
diel vytvorených z použitých materiálov. 
Podujatie organizačne zabezpečili Trnav-
ský samosprávny kraj, Záhorské osvetové 
stredisko Senica, Mesto Senica a Technické 
služby mesta Senica s cieľom poukázať 
na inšpiratívne možnosti opätovného zužit-
kovania predmetov, ktoré by inak nevyu-
žité skončili v smetných nádobách. 

Do 29. novembra výstava ponúkla 
jedinečný pútavý detský pohľad na svet 
okolo nás zachytávajúci život v oceánoch, 
moriach, riekach, na súši, vo vzduchu 
alebo vo vesmíre, ktorý znázorňovali diela 
malých umelcov v podobe vyobrazenia 
rozmanitých postáv, rozprávkových posta-
vičiek, zvieratiek, rastlín, stavieb, doprav-
ných prostriedkov, prístrojov, spotrebičov, 
ozdôb či hračiek vytvorených z odpado-
vých materiálov. Autori súťažili v štyroch 
kategóriách: materské školy, prvý a druhý 
stupeň základných škôl a špeciálne školy. 
Do súťaže bolo zaslaných spolu 117 prác 
jednotlivcov a skupinových prác detí a žia-
kov z 33 škôl okresov Senica a Skalica. 
Porota vybrala z veľkého množstva nápa-
ditých prác 22 diel bez určenia poradia. 
Zverejňujeme senických autorov. 

i. Kategória: skupinová práca 5 – 6 
rokov: Jesenné počítanie a Kreatívne pís-
menká MŠ Senica – EP Ulica J. Kráľa, súbor 
prác MŠ Senica – EP Robotnícka ulica. 

ii. Kategória: Timea Ďurišová – Vtá-
čia búdka – ZŠ Ulica V. Paulínyho-Tótha, 
Matyáš Kováčik – Chobotnica – ZŠ Komen-
ského ulica. 

iii. Kategória: Karolína Koníková – Psík – 
ZŠ Sadová ulica, Tamara Svatíková – Odpa-
dáčik a Ivan Štefík – Ježibaba a Strašiak – 
obaja ZŠ Komenského ulica. 

iv. Kategória: skupinová práca 13 – 15 
rokov – Domček z kartónu a skupinová 
práca 6 – 8 rokov – Húsenica z konzerv – 
obe Spojená škola. 

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
Záhorské osvetové stredisko Senica

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – november 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. Monsigny, J.:  Rebelka Bianka Arkus
5. Betancourt, J.:           Malý poník (Pony tím 8) Arkus
6. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (3.vydanie)  Arkus
7. Kol.: Veľká kniha krížoviek Bookmedia 
8. Seifert, J.: Mamičke Buvik 
9. Blyton, E.:   Slávna päťka na úteku  Slovart
10. Brezina, T.:  Šialené! Som superstar! Arkus
11. Genova, L. Ľavá strana sveta Arkus
12. Riddle, A.G. Desivý mor Atlantídy.: Motýľ

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:
Monsigny, J.: Jazdec z Petrohradu (2. diel série Floris)
Z francúzštiny preložila Jela Mlčochová
Floris a jeho brat vstúpia do služieb kráľa Ľudovíta XV., ktorý ich vyšle do Ruska. Majú 

splniť tajnú úlohu: dosadiť na trón cárovnú Alžbetu, dcéru Petra Veľkého. Táto záležitosť 
je veľmi nebezpečná a obaja bratia sa pri jej plnení musia spoľahnúť len sami na seba, 
na svoje schopnosti - a taktiež na šťastie - aby dokázali zdolať množstvo prekážok,  a tiež 
aby prežili i v krutých podmienkach na Sibíri.

Floris sa stane obľúbencom svojej nevlastnej sestry Alžbety. Podarí sa mu dostať sa i na 
trón ruských cárov?

145 x 220 mm, 336 strán, viaz., cena: 12,99 eur, pre členov knižného  klubu  10,59 eur.  

Hádajko 3/18 a horolezec Tom
Horolezec Tom s nadšením lezie i na tie najvyššie hory a zdá sa, že neexistuje končiar, 

ktorý by mu dokázal odolať. Jedného dňa sa mu však prihodí niečo veľmi čudné a Tom 
zrazu potrebuje pomoc. Ako ho však nájsť uprostred strmých skál a hlbokých roklín? 
Záchranári stoja pred neľahkou úlohou. Nájdu Toma včas?

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

Bezpečnosť na ulici
- Neskracujte si cestu neosvetle-

nými a opustenými miestami, stave-
niskami a tmavými parkami.

- Venujte pozornosť svojmu okoliu.
- Nechoďte v tesnej blízkosti rohov budov 

a ich vchodov, kde môže na vás čakať 
nebezpečenstvo.

- Zvýšte pozornosť pri vstupe do domou 
a do výťahu.

- Po ulici choďte vždy čelom k idúcim 
vozidlám, aby nikto nemohol vedľa vás 
nepozorovane zastaviť.

- Ak prechádzate okolo zastaveného vozi-
dla, všimnite si, či v ňom niekto nesedí. Ak 
áno, buďte opatrní.

- Ak pri vás zastaví vozidlo a cítite sa ohro-
zení, utekajte vždy proti smeru jazdy.

- Neprijmite sprevádzanie alebo odvoz 
od ľudí, ktorých nepoznáte.

- Pokiaľ sa vraciate domov v neskorých 
hodinách požiadajte známeho, aby vás 
odprevadil. Ak to nie je možné, objednajte 
si taxi a čakajte vo vnútri, pokiaľ nepríde. 
Šetriť v takejto situácii a prílišná emancipo-
vanosť sa mnohým ženám už nevyplatila.

- Ak chodíte často domov v neskorých 

hodinách je najvyšší čas na zak-
úpenie si niektorého prostriedku 
na účinnú obranu. Majte ho vždy 
pripravený na použitie a naučte sa 
s ním zaobchádzať.

- Tašku a kabelku majte vždy 
uzatvorenú. Kľúče od bytu si pripravte 
popredu, napríklad do vrecka bundy. V prí-
pade ohrozenia vstúpite do bytu alebo 
domu omnoho rýchlejšie.

- Ak máte dojem, že vás niekto sleduje, 
prejdite na druhú stranu ulice a zrýchlite 
alebo spomaľte chôdzu. Overte si, či je 
neznámy stále za vami. Ak je to pravda, hľa-
dajte rýchlo miesto, kde je viac ľudí, poprí-
pade požiadajte o pomoc v najbližšom 
dome. Pamätajte na to, ak ste boli svedkom 
nejakej udalosti a neoznámite to na políciu, 
umožňujete páchateľovi ďalej pokračovať 
v jeho činnosti. 

- Ak sa vás niekto z auta pýta na cestu, 
odpovedzte mu vždy z bezpečnej vzdiale-
nosti.

