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Skončili sa Olympijské hry, počas 
ktorých sme denno-denne sledovali neú-
prosné zápolenia najlepších športovcov 
planéty. Boli sme svedkami výkonov, 
ktoré vyrážali dych, svedkami odhodla-
nia a neskutočnej vôle po víťazstvách. 
K tomuto by som skromne pripodobnila aj 
naše senické odhodlanie a túžbu po víťaz-
stve mať druhé ihrisko Žihadielko. V čase, 
keď píšem tieto riadky, boli priebežné 
výsledky hlasovania skryté, no verím, že 
aj po skončení hlasovania 28. februára 
budeme spokojní, že úsilie, ktoré sme vlo-
žili na dosiahnutie cieľa, bude korunované 
úspechom. Teda, že obchodnému reťazcu 
Lidl dáme rozhodné vyjadrenie, že ihrisko 
pre naše deti chceme. Prirovnanie k olym-
pijskej myšlienke som si dovolila aj preto, 
že na prvú priečku v rebríčku miest, ktoré 
mohli aj druhýkrát súťažiť o ihrisko, sme sa 
prepracovali z druhej polovice. Hlasova-
nie je vo veľkej miere záležitosťou komu-
nity na sociálnej sieti, ktorá môže aktivi-
zovať, ale aj výrazne demotivovať. Keď sa 
mesto prihlásilo do súťaže, bola to práve 
sociálna sieť, na ktorej namiesto odhod-
lania pribúdali reakcie o zbytočnosti opä-
tovného hlasovania, že ihrisko už máme, 
tiež zaznievali slová o pomoci inému 
mestu, ktorého občania vlani údajne 
pomáhali nám. Ťažko sme sa rozbiehali, 
tých niekoľko presvedčených sa predsa 
len pustilo do osvety a samozrejme hla-
sovania. Zo samosprávy mesta prišlo 
niekoľko povzbudení v podobe výhier 
v žrebovaní, prišlo aj poznanie, že v onom 
meste o našu pomoc až tak nestoja 
a nastal bod zlomu. Viacerí pochopili, že 
sa oplatí zabojovať, skúsiť ihrisko získať 
znova, v inej časti mesta kvôli vyváženosti. 
Spoločenstvo hlasujúcich sa rozrastalo 
zo dňa na deň, pribúdali hlasy, odhodla-
nie narastalo, a tak pomaly s veľkou moti-
váciou sme sa z desiateho miesta dostali 
až na prvé. V konkurencii miest s oveľa 
vyšším počtom obyvateľstva sme nepre-
padli slabej viere, naopak skúsili sme to 
a potom nás už hnala vidina zisku ihriska. 
Aj Senicu možno z tohto porovnania 
a hľadiska olympizmu zaradiť k prekva-
peniam z 20 miest. Som rada, že sa našli 
ľudia, ktorí sa každý deň zapájali do hla-
sovania, vydržali až do konca. Verím, že 
po skončení hlasovania sa budeme môcť 
tešiť na otvorenie ihriska a práve tam, my 
hlasujúci, dostaneme medaily v podobe 
šťastných očí našich detí a vnúčat. 

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Vyhlasovanie najlepších športovcov za rok 2017 opäť potvrdilo, že Senica nemá 
núdzu o mladé talenty. Primátor Branislav Grimm a jeho zástupkyňa Elena  Valášková 
odovzdali ceny v kategórii žiaci zľava Diane Návratovej, Šimonovi Šedivému, Sofii 
Babincovej, Lukášovi Wallnerovi, ktorý vyhral anketu o najobľúbenejšieho športovca  
a Jurajovi Vyletelovi.   Foto Slavomír Bučák

Začína sa obnova Sokolovne

Vznikne reprezentačný 
priestor

Už onedlho sa začne rekonštrukcia 
objektu Sokolovne, ktorá sa po ukončení 
prác stane sídlom mestského múzea. 
Začína sa napĺňať myšlienka vlastnej muze-
álnej expozície, ktorá bola formulovaná 
v záveroch Konferencie o kultúre v roku 
2012 a odrážala aj snahy predchádzajúcich 
generácií. 

Od novembra 2017 je Sokolovňa majet-
kom mesta, ktoré na jej rekonštrukciu zís-
kalo peniaze z programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg VA SR – CZ v pro-
jekte pod názvom Česká cesta. Projekt 
bol podaný spoločne s mestom Klobouky 
u Brna. Celkové výdavky projektu sú 1 531 
065,49 €. Senica získala 1 069 594,49 €, 
z toho spolufinancovanie mesta je vo výške 
53 479,74 €.

Pred spustením celého kolotoča veľ-
kej rekonštrukcie Sokolovne sa na Mest-
skom úrade 2. februára stretol projektový 
tím pod vedením Ľubice Kadlec Melišo-
vej s odborníkmi, ktorí budú pracovať na  
jednotlivých inštaláciách. Ľuboš Hazucha 
a Ľubica Kadlec Melišová z referátu regi-
onálneho rozvoja MsÚ informovali, že 
vo februári sa začína proces verejného 
obstarávania na dodávateľa stavby, ktorý 

za optimálnych podmienok bude ukon-
čený v júni. Po odobrení výsledkov verej-
ného obstarávania riadiacim orgánom 
pripraví projektový tím veľkú prezentá-
ciu pre verejnosť a médiá, ktorá ozrejmí, 
akým spôsobom sa objekt Sokolovne bude 
rekonštruovať a čo všetko v nej bude. 

„Proces rekonštrukcie je rozplánovaný 
na 24 mesiacov. Po stavebných prácach 
sa v druhej polovici roku 2019 sily sústre-
dia na vnútorné vybavenie budovy a prí-
pravu expozície. Na tvorbe expozície sa 
začína pracovať už teraz v súlade s poda-
ným projektom Česká cesta,“ ozrejmila 
Ľubica Kadlec Melišová. Stará obchodná 
cesta, ktorá spájala oba štáty od Prahy až 
do Budína, je spoločným menovateľom 
pre Senicu i Klobouky u Brna, ktoré ležali 
na trase ciest kráľov, výmeny tovaru, infor-
mácií i kultúrneho posolstva. Na pozadí 
fenoménu stredovekej Českej cesty bude 
v múzeu prezentovaná história Senice, 
jej osobností, hospodársky i kultúrny roz-
mach. Dominantou múzea bude maketa 
stredu mesta z prelomu 19. a 20. stor., 
ktorú odborníci pripravujú už 3 roky a prvú 
časť je možné vidieť vystavenú na Mest-
skom úrade. „Suterén budovy bude veno-
vaný archeológii a nálezom z ostatného 
obdobia výskumov v jednotlivých lokali-
tách Senice. Prízemie bude venované his-
tórii letohrádku rodiny Vagyonovcov, 

(Pokračovanie na str. 3)



Naša Senica 2/2018
Sp

rá
vy

 z
 r

ad
ni

ce

2

Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

1. riadne zasadnutie mestskej rady 
v Senici sa uskutočnilo 15. februára 
a mestská rada prerokovala materiály, 
ktoré odporučila predložiť na rokovanie 
21. mestského zastupiteľstva, ktoré pri-
mátor zvolal na 1. marca.

Informácie, ktoré sme poskytli v minu-
lom čísle Našej Senice o programe na roko-
vanie mestskej rady a mestského zastupi-
teľstva dopĺňame o nasledovné informácie:

Okrem Rozpisu rozpočtu škôl a škol-
ských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta na rok 2018 Mária Výletová 
z finančného oddelenia MsÚ informovala, 
že v rámci dohodovacieho konania s Mini-
sterstvom školstva SR sa podarilo získať 
ku koncu roka 2017 navýšenie rozpočtu 
na materiálno-technické vybavenie škôl 
vo výške 87 000 €. Tieto prostriedky boli 
školám rozdelené a školy ich musia vyčer-
pať do konca marca 2018.

- V Správe o činnosti Mestského kultúr-
neho strediska za rok 2017 a zámeroch 
organizácie na rok 2018 riaditeľ MsKS Fran-
tišek Harnúšek vyzdvihol fakt, že v minu-
lom roku sa uskutočnilo spolu 627 podujatí 
v Dome kultúry, Amfiteátri, Spoločenskom 
dome v Kunove a v Dennom centra na Hvi-
ezdoslavovej ul. a návštevnosť dosiahla 

takmer 86 000 návštevníkov. Kultúrne podu-
jatia sú pripravované tak, aby oslovili čo 
najviac občanov, všetky vekové kategórie 
a ponúkli pestrú ponuku programov. 

Riaditeľ MsKS poukázal aj na nevy-
hnutnosť investícii do opráv a rekonštruk-
cie budov v správe MsKS – najmä Domu 
kultúry. Významné investície z projektu 
cezhraničnej spolupráce Česká cesta 
čakajú mesto najmä do budovy Sokolovne, 
kde bude zriadené po rekonštrukcii Mest-
ské múzeum. Sokolovňa bola v minulom 
roku odkúpená od Telovýchovnej jednoty 
Záhoran Senica a ku koncu roku bola Pami-
atkovým úradom SR vyhlásená za národnú 
kultúrnu pamiatku.

- Správu o činnosti Mestskej polície 
za rok 2017 predloží náčelník MsP Rastislav 
Janák, v ktorej informuje o personálnom 
a materiálno-technickom zabezpečení MsP, 
ale aj výsledkoch práce za minulý rok. Mest-
skej polícii sa podarilo v minulom roku z pro-
jektu Ministerstva vnútra – Rady vlády SR 
pre prevenciu kriminality rozšíriť kamerový 
systém o dve nové kamery – v súčasnosti 
už máme v meste 20 kamier. Kamerový sys-
tém zohráva významnú úlohu pri prevencii, 
a tak prispievajú k bezpečnejšiemu životu 
v meste. Kamerovým systémom bolo zazna-
menaných 995 udalostí a pre potreby OO 
PZ SR bolo poskytnutých 38 záznamov. 

- Správu o činnosti Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta Senica a Dobro-

voľného hasičského zboru v Senici za rok 
2017 – vypracovali a predkladajú požiarna 
technička MsÚ Lenka Pukančíková a veli-
teľ Dobrovoľného hasičského zboru 
mesta Andrej Laho. Náš DHZM a DHZ má 
takmer 100 členov a členmi je aj 38 detí. 
Naše hasičské zbory vykonávajú rozsiahlu 
činnosť od prevencie , zásahov pri požia-
roch a iných živelných pohromách, ale aj 
športovú a kultúrnu –spoločenskú činnosť. 
Prioritou v tomto roku je riešenie havarij-
ného stavu hasičskej zbrojnice a technické 
vybavenie našich dobrovoľníkov.

- Zmena VZN č. 48 o poskytovaní 
sociálnych služieb a výške úhrad za tieto 
služby. Zmena sa dotkne Zariadenia soci-
álnych služieb, n.o. Senica v zakladateľskej 
pôsobnosti mesta, kde sa navyšuje cena 
za jednotlivé služby o 20 € mesačne s účin-
nosťou od 1. apríla 2018.