- Ak máte dôvodné podozrenie, že by 
mohlo prísť k útoku voči vašej osobe, vždy 
sa obráťte na políciu, ktorá urobí potrebné 
opatrenia a zabezpečí vám bezpečnú 
cestu do vášho bytu.
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FK Senica napriek 
zlepšeniu posledný

Senickým futbalistom skončila 
jesenná časť najvyššej futbalovej súťaži. 
Až v 15. kole prebiehajúceho ročníka okú-
sili ako chutí pocit víťazstva. V posledných 
piatich kolách získali zverenci trénera 
Hudeca osem bodov a hoci to nestačilo 
na odlepenie sa z posledného miesta, na 
dostrel sa priblížili k svojim priamym konku-
rentom v boji o záchranu v súťaži. V jarnej 
časti tak budú Seničania tuho bojovať, aby 
z Fortuna ligy nevypadli.

5. novembra zavítal do Senice aktuálny 
majster ligy MŠK Žilina. Hostia boli veľ-
kým favoritom stretnutia. Seničania podali 
v zápase výborný, bojovný výkon, využili 
zaváhania žilinskej obrany a dokázali prvý-
krát v sezóne zvíťaziť. Úvodný gól strelil v 
24. min. kapitán Vaščák, ktorý využil zlú 
malú domov Králika - 1:0. Na rozdiel dvoch 
gólov zvýšil Šefčík, keď zužitkoval výbornú 
prácu Medveděva - 2:0. Frustrovaných 
Žilinčanov dostala späť do zápasu prísne 
odpískaná penalta, ktorú premenil Káčer - 
2:1. Po prestávke pokračoval útočný zápas. 
Hneď v 47. min. akciu Krča zakončil šťast-
ným gólom Medveděv - 3:1. Útoky sa strie-
dali na obdivoch stranách, za Seničanov 
mohol skórovať Krč a Duga, na strane hostí 
Mráz a Lačný. Výborne hrajúcim Seniča-
nom sa podarilo streliť v nadstavenom čase 
ešte štvrtý gól. Ďalšiu zlú malú domov vysti-
hol tentoraz striedajúci Kováč, obišiel bran-

kára Volešáka a loptu poslal 
do opustenej brány - 4:1. V 
Senici sa tak zrodilo veľké 
prekvapenie, podľa priebehu 
hry však bola výhra domácich 
zaslúžená.

Po reprezentačnej prestávke cestovali 
zverenci trénera Hudeca k nováčikovi do 
Nitry. Zápas sa hral na ťažkom teréne a 
hra sa odvíjala prevažne medzi 16-kami. 
Seničania sa spoliehali na pevnú defenzívu, 
ktorá dokázala odolať tlaku Nitranom a 
prvýkrát v sezóne udržať zápas bez inka-
sovaného gólu. Domáci hráči boli nebez-
peční najmä po štandardných situáciách, 
ale brankár Plach podal v zápase spoľahlivý 
výkon.

V ďalšom kole čakal na Seničanov dôle-
žitý šesťbodový duel, keď na Záhorie pri-
cestoval Prešov. Mužstvá zo spodnej časti 
tabuľky predviedli bojovný výkon. Hostia 
sa snažili o rýchle protiútoky a nakopávali 
lopty na vysokého útočníka Wiezika. Obi-
dve družstvá si vypracovali šance na gól - 
na domácej strane nebol dvakrát úspešný 
Duga, na strane hostí bol nebezpečný 
najmä Černák. Po prestávke nebolo pred 
brankármi veľa vzruchu. Kľúčový moment 
nastal v 76. min. Prešovčan Černák sa 
dostal do gólovej možnosti, ale brankár 
Plach výborným zákrokom šancu zmaril. 
Na druhej strane sa dostal k odrazenej 
lopte Ranko a výstavnou delovkou do ľavej 
šibenice strelil rozhodujúci gól. Seničania 
natiahli sériu bez prehry na štyri zápasy.

Posledný zápas roka na súperovom 

ihrisku odohrali Seničania v Zlatých Morav-
ciach. Už pár dní pred stretnutím nebolo 
jasné, či sa duel pre zlé poveternostné pod-
mienky odohrá. Nakoniec sa hralo na veľmi 
ťažkom zmrznutom teréne, pričom jedna 
tretina ihriska pripomínala skôr ľadovú 
plochu ako futbalové ihrisko. S terénom sa 
lepšie vysporiadali domáci hráči, ktorým sa 
už do 20. min. podarilo streliť dva góly, čo 
bolo veľmi dôležité pre ďalší vývoj zápasu. 
Seničania toho do prestávky veľa neuká-
zali. Po prestávke sa ich hra zlepšila, na 
kolená ich zrazil ďalší gól v 55. min. Vaščá-
kove šance zostali nevyužíté, a tak sa duel 
skončil jednoznačnou výhrou domácich, 
za ktorých dvakrát skóroval Gešnábel a raz 
Chren.

Derniéru jesennej časti mali senickí 
futbalisti na domácom ihrisku proti Micha-
lovciam. Seničania sa mohli víťazstvom po 
prvýkrát odlepiť z dna ligovej tabuľky. Na 
výborne pripravenom ihrisku videli diváci 
slušný zápas, pričom obidva tímy sa sna-
žili o ofenzívne poňatie hry. Seničanom 
sa podarilo otvoriť skóre v 24. min., keď 
aktívny obranca Medveděv krásnou stre-
lou z voleja prestrelil brankára hostí - 1:0. 
V úvode druhého dejstva boli aktívnejší 
hostia a podarilo sa im streliť vyrovnávajúci 
gól Dankom v 55. min. Potom sa striedali 
útoky na obidvoch stranách so snahou 
streliť rozhodujúci gól. V závere si Seniča-
nia vynútili tlak, ale Jarabica ani Medveděv 
gól už nestrelili. Stretnutie sa teda skončilo 
remízou.

Ivan Tobiáš

Nádeje sa presadzujú
Na medzinárodných turnajoch karate 

výborne si vedie bronzový medailista 
z nedávneho svetového šampionátu Mar-
tin Kopáč (1. Dan) z Hanko kai Senica. Dňa 
21. októbra sa zúčastnil na Hungarian open 
cup v Maďarsku. V silnej medzinárodnej 
konkurencii 775 pretekárov prehral senický 
karatista iba raz s neskorším víťazom, slo-
vinským reprezentantom Hartlom a získal 
bronzovú medailu.

Poradie v kata juniorov: 1. J. Hartl (Slovin-
sko), 2. M. Šipek (Slovensko), 3. M. Kopáč 
(Hanko kai Senica). Svoje sebavedomie i silu 
preukázal 17-ročný junior, keď nastúpil i v 
staršej kategórii do 21 rokov, kde tiež získal 
bronzovú medailu a prehral iba s víťazom, 
domácim P. Mihálym. Po dvoch medailách 
z maďarskej Budapešti sa predstavil senický 
reprezentant na Pohári SNP 22. októbra 
v B. Bystrici. Súťažil v cvičení kata i v zápase 
kumite a opäť vystúpil na stupne víťazov. 
V konkurencii 277 pretekárov zo 40 klubov 
najprv získal bronz v kata po víťazstve 5:0 
nad Blahom z KK Nováky. V kumite prehral 
až vo finále a získal striebornú medailu. 