- V rôznom pán primátor informoval 
o predpokladaných termínoch realizácie 
projektu Revitalizácia vnútrobloku v Sot-
ine ako najstaršieho vnútrobloku sídliska 
Sotina situovaného na Ulici S. Jurkoviča, 
na ktoré sa nám podarilo získať nenávratný 
finančný príspevok vo výške 674 923, 02 
€. Po ukončení verejného obstarávania 
na dodávateľa by sa stavebné práce mohli 
začať v mesiaci august 2018 a budú ukon-
čené na jar 2019.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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Vznikne florbalová liga?
Na Mestskom úrade sa 7. februára usku-

točnilo pracovné stretnutie primátora mesta 
Branislava Grimma s riaditeľmi a zástupcami 
riaditeľov materskej školy, štyroch základ-
ných a štyroch stredných škôl v meste, 
Spojenej školy, Základnej umeleckej školy 
a  Centra voľného času. Cieľom stretnutia 
bolo spoločne prediskutovať témy zo života 
mesta, ktoré sa dotýkajú školstva. 

Zriaďovateľom Spojenej školy je Okresný 
úrad Trnava. V zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta sú Materská škola, základné školy, 
Základná umelecká škola a Centrum voľ-
ného času. Stredné školy patria pod Trnavský 
samosprávny kraj, no samospráva mesta má 
možnosť sledovať výchovno-vzdelávací pro-
ces a mimoškolský život aj v týchto školách 
a v rámci možností im pomáha a vychádza 
v ústrety. „Správy zo všetkých škôl sú zverej-
ňované nielen na  školských web stránkach, 
ale i na web stránke mesta v záložke MsZ, 
a tým spoločne zabezpečujeme možnosť 
poskytnutia vysokej informovanosti o škol-
skom živote v celom našom meste pre širokú 
verejnosť,“ konštatoval primátor. Senické 
školy sú funkčné, kvalitné, dosahujú veľmi 
dobré výchovno-vzdelávacie výsledky. 
Pri výbere strednej školy sa stáva, že žiaci 

odchádzajú na stredoškolské štúdia do iných 
miest, hoci v Senici môžu študovať ten istý 
smer, odbor či špecializáciu. Štúdium v rod-
nom meste má nielen ekonomický rozmer 
pre rodinu, ale často ovplyvňuje aj ich ďalší 
život a mladí ľudia neodchádzajú z mesta. 
V tomto smere radnica robí mnohé opatre-
nia, snaží sa vytváraním lepších podmienok 
pre život stabilizovať počet obyvateľov. 

Primátor Branislav Grimm poďakoval 
pedagógom za spoluprácu pri rôznych 
typoch podujatí. Ponúkol školám užšiu spolu-
prácu s mestskou políciou s ohľadom na pre-
ventívnu činnosť. „Chceme udržať mesto 
čo najviac bezpečné pre všetky generácie 
a bez spolupráce s deťmi a mládeže, školami 
to nepôjde. Dôležitá je i úloha vzniku vzá-
jomnej dôvery,“ upozornil primátor mesta. 
Upriamil pozornosť na družobné mestá 
Senice, s ktorými môžu školy intenzívne 
spolupracovať: „Je to veľmi dobré nielen 
na poznanie novej krajiny, jazyka, zvykov, 
nadviazanie priateľstva, ale zahraničná spo-
lupráca je aj motivujúca pre rozvoj školy,“ 
pripomenul primátor. Vyzval na aktívnu spo-
luprácu medzi školami i propagáciu mesta 
zapojením sa školských tímov do florbalovej 
ligy, ktorú zastrešuje nadácia TV JOJ. 

Primátor mesta pri rokovaniach s pred-
sedom TTSK Jozefom Viskupičom hovoril 

nielen o dobrej spolupráci so strednými 
školami v Senici, ale pripomenul aj potrebu 
riešenia výstavby telocviční pre Strednú 
odbornú školu a Strednú súkromnú školu 
podnikania, modernizáciu areálu Obchod-
nej akadémie i potrebu zachovania počtu 
tried na Gymnáziu L. Novomeského. 

Na stretnutí informoval aj o všetkých 
dôležitých aktivitách samosprávy v tomto 
roku. Zástupcovia škôl prezentovali nielen 
úspechy, pripravované podujatia, ale aj pro-
blémy, pri riešení ktorých uvítajú pomoc 
zriaďovateľov. 

Viera Barošková 

Chrípka zatvorila školy
Odborníci varovali pred epidémiou 

chrípky, ktorá vo februári naozaj ude-
rila s veľkou silou a do postelí dostávala 
všetky vekové kategórie. Z dôvodu chrípky 
a akútnych respiračných ochorení boli 
načas zatvorené aj elokované triedy Mater-
skej školy v Čáčove a na Kolónii. Vysoká 
chorobnosť prerušila vyučovanie aj v ZŠ 
na Sadovej ulici a na Ulici V. Paulínyho-
-Tótha. 

bar 
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(Dokončenie zo str. 1) neskoršiemu vyu-
žitiu ako Sokolovne, zaznamenaná bude aj 
história Českej cesty, dejiny mesta. Maketa 
bude umiestnená v podkroví a prístupná 
bude aj veža Sokolovne,“ objasnil v skratke 
pri prezentácii budúceho využitia budovy 
Ľuboš Hazucha.