Turnaj v Bystrici bol dobrou prípravou 
na veľký medzinárodný turnaj v Čechách. 
Tradičná Grand Prix Ostrava prilákala 4. 
novembra do Ostravy výbornú konkuren-
ciu 746 pretekárov zo 109 klubov a 12 
krajín. Medzi karatistami Alžírska, Rakúska, 

Iránu, Maďarska, 
Talianska, Poľska, 
Ukrajiny, Ruska, Švéd-
ska, Gruzínska, Slo-
venska a domáceho 
Česka boli i medailisti 
z majstrovstiev sveta 
a svetových pohárov. 
V ťažkej konkurencii 
si žiak senického tré-
nera karate MUDr. 
M. Čulena (9. Dan) 
viedol vynikajúco. 
Po voľnom 1. kole 
vyradil v 2. kole rak-
úskeho reprezen-
tanta T. Stockingera 
4:1. Perfektnou tech-
nikou, silou a rých-
losťou porazil v 3. 
kole poľského prete-
kára B. Babinského 
(Wroclav). V semifi-
nále ho čakal výborný 
český reprezentant D. Kavalír (Praha). 
Martin Kopáč opäť dokázal, že slovenské 
a senické karate je lepšie než české a praž-
ské a Čecha zmietol z tatami suverénne 
5:0. Vo finále po vyrovnaných a výborných 
výkonoch oboch finalistov mal viac športo-
vého šťastia V. Oanta z Talianska a tesne 
zvíťazil 3:2. Martin Kopáč získal striebornú 
medailu za 2. miesto.

Pretekári z B družstva 
Hanko kai Senica si vysk-
úšali svoje bojové znalosti 
18. novembra na medziná-
rodnom turnaji Velká cena 
Brna. V športovej hale 
Masarykovej univerzity sa 
najviac presadil a príjemne 
prekvapil iba 10-ročný 
Samuel Otrubčák v kumite 
žiakov. Držiteľ žltooran-
žového pásu (6 Kyu) sa 
na tatami presadil svojou 
tradičnou bojovnosťou, 
nasadením a odvahou, 
ku ktorým pridal i odol-
nosť v tvrdých súbojoch. 
Zvíťazil vo všetkých súbo-
joch a po finálovom víťaz-
stve 8:0 nad Dočkalom 
z Brna vystúpil na najvyšší 
stupeň víťazov po zlatú 
medailu, diplom a vecné 
ceny za 1. miesto v kumite 

mladších žiakov nad 35 kg. Víťazstvo mla-
dého senického žiaka i cenné skúsenosti 
ostatných pretekárov z Velkej ceny Brna 
budú dobrou motiváciou do ďalšieho tré-
ningu. Pretekári z A družstva Hanko kai 
Senica sa pripravujú na svoj tohtoročný 
vrchol, decembrové majstrovstvá Sloven-
ska.

E. J.

Samuel Otrubčák
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Medzi najlepšími
V Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika 

v Trnave sa 1. decembra uskutočnilo sláv-
nostné odovzdávanie ocenení najlepším 
športovcom Trnavského samosprávneho 
kraja Športovec roka 2017. 

V kategórii žiakov jednotlivcov si cenu 
ako jediná za okres Senica prevzala 9-ročná 
plavecká nádej plaveckého klubu Aqua 
Senica Sofia Babincová. Je víťazka na 200 
a 400 m voľným spôsobom a bronzová na 
50 a 100 v tej istej disciplíne.  

NS
foto Martin Michalík

Mikulášsky pohár 
mesta Zlína

Členovia klubu Barbell Senica sa 2. 
decembra zúčastnili na 6. ročníku medzi-
národného turnaja o Mikulášsky pohár 
mesta Zlín v mládežníckom štvorboji mlad-
ších žiakov a vo vzpieraní starších žiakov. 
Klub Barbell reprezentovali 8 pretekári (5 
mladších žiakov a traja starší žiaci). Každý 
pretekár si vybojoval medailu a v celkovom 
hodnotení družstiev mladších žiakov obsa-

dili tretie miesto z deviatich družstiev. Klub 
reprezentovali mladší žiaci:

Peter Gažo 3. miesto v kategórii chlapci 
ročník 2009, Dominik Tkáč 2. miesto v kate-
górii chlapci ročník 2009, Kristína Žáková 
2. miesto v kategórii dievčatá ročník 2008, 
Viktória Blanáriková 1. miesto v kategórii 
dievčatá ročník 2008, Viktória Sládková 2. 
miesto v kategórii dievčatá ročník 2005.

starší žiaci:
David Šajánek 1. miesto v kategórii do 69 

kg, Michal Škodáček 1. miesto v kategórii 
do 62 kg, Miroslav Blažek 1. miesto v kate-

Korčuľovanie 
pre verejnosť

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

sobota  23. 12. 15.00 – 16.30
nedeľa  24. 12. 11.00 – 12.30
utorok  26. 12. 10.30 – 12.00
                                 15.30 – 17.00
streda  27. 12. 14.30 – 16.00
štvrtok  28. 12. 12.00 – 13.30
  16.30 – 18.00
piatok  29. 12. 15.00 – 16.30
sobota  30. 12. 11.00 – 12.30
  16.00 – 17.30
nedeľa  31. 12. 12.00 – 13.30
pondelok  1. 1. 15.00 – 16.30
utorok  2. 1.  10.00 – 12.00
                         15.30 – 17.00
streda  3. 1.     14.30 – 16.00
štvrtok  4. 1.  12.00 – 13.30
                      16.30 – 18.00
piatok  5. 1.    14.30 – 16.00
sobota  6. 1.    11.00 – 12.30
                         15.30 – 17.00
nedeľa  7. 1.  15.00 - 16.30                       
streda  10. 1. 14.30 – 16.00
sobota  13. 1.  14.30 -16.00
nedeľa  14. 1.   15.00 – 16.30
streda  17. 1.    14.30 – 16.00
sobota  20. 1.  17.00 – 18.30
nedeľa  21. 1.   15.00 – 16.30
streda  24. 1.   14.30 – 16.00
sobota  27. 1.  17.00 – 18.30
nedeľa  28. 1.  15.00 – 16.30
streda  31. 1.  14.30 -  16.00
Info na www.rsms.sk

RSMS

górii do 85 kg.
Všetci pretekári vo viacerých disciplínach 

vytvorili osobné rekordy. Hlavne výkony 
Viktórie Blanárikovej, Viktórie Sládko-
vej a Michala Škodáčka patria medzi slo-
venskú špičku vo svojej kategórii. Výkony 
mladších žiakov v mládežníckom štvorboji:

Peter Gažo – trojskok súnož vpred 460 
cm, hod 2 kg medicinbalom vzad 340 cm, 
trh 10 kg a nadhod 12 kg; Dominik Tkáč – 
trojskok 440 cm, hod 2 kg medicinbalom 
470 cm, trh 14 kg a nadhod 16 kg; Kristína 
Žáková – trojskok 430 cm, hod 2 kg medi-
cinbalom 430 cm, trh 10 kg a nadhod 12 
kg; Viktória Blanáriková – trojskok 500 
cm, hod 2 kg medicinbalom 520 cm, trh 
15 kg a nadhod 20 kg; Viktória Sládková 
– trojskok 550 cm, hod 3 kg medicinbalom 
760 cm, trh 35 kg a nadhod 45 kg.

Výkony starších žiakov vo vzpieraní:
Michal Škodáček – trh 60 kg, nadhod 78 

kg; David Šajánek – trh 41 kg, nadhod 55 kg; 
Miroslav Blažek – trh 58 kg, nadhod 75 kg.

Klub Barbell uzatvára rok 2017 s veľkou 
spokojnosťou a ďakuje všetkým rodičom, 
ktorým záleží na zdravom vývine detí. 

Andrej Paška
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ikVyberte si z podujatí
do 31. decembra 
Jozef Miloslav Hurban a Hurbanovské 
povstanie vo výtvarnom umení
Výstava výtvarného zobrazenia Jozefa Milo-
slava Hurbana a Hurbanovského povstania 
v oblasti maliarstva, sochárstva, kresby, gra-
fiky a užitého umenia je pripravená v rámci 
Roku J. M. Hurbana vyhláseného Trnavským 
samosprávnym krajom k 200. výročiu naro-
denia tohto významného dejateľa novodo-
bých dejín Slovenska.
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 

do 30. januára 
Zdeno Brázdil maľba a grafika - jubilejná 
samostatná výstava známeho grafika, mali-
ara a knižného ilustrátora
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 

21. december, 18.00 
Benefičný koncert pedagógov ZUŠ
miesto: koncertná sála ZUŠ

30. december, 19.00
Svatojánske drímoty - PREMIÉRA - diva-
delná komédia, Záhorácke divadlo Senica, 
vstupné 4 €
Organizátor: MsKS, Záhorácke divadlo
miesto: Dom kultúry 
1. január 2018, 18.00 
Novoročný ohňostroj
miesto: Námestie oslobodenia 

7. január, 17.00 
Parohy neparohy - divadelná veselohra 
v podaní Divadelnej skupiny XY z Roven-
ska, vstupné 3 € 
miesto: Dom kultúry

11. január, 19.00
Svatojánske drímoty - divadelná komédia, 
Záhorácke divadlo Senica, vstupné 4 €
miesto: Dom kultúry 

13. január, 19.00 
Reprezentačný ples mesta Senica 
- príďte si zatancovať, zabaviť sa:
Senzus, Black & White, ukážky spoločen-
ských tancov - MS Dance Studio, Light 
show - Dream Circles (Vertigo), Dychové 
trio J. Jankoviča, Ján Hyža, Salon Revue - 
Divadlo oProti (Senica). Moderuje Ľubica 
Jurišová. Čaká vás bohatá tombola, švédske 
stoly... Vstupné 28 € 
miesto: Dom kultúry

18. január, 19.00 
Koncert dychovej hudby Lanžhotčanka - 
spievajú Jitka a Břetislav Osičkovci, Alena 
Balgová, vstupné 6 €
miesto: Dom kultúry

20. január, 20.00 
Hasičský ples, hrá The Brothers
miesto: Dom kultúry 

26. január, 17.00
Výtvarná Senica 2017/2018 – regionálna 

súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby okresov Senica a Skalica - vernisáž 
miesto: ZOS

27. január, 19.00 
XXIV. ročník Poľovníckeho reprezentač-
ného plesu
miesto: Dom kultúry 

23. január
Mobilný odber krvi
miesto: Denné centrum Hviezdoslavova 
ulica

2. február, 19.00
8. študentský ples - v štýle vintage, pro-
gram  D.J. Choci, Benedikt Cintula, Scream, 
Lenka Cintulová a Šimon Bačík. Predpre-
daj v Infosene od 19. 12., vstupné 18 eur,  
rezervácia stolov na FB, tombola, kráľ 
a kráľovná plesu.

3. február, 19.00
5. ples dôchodcov okresu Senica – hrá 
dychová hudba Rubín, vstupné 17 eur, pre-
daj vstupeniek v Dennom centre na Hvi-
ezdoslavovej ulici
miesto: Dom kultúry

10. február, 20.00
Pochovávanie basy – hrá Grafic
miesto: Dom kultúry

17. február
X. Valentínsky ples – hrá Magic Sound
miesto: Dom kultúry

Prídu Osičkovci
Mestské kultúrne stredisko Senica pozýva 

na koncert dychovej hudby Lanžhotčanka 18. 
januára 2018 o 19.00 v Dome kultúry. Spievajú 
Jitka Osičková, Břetislav Osička, Alena Balgová.

Dychová hudba Lanžhotčanka vznikla v roku 
1976 a patrí medzi najznámejšie v regióne Pod-
luží. Bez nej si nevedia predstaviť hodové slávnosti 
v nejednej moravskej dedine medzi Břeclavou 
a Hodonínom, i rozhlasové a televízne programy. 
Lanžhotčanku poznajú aj v zahraničí v Rakúsku, 
Nemecku, Francúzku, Dánsku, Maďarsku, Švajči-
arsku, Holandsku, Kanade a USA.

Bližšie informácie o koncerte: Mestské kultúrne 
stredisko Senica, č. t. 0905 809 766

MsKS Senica

Náhlikova Senica 2018
Organizátori Trnavský samosprávny kraj, 

Záhorské osvetové stredisko Senica (ZOS) 
a Mesto Senica vyhlasujú 58. ročník regio-
nálnej súťaže neprofesionálnej fotografickej 
tvorby okresov Senica a Skalica – Náhli-
kova Senica 2018. Súťaž je otvorená širokej 
verejnosti – dospelým autorom i mládeži – 
bez tematického a žánrového obmedzenia.

Fotografické práce prihlásené do súťaže 
bude hodnotiť odborná porota v troch veko-
vých skupinách: dospelí autori nad 21 rokov, 
mladí autori od 16 do 21 rokov a autori do 16 
rokov. V každej vekovej skupine bude rozlí-
šená kategória čiernobielej fotografie, fareb-
nej fotografie a multimediálnej (ozvučenej) 
prezentácie fotografií na CD (ktoré majú 
jednotnú dejovú a výtvarnú líniu), časovo 
ohraničenú do 3 minút. V každej skupine 
a kategórii budú autori najlepších fotografií 
ocenení vecnými cenami.

Do súťaže sa budú prijímať fotografie 
s najrôznejšími námetmi, vyhotovené akou-
koľvek fotografickou technikou, ktoré budú 
spĺňať predpísané technické podmienky, 
avšak doteraz nepublikované a nehodno-
tené v predchádzajúcich ročníkoch súťaže 
AMFO. 

Bližšie informácie získate v ZOS, Vajan-
ského 19, odd. ZUČ, č. tel. 034 651 3740, 
www.osveta-senica.sk. Uzávierka súťaže je 
19. januára 2018.

Viera Juríčková
ZOS Senica

Termíny posedení 
pri hudbe

Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov Senica organizuje pra-
videlné posedenia pri živej hudbe 
v budove COOP Jednota. V roku 
2018 sa uskutočnia v termínoch: 

25. január, 22. február, 22. marec, 
26. apríl, 24. máj, 21. jún, 20. septem-
ber, 25. október, 22. november. 

Posedenia pri harmonike v klube 
na Továrenskej ulici: 3. január, 7. 
február, 7. marec, 4. apríl, 2. máj, 
6. jún, 5. september, 3. október, 7. 
november, 5. december.