Sokolovňa je už zapísaná v zozname 
národných kultúrnych pamiatok. Po rekon-
štrukcii budovy pôjde o  reprezentačný 
priestor mesta, ktorému by malo zodpo-

vedať aj jeho okolie. Zuzana Gašparová 
z referátu regionálneho rozvoja MsÚ pra-
cuje na úprave okolia Sokolovne s cieľom 
vytvorenia anglického parku, ktorý by 
dotvoril celú atmosféru priestoru. V cent-
rálnej časti bude trávnatá plocha, po okolí 
stromy a zeleň. Celé okolie Sokolovne 
bude poskytovať priestor na organizovanie 
podujatí i  rôzne inštalácie. Majú tam byť 

umiestnené napríklad aj pamätné 
tabule významných senických osob-
ností. 

Snahou projektového tímu bolo 
vytvoriť modernú expozíciu so všet-
kými technologickými vymoženos-
ťami, ktorá svojou interaktívnosťou 
zaujme všetky generácie, no najmä 
mladých ľudí. 

Primátor mesta Branislav Grimm 
vyslovil presvedčenie, všetky naplá-
nované práce sa podarí realizovať 

v stanovenom časovom rozpätí a začiat-
kom roka 2020 budeme môcť otvoriť mest-
ské múzeum. 

Viera Barošková

Mesto s pečaťou rozvoja
Mesto Senica bolo Slovenskou infor-

mačnou a marketingovou spoločnosťou 
(SIMS, a.s.) pod registrovanou ochrannou 
známkou Národného informačného stre-
diska Slovenskej republiky, na základe 
hodnotiacej analýzy hospodárenia vyhod-
notené ako samospráva s predpokladom 
stabilného rozvoja. Mesto tak získalo Pečať 
rozvoja obcí a miest.

Národné informačné stredisko SR, teraz 
SIMS a.s. každý rok vykonáva podrobnú 
analýzu územnej samosprávy Slovenska. 
Analýzou zameranou na finančnú a majet-
kovú bonitu prešlo 2 926 slovenských 
obcí a miest. Analyzované bolo obdobie 
od výsledkov s akými primátori a staros-
tovia obce prevzali, s výsledkami, ktoré 
dosiahli. Metodika vyberala obce s dob-
rou finančnou i majetkovou bonitou, teda 
dobre hospodáriace bonitné obce. Hodno-
tenie bolo vypracované na základe dát zís-
kaných integračným prepojením na portály 
Ministerstva financií publikujúce účtovné 
a rozpočtové dáta. Metodika je vypra-
covaná analytickým centrom SIMS, a.s., 
a nadväzuje na akademické štúdie českých 
a slovenských univerzitných a odborných 
kapacít zaoberajúcich sa štúdiom verejnej 
správy a regionálneho rozvoja.

Mesto Senica pod vedením primátora 
a zastupiteľstva bolo vyhodnotené ako 
obec, ktorá sa môže zaradiť medzi 39,09 
% obcí, kde vedenie samosprávy efektívne 
využíva financie ako aj majetok pre trvalo 
udržateľný 
rozvoj.

V ý h o -
dou zís-
k a n i a 
Pečate roz-
voja obcí 
a miest je, 
že hodno-
tenie bude 
v l o ž e n é 
v hodnotia-
com systéme, ktorý odporúča a zároveň 
využíva Európska komisia pre Európsky 
sociálny fond na preverovanie a hodnote-
nie podnikov a žiadateľov o poskytnutie 
eurofondov. Zároveň s ním pracuje štátna 
správa, finančné inštitúcie a podnikateľský 
sektor. Pečať nemá časové obmedzenie 
a bude zverejnená v systéme nastálo.
Výhody Pečate rozvoja obcí a miest 2017:

- potvrdzuje výnimočnú pozíciu na trhu, 
deklarujete svoju dôveryhodnosť, prospe-
ritu a finančnú stabilitu, 

- je to silný marketingový a prestížny 
nástroj pri komunikácii s obchodnými part-
nermi, investormi, zákazníkmi, konkuren-
ciou a širokou verejnosťou,

- pečať Rozvoja obcí a miest je zverej-
nená v systéme, ktorý využívajú banky, 
finančné inštitúcie, štátna správa a odpor-
úča ho aj Európska komisia pre Európsky 
sociálny fond na preverovanie a hodnote-
nie podnikov, miest a obcí.

TS 

Chcete miesto na trvalé 
parkovanie?

Mesto Senica upozorňuje občanov, 
že v zmysle VZN č. 5 o podmienkach stá-
tia vozidiel na území mesta Senica, o dani 
za užívanie verejného priestranstva za trvalé 
parkovanie vozidiel na verejnom priestran-
stve a o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na miestnych komunikáciách je 
možné požiadať o užívanie pôvodného par-
kovacieho miesta na trvalé parkovanie i v 
tomto roku. Žiadosť treba podať na Mest-
skom úrade najneskôr do 31. marca.

O parkovacie miesto je možné poži-
adať na tlačive 02 – žiadosť o pridelenie 
pôvodného parkovacieho miesta na trvalé 
parkovanie, ktoré si môžu občania vyzdvih-
núť na MsÚ vo vestibule alebo stiahnuť 
z webovej stránke mesta www.senica.sk 
v časti žiadosti. 

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať 
na MsÚ či odovzdať osobne v podateľni 
MsÚ alebo poslať na e-mailovú adresu 
na ruzena.karasova@senica.sk. Ak prišlo 
k zmene evidenčného čísla vozidla, je 
potrebné k žiadosti doložiť aj fotokópiu 
technického preukazu.

V prípade, že občan je držiteľom par-

kovacieho preukazu pre fyzickú osobu 
so zdravotným postihnutím, ktorý vydal 
Úrad práce a sociálnych vecí a rodiny 
v Senici, je potrebné priložiť i jeho fotokópiu 
spolu s rozhodnutím, na základe ktorého 
bol preukaz pridelený. Taktiež darcovia krvi, 
držitelia striebornej, zlatej, alebo diamanto-
vej Jánskeho plakety doložia jej fotokópiu.