MsO JDS
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Záhorská knižnica bude od 23. decembra 2017 do 7. januára 

2018 pre verejnosť zatvorená. 
ZK

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Senici oboznamuje svojich členov s pripravovanými aktivitami:
• Klub dôchodcov na Továrenskej ulici bude od 21.decembra 
2017 do 1. januára 2018 zatvorený. Otvorený bude od 3. janu-
ára 2018 od 13.00, príde aj harmonikár.
• Tanečné posedenie pri živej hudbe bude 25. januára 2018 
v budove COOP Jednota o 15. hodine.
• Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Senici aj v roku 2018 
zabezpečila liečebné pobyty, a to:
Týždenný liečebný pobyt v Sklených Tepliciach od 16. do 22.
apríla (plná penzia, 12 procedúr, každý deň vstup do banského 
a rehabilitačného bazéna na 1 hodinu). Úhradu za pobyt vo výške 
210 eur vrátane dopravy treba zaplatiť do 29. januára v Klube 
dôchodcov na Továrenskej ulici v pondelok, stredu a piatok.
Liečebný pobyt do Demänovskej doliny - hotel FIM od 9. do 14. 
septembra (plná penzia, 6 procedúr). Úhradu vo výške 160 eur 
vrátane dopravy treba zaplatiť do 25. júna v Klube dôchodcov 
na Továrenskej ulici v pondelok, stredu a piatok.
• Termíny kúpania v Thermalparku v Dunajskej Strede: 12. 
február, 12. marec, 14. máj, 11. jún, 15. október, 12. november. 
• Členovia Jednoty dôchodcov v Senici sa môžu prihlasovať 
na rekondičné pobyty so štátnou dotáciou na rok 2018.
• Cestovná kancelária Travel pripravila dovolenkový pobyt 
v Chorvátsku v  Crikvenici - hotel Riviera od 15. do 22. sep-
tembra.
• Blahoželáme členom organizácie, ktorí majú v mesiaci 
december jubileum: Ján Balážik, Eva Máchová, Eva Špánková, 
Jozefa Valentová, Jozef Vrábel, Pavol Šarabok. V mesiaci január 
2018 budú mať jubileum: Štefánia Babincová, Oľga Bartoňová, 
Ružena Cigánková, Pavla Kovarovičová, Helena Fritzová, Pavol 
Kubíček, Elena Kostercová, Jarmila Krčová, Elena Kollárová, 
Alojz Laštuvka, Dušan Lidák, Anna Sekvencová, Anna Žáková. 
Blíži sa čas vianočných sviatkov a  MsO JDS v Senici všetkým 
seniorom želá: Pod stromčekom darčeky, čo srdce pohladia, 
rodinu, priateľov, čo nikdy nezradia. Prajeme pokojné a požeh-
nané prežitie vianočných sviatkov a  nový rok 2018 plný lásky, 
zdravia a pokoja.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

Silvestrovský beh

Bežcov čakáme v parku
Posledný deň roka má zvláštnu príchuť a každý chce Silvestra 

stráviť podľa svojich predstáv. Ak ešte neviete, akú mu dať náplň, 
tak prijmite pozvanie na Silvestrovský beh do Senice. Môže to byť 
aj súčasť vašich novoročných predsavzatí.

Pobeží sa podľa vekových kategórií. Od najmenších až po vete-
ránov nad 70 rokov. Spolu 27 kategórií. Najmenšie deti Benjamín-
kovia (rok narodenia 2014 a mladší) štartujú o 10. hod. a pobežia 
60 m od kúpaliska k futbalovému štadiónu.

Predškoláci (ročník 2012, 2013) štartujú o 10.15 hod. a pobežia 
taktiež rovinku 60 m. Mladšia prípravka (ročník 2010, 2011) štar-
tuje o 10.25 hod., prípravka (ročník 2008, 2009) štartuje o 10.35 
hod. a pobežia rovinku 100 m. Malý okruh 600 m od futbalového 
štadióna k DAV-u pobežia najmladší žiaci (ročník 2006,2007) 
so štartom o 11. hod. a mladší žiaci (ročník 2004, 2005) ten istý 
okruh odštartujú o 11.15 hod. 

O 11.30 hod. sa na štart postavia starší žiaci (ročník 2002, 
2003). Odbehnú 1 okruh v mestskom parku popri CVČ s dĺžkou 
900 m. Dorastenci (2000, 2001) a juniori (1998, 1999) štartujú 
o 11.45 hod. a absolvujú 2 okruhy (1 800 m). 

Je potešiteľné, že počet pretekárov z roka na rok rastie. Za 8 
rokov od založenia Moravsko-Slovenského bežeckého pohára, 
ktorého je Silvestrovský beh súčasťou, sa účasť zdvojnásobila. 
Preto organizátori minulý rok pristúpili k zmene.

Hlavný pretek bude iba jeden. Ženy a muži štartujú spoločne 
o 12.30 hod. Štart a cieľ bude pred futbalovým štadiónom v Senici. 
Pretekári odbehnú jedno kolo v parku a popri potoku sa vydajú 
na cyklotrasu. Pred mostom, ktorý vedie do Kunova, odbočia 
k Sotine a pobežia späť do Senice. Pri nafukovačke sa popri fut-
balovom štadióne vrátia späť do parku. Jeden okruh meria 4 km. 
Ženy do 35 rokov, ženy nad 35 rokov, ženy nad 45 rokov a muži 
nad 70 rokov pobežia 1 okruh. Dva okruhy pobežia muži do 40 
rokov, nad 40 r., nad 50 r. nad 60 r. a nad 65 rokov.

Súčasťou 32. ročníka bude aj spomienkový beh – beh pre zdra-
vie. Príďte si zabehnúť symbolické kolo (600 m), spoločne si 
uctíme spomienku na ľudí spätých so športovými podujatiami 
v našom meste a urobíme niečo pre naše zdravie. 

Prezentácia pretekárov je v nedeľu 31. decembra 2017 od 9. 
hod. na futbalovom štadióne v Senici. Prezentácia sa uzatvára 15 
minút pred štartom danej vekovej kategórie podľa rozpisu. Pre-
tekári bežia na vlastné nebezpečenstvo. Prezentácia a šatne sa 
nachádzajú v priestore futbalového štadióna. Štartovné pre dospe-
lých je 5 €. Pretekári do 18 rokov štartovné neplatia. Hlavným roz-
hodcom je Antonín Koplík st., riaditeľkou preteku je Mgr. Lenka 
Búzková a vedúcim trate Ivan Paveska. 

Víťazi kategórií ženy, muži budú odmenení finančne. Víťazi 
ostatných kategóriách dostanú vecné ceny. 

Športová aktivita v posledný deň roka zapustila svoje korene 
a pre určitú skupinu Seničanov tvorí pravidelnú súčasť Silvestra 
v našom meste. Organizátori sa rozhodli vytvoriť tra-
díciu a oceniť troch Seničanov a tri Seničanky s naj-
lepším časom. Veríme, že k pravidelným účastníkom 
sa pripoja ďalší.