Rozhodnutia o vyrubenej dani budú 
vybavované a expedované hromadne 
v mesiaci apríl 2018 a lehota zaplatenia 
dane bude v ňom uvedená. Po prevzatí 
rozhodnutia o vyrubenej dani je možné 
úhradu vykonať osobne v pokladni na prí-
zemí Mestského úradu alebo na účet Mest-
ského úradu poštovou poukážkou alebo 
elektronicky. 

Vyznačenie, ale i zatretie parkovacích 
miest bude vykonané hromadne po ter-
míne zaplatenia dane. Po tomto termíne 
bude vykonaná inventarizácia zaplatených 
parkovacích miest a voľné budú ponúknuté 
na prenájom ďalším záujemcom o parkova-
cie miesto.

V priebehu roka sa vyznačenie parkova-
cích miest uskutoční objednaním každého 
konkrétneho parkovacieho miesta po jed-
notlivých mesiacoch.

Ružena Karasová
odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ Senica

Čo si myslíte 
o cyklotrasách?

Mesto Senica plánuje predložiť pro-
jekt na získanie finančných prostriedkov 
z Integrovaného regionálneho operačného 
programu na vybudovanie 1. etapy cyklo-
dopravných trás v meste Senica. Nakoľko 
si uvedomujeme, že dopravná situácia je 
v meste zložitá, veríme, že vybudovanie 
siete cyklotrás po meste by pomohlo túto 
situáciu čiastočne vyriešiť. Sieť cyklotrás by 
pomohla k väčšej bezpečnosti cyklistov, 

následné zvýšenie počtu cyklistov a zníže-
nie automobilov v uliciach by malo pozi-
tívny vplyv na životné prostredie a zdravie 
obyvateľov. Navrhované trasy vychádzajú 
z generelu cyklistickej dopravy vypracova-
ného odborníkmi z danej oblasti. Keďže 
cyklotrasy majú slúžiť širokej verejnosti, váš 
názor nás zaujíma. Prosíme preto o vyplne-
nie krátkeho dotazníka na oficiálnej stránke 
mesta Senica www.senica.sk k navrho-
vaným trasám, ktorý je samozrejme ano-
nymný.

Zuzana Gašparová
referát Regionálneho rozvoja MsÚ
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Obzretie za kultúrou 

Nové podujatia i nutné 
opravy

Pre Mestské kultúrne stredisko Senica 
(MsKS) bol rok 2017 veľmi úspešný. Priná-
šame krátke zhrnutie jeho činnosti. 

MsKS priamo realizovalo alebo sa spo-
lupodieľalo na príprave a organizovaní 
celkom 627 podujatí (nárast v porovnaní 
s rokom 2016 je 20 podujatí) s návštev-
nosťou 85 888 divákov (o 8 596 viac ako 
v roku 2016). 

V rámci divadelných podujatí pre rôzne 
vekové kategórie bolo uskutočnených 34 
predstavení. Medzi najobľúbenejšie diva-
delné súbory patrí Radošinské naivné diva-
dlo, ktorého inscenácie sú vždy vypredané 
do posledného miesta. Svoju popularitu si 
udržuje i seriál divadelných hier Senická 
divadelná horúčka, v rámci ktorej sa v Senici 
predstavujú divadelné súbory z blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia. Formou spoluor-
ganizátorstva sme sa podieľali na realizácii 
3 prehliadok divadelných podujatí pre deti 
Senické zrkadielko A. Gamanovej, Senická 
divadelná jar a Malá krajská scénická žatva. 

V rámci Senického kultúrneho leta vní-
mame ako úspešné zapojenie sa mladej 
generácie. V parku za DAV-om sa počas 
Parkojády predviedla tzv. Off scéna, kde 
mladí senickí umelci spojili viaceré ume-
lecké žánre do jedného celku. Nainštalo-
vali svoje fotografie a obrazy na stromy 
a pripojili k nim recitovanie a hudobnú 
produkciu. Išlo o prvotný a úspešný projekt 
s cieľom podchytiť aj ďalších mladých ľudí 
a pod krídlami Parkojády spájať umenie 
a mladých ľudí. 

Letecký deň detí na letisku v Senici, 
Záhorácky maratón a polmaratón, Hasič-
ská súťaž o pohár primátora mesta, Sobota 
nielen pre deti v Čáčove, Beh vďaky, 
Senica žije hokejom, Silvestrovský beh boli 
pre MsKS novými podujatiami, do ktorých 
sa aktívne zapojilo. 

Kino Mladosť ponúklo 331 premietaní. 
Detské filmy, ktoré sa tešia najväčšej popu-
larite predstavovali 31 % z celkového počtu 
premietaní a odohraných bolo 28 titulov. 
Celkom bolo prezentovaných 164 filmov 
s priemernou návštevnosťou 56 divákov. 
V porovnaní s rokom 2016 kino Mladosť 
premietlo o 6 filmov viac a aj návštevnosť 
bola v roku 2017 vyššia o 5 481 divákov. 
Naše kino spestrilo svoju programovú 
ponuku o Oprášené filmy (zachytávajú his-
torické premeny mesta Senica na filmovom 
plátne), ktoré pravidelne vysiela televízia 
TV Sen. Autorom projektu je Stanislav Pro-
keš st. Na tomto úseku sa stalo pravidelnou 
súčasťou aj premietanie iných amatérskych 
filmov, napríklad cyklus folklórnych filmov 
zo Strážnice s názvom Vandrovali hudci. 
Plagáty hľadajú nových majiteľov je ďalšia 
úspešná novinka. Plagáty z odohraných 
filmov si môžu záujemcovia vyzdvihnúť 
zadarmo v Informačnej kancelárii Infosen. 

Dlhotrvajúcim problémom Domu kul-
túry je strecha, cez ktorú neustále zateká 

do vnútorných priestorov. Predpokladaný 
termín začiatku rekonštrukcie strechy je 
mesiac máj a súbežne s ňou sa pripravuje 
aj oprava schodiska hlavného vchodu (v 
smere od hlavnej cesty). V kinosále pri-
pravujeme po dokončení opravy strechy 
výmenu sedadiel, ktoré sú rokmi používa-
nia značne opotrebované, čo by malo byť 
realizované v roku 2019. 

V Spoločenskom dome Kunov boli 
v minulom roku vymenené 3 vonkajšie 
dvere plánuje sa výmena vnútorných dverí 
a nákup nových stolov a stoličiek do sály. 
Uskutočnila sa i úprava areálu, nanovo sa 
vybudovala príjazdová cesta. 

Vlani pred letnou prevádzkou boli 
v amfiteátri vykonané drobné opravy lavíc 
a ich čistenie, výmena 50 ks lavicových 
dosák. Vykonali sa nevyhnutné úpravy 
areálu, napr. oprava fasád pódia, stien 
pri pokladni a sociálnych zariadení, upravili 
sa a zarovnali nerovnosti schodov v hľa-
disku a opravilo sa poškodené oplotenie. 
Nedostatok finančných prostriedkov väč-
šiu rekonštrukciu neumožňuje. V dôsledku 
neustálej devastácie areálu vandalmi sme 
zabudovali v amfiteátri kamerový systém 
a uzatvorili celý priestor. 

Rozšírili sme i propagačnú činnosť. 
Pri Okresnom súde nám pribudli ďalšie 
vitrínky, kde verejnosť informujeme o rôz-
nych našich podujatiach. Nákup profesio-
nálneho hudobného aparátu nám v súčas-
nosti umožňuje ozvučiť i väčšie podujatia, 
najmä tie, ktoré sa konajú na Námestí oslo-
bodenia. Po dlhých rokoch sme vykonali 
údržbu plechov, umývanie vonkajších 
okien budovy Domu kultúry, vymenili 
staré nápisy Dom kultúry a Kino Mladosť 
za nové. 

Cieľom MsKS je v ďalších rokoch zabez-
pečiť potrebné úpravy priestorov bývalej 
Pyramídy, zatepliť objekt Domu kultúry, 
rekonštruovať vzduchotechniku, pripra-
viť sa na postupné prevzatie mestského 
múzea. V Spoločenskom dome Kunov 
treba vykonať požadované opravy, dobu-
dovať areál oddychu a relaxácie v Dennom 
centre na Hviezdoslavovej ulici, uskutočniť 
nevyhnutné opravy v amfiteátri.

A čo prinesie v kocke kultúra v roku 
2018? Hudobný festival Štramák fest spo-
jený s prezentáciou malých súkromných 
pivovarov bude i tento rok finančne, orga-
nizačne a technický podporený MsKS. 
V tomto roku bude rozšírená a skvalitnená 
programová skladba festivalu o ďalšie 
hudobné žánre a doplnkové kultúrno-
-spoločenské aktivity. Súčasťou Štramák 
festu bude i obľúbená Parkojáda (diva-
delné predstavenie pre deti) a mobilné 
planetárium (zábavno-vzdelávací program 
pre deti). 

V tomto roku MsKS plánuje obnoviť 
letné podujatie Hudba na priehrade. Každú 
sobotu na Kunovskej priehrade budú znieť 
skvelé melódie v podaní domácich hudob-
ných zoskupení zábavného žánru. Čas 
na hudobnú produkciu bude od 20. do 24. 
hod. a bezplatné vstupné. Otvorenie letnej 
sezóny na Kunovskej priehrade s bohatým 

kultúrnym programom, súťažami a ohňo-
strojom bude v sobotu 30. júna. Tradičný 
Senický jarmok sa presunie na piatok 31. 
augusta a bude jednodňový s kultúrnym 
programom. 

Ďakujeme všetkým, ktorí navštevovali 
naše podujatia a veríme, že nám svoju pria-
zeň zachovajú i v tomto roku. 

Mgr. Marek Grimm
kultúrny referent MsKS

Všedkovedkovia 
u Mudroška

V tomto školskom roku sa už po deviaty 
raz rozpútal veľký súboj o najmúdrejšieho 
medzi najbystrejšími v celoslovenskej vedo-
mostnej súťaži Všetkovedko pre žiakov 2. 
– 5. ročníka základných škôl. Súťaž je špe-
cifická svojím zameraním – nevyžaduje 
podrobné vedomosti z jedného izolova-
ného predmetu, ale prepojenie všetkého, s 
čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine 
stretli a čo sa naučili, vrátane anglického 
jazyka. Žiaci získavajú v súťaži aj skúse-
nosti dôležité pre ďalšie štúdium – prácu s 
testom, odpoveďovým hárkom, skúšajú či 
dokážu v správnej chvíli podať ten najlepší 
výkon pri pozornom čítaní.

Zo ZŠ s MŠ na Ulici J. Mudrocha sa 
tiež zapojila dvadsiatka odvážnych detí, 
z ktorých niektorí získali titul a diplom 
Všetkovedkov učeň. Najúspešnejších 30 
% riešiteľov v každej kategórii získalo titul 
a diplom Všetkovedko. Medzi nimi boli: 
Kamila Šnegoňová z 5. A triedy, Eliška Trš-
ková z 3. B, Vivien Uková z 3. A. Michal 
Grimm z 3. A triedy s najväčším počtom 
bodov získal pre školský rok 2017/2018 
titul Všetkovedko školy.