Vlani vyhral v Senici hlavnú kategóriu Jakub Vala-
chovič z Malaciek, v kategórii nad 40 rokov bol naj-
rýchlejší Dušan Tomčal z Lipova. Zo žien sa z víťaz-
stva tešila Seničanka Erika Farkašová (nad 35 rokov), 
reprezentantka Slovenska v chôdzi Ema Hačundová 
a Blažena Kocúriková (nad 45 rokov) Príďte sa 
pozrieť, kto získa vavríny na konci roka 2017 a komu 
pribudnú body do Moravsko-slovenského bežec-
kého pohára.

Erika Mášiková

Výtvarníci vo Velkých Pavloviciach 
Plenér vo Velkých Pavloviciach  je už tradičným podujatím pre 

výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy v Senici. Osem výtvarní-
kov  od 29. septembra do 1. októbra  zobrazovalo krajinu a archi-
tektúru v okolí mesta Velké Pavlovice. 

Motívy našli pri chate Myslivna, v Pavlove pod Pálavou, na Kraví 
hore, rázovitej lokalite Bořetic... Slnečné jesenné počasie, vinobra-
nie a srdeční ľudia dotvorili  úspešný plenér   2017.  Maľby a kresby 
z plenéru 2017  sú vystavené vo Velkých Pavloviciach v sále Měst-
ského úřadu do 8. januára 2018. 

Na slávnostné otvorenie výstavy Návraty za námetom 8. 
decembra prišli všetci výtvarníci, účastníci plenéru,  starosta obce 

Velké Pavlovice Jiří Otřel, 
riaditeľ Gymnázia Velké 
Pavlovice Vlastimil Kropáč 
a jeho zástupkyňa  Renáta 
Bláhová. Riaditeľka ZUŠ 
Senica  Mirka Gáfriková vo 
svojom príhovore vyslovila 
presvedčenie, že partner-
ské dobré vzťahy medzi 
mestami Velké Pavlovice 
a Senica budú aj takýmito 
aktivitami pokračovať.

Štefan Orth
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Dňa 8. decembra uplynulo 5 rokov 
od smrti pána Jaroslava Sládka.
Je tu stále s nami, jeho život 
pokračuje v deťoch a vnúčatách.
S láskou spomínajú manželka, deti 
s rodinami i celá veľká rodina.

Spomienka
Už sa k nám nevrátiš, už nie je 
nádeje, len cestička k tvojmu hrobu 
nás k tebe zavedie...
Dňa 11. decembra uplynul rok, keď 
nás opustil otec, dedko, pradedko, 
švagor a priateľ Arnošt Bíba. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú synovia s rodinami, švagriná Anka.

Spomienka
S tichou spomienkou k hrobu 
chodíme, pri plameni sviečok a kvetín 
na teba myslíme...
Dňa 16. januára uplynie 6 rokov, 
čo nás opustil otec, manžel, dedko 
a pradedko Ján Jankovič. 
S láskou a úctou spomína manželka, deti 

a ostatná rodina. 

Spomienka
Dňa 17. januára to bude 9 rokov, 
čo nás navždy opustil vzácny človek, 
drahý manžel, milujúci dedko Ing. 
Bohdan Křeček. 
V našich srdciach budeš žiť navždy. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, 
vnučka Paťka, vnuk Gabriel.

Spomienka
Dňa 20. decembra uplynie 5. výročie 
úmrtia drahého manžela, otca, dedka, 
švagra, brata Jána Peška. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S úctou spomínajú manželka a deti 
s rodinami. 

Spomienka
Aj keď čas veľmi rýchlo plynie, 
spomienka z našich sŕdc nikdy 
nevyzmizne...
Dňa 17. decembra uplynulo 10 rokov 
od úmrtia otca, starého otca, brata 
Ivana Vdoviaka.
S láskou a úctou spomínajú deti 

a ostatná rodina.

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. 
So smútkom v srdci si 12. decembra 
pripomenieme 20. výročie úmrtia drahého 

manžela, otca a starého otca Jozefa Polakoviča. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou v srdci spomínajú manželka, tri dcéry 
s rodinami a deväť vnúčat a päť pravnúčat. 

Spomienka
Čas plynie ako rieky prúd,
kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť
Dňa 28. decembra uplynie rok od 
úmrtia našej drahej maminky, starej 
mamy a prastarej mamy Emílie 
Vaculovej. 
S láskou spomínajú dcéra Jana s rodinou 

a syn Ján s rodinou. 

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým - blízkej 
i vzdialenej rodine, priateľom, 
bývalým kolegom, členom 
a funkcionárom DHZ okresu Senica, 
susedom aj známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s naším milovaným a drahým 
synom, manželom, otcom, starým otcom, 

bratom, švagrom, strýkom a synovcom a priateľom Pavlom 
Hyžom.
Ďakujeme za kvetinové dary, prejavy sústrasti a účasť 
na poslednej rozlúčke, za podporu a povzbudivé slová. Škoda, 
že nádej na jeho uzdravenie trvala len krátko. Ťažko uveriť, 
že už si ho zachováme len v spomienkach a srdciach. Bude 
nám veľmi chýbať.   Smútiaca rodina.

Spomienka
Len sviečku na hrobe môžeme zapáliť 
a tíško zaplakať... 
Dňa 3. decembra uplynul rok od smrti 
mamičky, babičky, prababičky 
a tety Zuzany Andelkovej. 
Pripomíname si aj 
nedožité 90. narodeniny 

otca, dedka, pradedka a strýka Štefana 
Andelka. 
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku. 
Spomínajú deti s rodinami, synovec a neter 
s rodinami a ostatná rodina. 

23. 12.  Dr. Max, OD Kaufland
24. 12.  Verbascum, Palárikova 308
25. 12.  Eurodom, Hviezdoslavova 309
26. 12.  Centrum, Štefánikova 726
30. – 31. 12.  EkoLekáreň Sotinská 1586
1. 1. 2018  Eurodom, Hviezdoslavova 309
6. - 7. 1.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
13. – 14. 1.  Melissa, Hurbanova 2827
20. – 21. 1.  Dr. Max, OD Kaufland
27. - 28. 1.  Benu, Sotinská 1591

Pohotovostná služba od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
sobáše október
Juraj Fulek      a Daniela Gregušková
Filip Tóth        a Juliána Slobodová
Ján Trimel       a Simona Ožvoldíková 
Michal Skuban  a       Michaela Harnošová
Martin Kuták      a Jana Kalková
Vladimír Šimek     a Andrea Kutláková

sobáše november
Ondrej Lánik      a JUDr. Silvia Králičková
Ing. Milan Junas   a Ing. Katarína Vachulová
Richard Krutek     a Denisa Haruštiaková
Marián Čajka      a Júlia Otočková
Marek Musil     a Linda Čörgöová
Dominik Brlík     a Natália Ravasová

Vítame nových Seničanov
narodení v októbri
Tatiana Vančíková   narodená v Skalici
Mária Oríšková   narodená v Skalici
Nela Havlová   narodená v Myjave
Bruno Kotvan   narodený v Skalici
Lilly Ela Drinková   narodená v Skalici
Norbert Jankovský   narodený v Skalici
Peter Rudolf Pavelka   narodený v Myjave
Marco Šárkőzy   narodený v Myjave

narodení v novembri
Amália Slezáková   narodená v Myjave
Jerguš Čepka   narodený v Skalici
Ladislav Cintula   narodený v Skalici
Kristína Hajtmánková   narodená v Myjave
Dominik Beňa   narodený v Myjave
Marko Bakič   narodený v Myjave
Sebastian Vojtek   narodený v Myjave
Samuel Torák   narodený v Piešťanoch
Pavol Zuščík   narodený v Skalici
Luboš Drška   narodený v Skalici
Lea Haruštiaková   narodená v Skalici
Viktor Včelka   narodený v Skalici
Lea Velická   narodená v Skalici

Blahoželáme jubilantom
V decembri oslávia: 

80 rokov: Anna Bučáková, Albína Hanková, Ľudmila 
Hebnárová, Bohumil Králik, Alojzia Morávková, Jozef Vrábel
85 rokov: Hedviga Cigánková, Vilma Hercogová, 
Mária Kadlečíková
90 rokov: Anna Bradňanská
91 rokov: Marie Veselá
96 rokov: Mária Včelková

V januári 2018 oslávia: 
80 rokov: Helena Fritzová, Pavel Kubíček, Alojz Laštuvka, 
Alžbeta Londáková, Ján Mihok, Zuzana Műllerová, 
Marta Štefečková, Karol Vrabček
85 rokov: Mária Holická, Oldrich Hrozáni, Viera Jakabová
90 rokov: Pavol Sládek
93 rokov: Mária Fančovičová, Mária Fedorová
98 rokov: Pavel Štefečka

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

Opustili nás
Alexander Konečný, J. Kráľa728            2.10.2017
vo veku 74 rokov
Jozef Hološka, Štefánikova 1377 6.10.2017
vo veku 83 rokov
Božena Maráčková, Štefánikova 1377              6.10.2017
vo veku 90 rokov
Mária Mináriková, Štefánikova 725 7.10.2017
vo veku 79 rokov
Pavel Koprla, Štefánikova 1377 8.10.2017
vo veku 84 rokov
Anton Polák, Štefánikova 1377 13.10.2017
vo veku 56 rokov
Štefan Bakič, J. Mudrocha 1351 14.10.2017
vo veku 61 rokov
Mária Bojnanská, Palárikova 304 22.10.2017
vo veku 89 rokov
Jozef Jánošík, L. Novomeského 1215 23.10.2017
vo veku 55 rokov
Jiří Kourek, Moyzesova 835 23.10.2017
vo veku 79 rokov
Juraj Zríni, Štefánikova 1377 25.10.2017
vo veku 82 rokov
Kristína Brňová, Brestové 990 27.10.2017
vo veku 85 rokov
Gabriela Kadlečíková, Nám. oslobodenia 16 27.10.2017
vo veku 84 rokov
Ing. arch. Marian Vaculík, Jána Bežu 2679 27.10.2017
vo veku 70 rokov
Emília Šťastná, Sotinská 1590 28.10.2017
vo veku 81 rokov

Karolína Vávrová, Kolónia 558 3.11.2017
vo veku 90 rokov
Anna Zimová, Kolónia 548  5.11.2017
vo veku 80 rokov
Rozalia Habová, Kalinčiakova 299 10.11.2017
vo veku 85 rokov
Kristina Jamáriková, Železničná 378 17.11.2017
vo veku 93 rokov
František Ozábal, Štefánikova 1377 19.11.2017
vo veku 75 rokov
Mária Bukovanová, Dr. I. Horvátha 890 22.11.2017
vo veku 87 rokov
Pavol Frank, Senica 24.11.2017
vo veku 54 rokov
Pavol Hyža, Kolónia 545 26.11.2017
vo veku 70 rokov
Martina Malíková, Moyzesova 839 26.11.2017
vo veku 69 rokov

26. december 
Vianočný výstup na Záruby
Štart – Smolenice, železničná 
stanica o 8.00 
miesto: Záruby

23. a 26. december
1. Senická liga vo futsale
miesto: športová hala

31. december
32. ročník Silvestrovského behu
Štart: 10.00 pred futbalovým 
štadiónom
miesto: mestský park pri Dav-e

30. december
2. Senická liga vo futsale
miesto: športová hala

Kam za športom
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DECEMBER 2017
JANUÁR 2018
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

 Streda 20. december o 19.00
MATKY REBELKY: ŠŤASTNÉ A VESELÉ
Vianoce sú najkrajšie obdobie roka. Ale 
určite nie pre mamy! Tri matky rebelky už 
majú dosť večného upratovania, varenia, 
vyzdobovania a zháňania perfektných dar-
čekov pre celú rodinu. Preto sa vzbúria a 
rozhodnú, že tento rok si Vianoce konečne 
chcú poriadne užiť aj ony. Akurát netušia, 
že čoskoro sa ohlásia hostia, ktorí s ich 
predstavou dokonalých sviatkov nebudú 
úplne súhlasiť - ich vlastné matky...
Žáner: komédia
Vstupné: 4 €, MP 15+, 116 min.

 Piatok 22. december o 17.00
FERDINAND – ako 12. január

 Piatok 22. december, 9. január 2018 o 
19.00
ŠPINDL 
Do zasneženého Špindlerovho Mlyna vyrá-
žajú sestry Eliška, Katka a Magda na dám-
sku jazdu. Majú v pláne odpočinok, zábavu 
a trochu milostného dobrodružstva. Eliška 
je v pohode, ale Katka a Magda už mali 30 
a sú stále single. Isté je, že stretnú ďalších 
účastníkov a počas týždenného pobytu 
všetkých zavalí lavína rôznych patálií…
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 4 €, MP 12+, 98 min.

Streda 10. a piatok 12. január o 19.00
LADÍME 3
Všetky speváčky z Barden Bellas sú späť 
spievajúc cover verzie tých najväčších súčas-
ných hitov, nepotrebujú k tomu ani hudobný 
doprovod. Túžia po akejkoľvek príležitosti, 
ktorá by im pomohla aspoň k jednému spo-
ločnému vystúpeniu. Tým sa nakoniec stane 
turné po amerických vojenských základni-
ach rozmiestnených v Európe. 
Žáner: hudobná komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 93 min.

 Piatok 12., sobota 13. a nedeľa 14. 
január o 17.00
FERDINAND
Nina a Ferdinand sú najväčší kamaráti pod 
španielskym slnkom. To by nebolo až také 
zvláštne, keby Nina nebola malé dievčatko 
a Ferdinand veľký býk. Ľudia, ktorí ho 
nepoznajú si môžu myslieť, že je to nebez-
pečné, zúrivé monštrum, lenže Ferdinand 
je našťastie ten najroztomilejší býk, ktorý 
nadovšetko miluje kvetinky a nikdy by neu-
blížil ani muche. Jedného dňa si Ferdinand 
neopatrne sadne na čmeliaka, ktorý ho 
štipne a on sa splaší. Celú udalosť sledujú 
hľadači býkov na zápasy v koride a rozdivo-
čelý Ferdinand ich svojím výkonom uchváti 
natoľko, že ho okamžite chytia a odvezú.
Žáner: animovaný rozprávkový film
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 99 min.
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o 19.00
BASTARDI
Príbeh o dvoch bratoch, ktorých excent-
rická slobodná matka vychovala tak, aby 
verili, že ich otec zomrel, keď boli malí. V 
momente ako zistia, že to bola lož a matka 
vlastne ani nevie, kto je ich pravý otec, 
vyberú sa ho hľadať. 
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 112 min.