Mgr. Jaroslava Grimmová
ZŠ s MŠ J. Mudrocha, Senica

3. – 4. 3. Eko lekáreň, Sotinská 1586
10.- 11. 3. Eurodom, Hviezdoslavova 309          
17. – 18. 3. Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
24. – 25. 3. Melissa, Hurbanova 2827
30.- 31. 3. Dr. Max, OD Kaufland

Pohotovostná služba 
od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární
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25 rokov úspechov
V Dome kultúry bol 16. februára veľký 

koncert, ktorým si súčasní i bývalí členo-
via tanečnej skupiny Scream pripomenuli 
25 rokov úspešnej existencie na tanečnej 
scéne Senice i Slovenska. Za Scream a šťvr-
ťstoročie sa dá položiť rovná sa, teda man-
želia Anna a Marián Antálkovci. Učiteľka 
ZUŠ Senica Anna Antálková odpovedala 
na naše otázky. 

S akými predstavami ste zakladali 
tanečnú skupinu? Aké ciele ste si dávali 
pri jej vzniku?

Tanečnú skupinu (TS) založila moja 
žiačka Evka Fiderická s ďalšími 7 žiačkami. 
Potrebovali pomôcť a poradiť, tak som 
pomohla a ostala. Eva odišla do sveta, 
venovala sa modelingu a ja som pokračo-
vala. Motivácia bola samozrejme v deťoch, 
ktoré dokázali a hlavne chceli tancovať 
aj čosi iné, nielen podľa školských osnov. 
Samozrejme, úspechy, ktoré sme dosaho-
vali už od začiatku vzniku, pretože sme 
kombinovali rôzne tanečné štýly, čo bolo 
novinkou, boli veľkým povzbudením.

Ako sa TS rozvíjala? Kto vám pomáhal?
Najbližšie bol môj manžel, ktorý sa ume-

niu vždy venoval či už ako tanečník, alebo 
muzikant, potom naša Blažka – pani Bla-
hová, ale aj mnohí iní rodičia, ktorí vedeli 
podať pomocnú ruku. Pracovali sme vždy 
v ZUŠ Senica a samozrejme sme mali pod-
poru aj z Mesta Senica.

Na scénu slovenského moderného 
tanca TS prichádzala bez skúseností, 
rýchlo však ukázala svoj veľký potenciál a 
prepracovala sa k absolútnej špičke tohto 
umenia. Vaše choreografie boli veľmi 
nápadité. Kde ste čerpali inšpiráciu? 

Už som spomenula, že sme prišli na trh 
tanca s novinkou, keď sme do disko tan-
cov miešali modernu, balet, ale v scénic-
kých choreografiách to bolo samozrejme 
o tom, že naše deti poctivo robili klasiku, 
modernu, jazz a stačil dobrý nápad na 
tému a dostavil sa úspech, veď Scream 
má na svojom konte poctivých viac ako 80 
titulov majster SR. Sme ľudia, ktorí neľutujú 
peniaze za vstupenky do divadla, nesku-
točne mnohokrát sme po tréningoch sadali 
do auta a utekali na rôzne predstavenia do 
Brna, Bratislavy, Nitry, vždy 
sme si išli oddýchnuť, vyčis-
tiť hlavu a ono sa skoro vždy 
niečo objavilo, čo nás nako-
plo k novým myšlienkam.

Tanečníci TS dosiahli na 
najvyššie méty na majstrov-
stvách SR, ale aj v Európe 
a na majstrovstvách sveta. 
Koľko titulov ste za tie roky 
získali? 

Sme 6-násobní maj-
stri sveta, majstri Európy, 
3-násobní víťazi Svetového 
pohára, niekoľkonásobní 
vicemajstri a finalisti sveta a 
Európy, viac ako 80-násobní 

majstri SR a mnohonásobní víťazi súťaží 
celoslovenského charakteru. Za tie roky je 
toho veľmi veľa. Zo slovenských tanečných 
súborov máme najviac vyštudovaných pro-
fesionálov, ktorí tancujú, spievajú a hrajú, 
máme odchovancov v Paríži, Prahe, Brne, 
Bratislave, Košiciach, Vietname, taneční-
kov, ktorí okrem tancovania vyštudovali 
a pracujú ako lekári, manažéri, právnici, 
učitelia, ekonómovia a všetci sa k nám radi 
vracajú a hlásia. Scream je proste rodina, 
hoci niekedy to zaškrípe ako v každej inej 
rodine.

Tanečná skupina sa neustále mení – 
jedni prichádzajú, iní odchádzajú. Kto 
vám utkvel v pamäti ako výnimočný 
tanečník? 

Výnimoční ľudia bývajú väčšinou nená-
padní, pracovití a veľmi dobre sa s nimi 
pracuje. Máme ich mnoho Janko Slezák, 
Leonard Šimek, Ninka Ravasová, Evka 
Klimáčková, Biba Ondrejková, hoci screa-
máčky neboli, lebo súbor ešte neexistoval, 
ďalej Vlado Volečko, Peter Veslár, naše deti 
Ondrej a Danko to sú profesionáli, ktorí sú 
viditeľní v divadlách. I ďalší boli výnimoční 
Simonka Morávková, Monika Mikušová, 
Monika Kušnírová, Heňa Praskáčová, 
Radka Lachová, Tánička Polakovičová, 
Miška Mindžáková a mnoho ďalších... 

Ktoré roky považujete za najúspešnej-
šie? Koľko žiakov sa za 25 rokov vystrie-
dalo v TS?

Najúspešnejšie roky? Keď bolo všetko 
ešte čisté, neprešpekulované a každý bojo-
val z presvedčenia. Dnes je to niekedy 
smutné, ale to je dnes asi všade. Neviem 
povedať koľko presne prešlo mojimi 
rukami tanečníkov, ale bolo ich veľmi veľa.

Istý čas ste organizovali aj v Senici 
súťaže STO IDO pod názvom Se dance. 
Nechcete sa k nim vrátiť? 

Súťaže v Senici dodnes mnohé súbory 
a tanečníci spomínajú. Štýlom Antálkovci 
spravte súťaž, u vás bolo vždy dobre, ďaku-
jeme.., takéto reakcie vždy potešia. Mnoho 
rokov sme v novembri vítali tanečníkov z 
celého Slovenska, potom sme dokonca zor-
ganizovali a s veľkým úspechom i majstrov-
stvá Európy a majstrovstvá sveta, ale dnes 
neviem, či by sa podarilo. Veľká pomoc pri 
organizovaní bola samozrejme od Mesta 
Senica, všetko sme robili tak akosi z nad-
šenia, úplne všetci rodičia, deti, kamaráti, 

tanečníci, všetkým nám išlo o to, aby taneč-
ník sa mal dobre, aby tanečník mal pohodu 
a podal čo najlepšie výkony. Vôbec nešlo o 
to, kto sedí v porote, žiadne kamarát kšefty, 
nikto neprikazoval koho treba zavolať... Pre 
mňa veľmi smutné, pretože čistota v tanci 
a vo všetkom je pre mňa veľmi podstatná. 
Tým nechcem povedať, že to je všade tak, 
ale dnešná doba mnohých zhltla. Veľmi 
radi by sme niečo spáchali opäť, ale niečo 
pekné. Bez pomoci najvyššej inštitúcie - 
mesta by to asi nešlo, rodičov a nadšencov 
je dosť:)

Koľko žiakov sa za 25 rokov vystrie-
dalo v TS? Koľko žiakov máte aktuálne? 
Veková skladba?

Za 25 rokov to bolo veľmi veľa taneč-
níkov, dnes máme súťažiacich 55 a na 
odbore v ZUŠ 120 žiakov. 

V skupine tancovali aj vaši dvaja syno-
via. Bolo to tancovanie, ktoré ich nasme-
rovalo na životnú dráhu v šoubiznise? 

Tancovanie určite prispelo k tomu, že 
naše deti sú tam, kde sú, ale predovšetkým 
to bola tvrdá práca na sebe, aby sa vedeli 
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Plenér vo Velkých Pavloviciach v Českej 
republike je už tradičným podujatím pre 
výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy 
v Senici. Osem dospelých výtvarníkov 
ZUŠ Senica Pavol Rýzek, Roman Macko, 
Monika Markovičová, Vlasta Ravasová, 
Anežka Michalicová, Lucia Uherková, Kris-
tína Minčíková, Štefan Orth ml. pod vede-
ním pedagóga a výtvarníka Štefana Ortha 
zobrazovalo krajinu a architektúru v okolí 
mesta Velké Pavlovice od 29. septembra 
do 1. októbra 2017.

Tvorili aj v obci Pavlov pod Pálavou a na 
Kraví hore, rázovitej lokalite Bořetic. 

Slnečné jesenné počasie, vinobranie a 
srdeční ľudia dotvorili vydarený plenér 2017. 
Príjemné pre výtvarníkov boli stretnutia so 
starostom mesta Ing. Jiřím Otřelom, s riadi-
teľom Gymnázia Velké Pavlovice PaedDr. 
Vlastimilom Kropáčom a zástupkyňou riadi-
teľa gymnázia Mgr. Renatou Bláhovou. 

Prezentácia výtvarných prác bola od 
8. decembra 2017 do 15. januára 2018 
na výstave vo Velkých Pavloviciach, kde 
obrázky vznikli... Reprízovanú výstavu si 
môžete pozrieť v Galérii na prízemí ZUŠ 
Senica do 3. marca.

text a foto Štefan Orth

Čriepky z histórie

Zabudnutý národovec
Na našich potulkách senickou históriou 

navštívil Senicu pán Lukáš Ilavský z Dol-
ných Orešian, ktorého vzdialený príbuzný 
pán Štefan Belica pôsobil ako katolícky 
kňaz od roku 1853 tridsať rokov v Senici. 
Zastával funkciu školského dekana od roku 
1861.

Štefan Belica sa narodil  v Dolných Ore-
šanoch. Filozofické a teologické štúdiá 
absolvoval v Trnave. Po vysviacke pôsobil 
ako kaplán v Modre, Dechticiach a Trstíne. 

Od roku 1847 pôsobil na Záhorí ako farár 
v Prievaloch a potom v Senici. Bol zapá-
leným národovcom. V Senici urobil v cir-
kevných záznamoch zmenu úradne sta-
novenej nemeckej reči na slovenskú. Celý 
záznam o záverečnej skúške totiž v rokoch 
1865/1866 prvý raz napísal po sloven-
ský prejav. Za pôsobenia Belicu to takto 
zostalo až do školského roku 1880/1881. 
Bola to v tých dobách pozoruhodná práca, 
ktorá si vyžiadala veľa odvahy. Zaradil sa 
tým medzi záslužných národovcov Jozefa 
Karola Viktorína a Jozefa Závodského, kto-
rých pamätné tabule zdobia steny katolíc-
keho kostola na námestí. Ich činy vyzdvihol 
písomne