 Utorok 16. január o 19.00
SVADBA (filmový klub)
Osemnásťročná belgická Pakistanka Zahira 
si je veľmi blízka so všetkými členmi svojej 
rodiny až do dňa, keď ju začnú nútiť do tra-
dičnej svadby. 
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 98 min.

 Streda 17. január o 19.00
NAJVÄČŠÍ SHOWMAN
Phineas Taylor Barnum je vizionár, ktorého 
úprimné nadšenie je nákazlivé, a to aj v 
časoch, keď jeho nezlomný optimizmus a 
energia sú jediným bohatstvom, ktoré má 
práve k dispozícii. Barnum začína svoju 
životnú cestu vedúcu až k hviezdnemu 
úspechu s prázdnou peňaženkou, ale s hla-
vou plnou fantastických nápadov.
Žáner: romantický muzikál
Vstupné: 5 €, MP 12+, 105 min.

 Piatok 19. január o 17.00
JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI
Po tom, čo štvorica študentov objaví starú 
hraciu konzolu, sú vtiahnutí do fantastického 
sveta. Jumanji však nestačí len hrať, Jumanji 
sa hrá s vami. Aby hrdinovia v hre nezostali 
uväznení naveky, musia zmeniť svoj pohľad 
na svet, no najmä na samých seba...
Žáner: dobrodružná komédia 
Vstupné: 5 €, MP 12+, 112 min.

 Piatok 19. január o 19.00
MUŽ VO VLAKU
Hlavný hrdina žije spokojný a úplne oby-
čajný život. Predáva poistenie, žije za mes-
tom a do práce a späť jazdí pravidelným 
vlakom už 10 rokov. Dnešná cesta vlakom 
bude úplne iná. Zapletie sa do zvláštnej a 
smrtiacej hry. Musí vo vlaku nájsť niekoho, 
kto tam nepatrí. Ak sa mu to nepodarí, 
príde o rodinu, ak uspeje, dostane odmenu. 
Žáner: akčný thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 105 min.

 Sobota 20. a nedeľa 21. január o 17.00
COCO
Aj napriek zvláštnemu zákazu hudby vo 
svojej rodine sa malý Miguel túži stať uzná-
vaným hudobníkom, akým bol jeho idol, tra-
gicky zahynuvší gitarista Ernesto de la Cruz. 
V snahe dokázať svoj talent sa Miguel za 
nevysvetliteľných okolností ocitá na mieste, 
ktoré ešte žiadny živý človek nenavštívil - v 
krásnom a pestrofarebnom svete zosnulých.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 109 min.

 Sobota 20. a nedeľa 21. december o 
19.00
INSIDIOUS: POSLEDNÝ KĽÚČ
Štvrtá časť kultovej hororovej série Insi-
dious odhalí záhadnú minulosť dnes vyhľa-
dávanej démonologičky Elise. Tá v mladosti 
žila v malom mestečku v Novom Mexiku.
Teraz ju jej najnovší klient privedie späť do 

domu hrôzy a Elise sa musí vyrovnať s vlast-
nou desivou minulosťou.
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 100 min.

Utorok 23. január o 19.00
DVOJITÝ MILENEC
Chloe, mladá krehká žena so sklonom k 
depresiám, začne chodiť na psychoterapiu 
a bezhlavo sa zamiluje do svojho psycho-
lóga Paula. Až potom, keď začnú spolu 
bývať zistí, že v Paulovej minulosti niečo 
nehrá, až objaví existenciu jeho jednova-
ječného dvojčaťa. Prečo to Paul tajil? A ide 
skutočne o dvojča?...
Žáner: psycho-erotický thriller
Vstupné: 4 €, MP 18+, 107 min.

 Streda 24. a piatok 26. január o 19.00
STRATENÝ V DŽUNGLI
Daniel Radcliffe ako stroskotanec v neko-
nečnom dažďovom pralese. V bolívijskej 
metropole La Paz stretáva nových zná-
mych z rôznych kútov sveta a tajuplného 
sprievodcu. Uprostred divočiny sprievodca 
zmizne a skupina sa pri stroskotaní roz-
padne. Hlavný hrdina zostane sám upro-
stred nehostinnej a nebezpečnej džungle. 
Žáner: dobrodružná dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 115 min.

 Piatok 26., sobota 27. a nedeľa 28. 
január o 17.00
ČERTOVINY
Hlavnými hrdinami rozprávky sú dvaja neši-
kovní čerti Popelák a Uhelák, ktorí sú vlád-
com pekiel poslaní za trest do sveta, aby do 
mesiaca priviedli každý jednu hriešnu dušu. 
V prestrojení za paholkov sa dostanú na sta-
tok a zdá sa, že konečne budú mať úspech.
Žáner: rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 100 min.

 Sobota 27. a nedeľa 28. január o 19.00
ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VECI
„To bol teda pôrod!“ - je presná definícia 
nielen vstupu hrdinky Oľgy na svet, ale vysti-
huje i jej túžbu nájsť pravú lásku. Presťahuje 
sa do veľkomesta. Najskôr predáva v predajni 
s dámskou bielizňou a musí obslúžiť viac ako 
tri tisíc žien, než sa stane zázrak a príde ON! 
Ten prvý a pravý! To si myslí Oľga aspoň do 
okamihu, keď ho pristihne pri nevere. 
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 86 min.

 Utorok 30. január o 19.00
NAJTEMNEJŠIA HODINA
Winston Churchill na začiatku druhej svetovej 
vojny musí urobiť rozhodujúce rozhodnutie. 
Hrozba nemeckej invázie je bezprostredná a 
on ako predseda vlády Veľkej Británie musí v 
tejto temnej hodine v krátkej dobe zjednotiť 
národ a zmeniť priebeh dejín.
Žáner: historická vojnová dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 114 min.

 Streda 31. január o 19.00
LABYRINT: SMRTEĽNÁ LIEČBA
V epickom finále série Labyrint vedie Tho-
mas svoju skupinu na poslednú a najne-
bezpečnejšiu misiu. Aby zachránili svojich 
priateľov, musia sa dostať do legendárneho 
Posledného mesta. Ten, kto to prežije, 
bude mať odpovede na otázky, ktoré si 
Placeri položili od chvíle, keď po prvýkrát 
dorazili do labyrintu.
Žáner: akčný sci-fi thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 105 min.
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foto archív MsÚ 

Retina - 75 rokov existencie Zdenka Laciková s malými čitateľmi

Svetlonosenie - skupina Mythos

Benefičný koncert Svetlo do sŕdc

Chodníkom Viktora Beniaka

Prijatie jubilantov

Sviečka za každú obeť vojny

Redakčná rada Našej Senice


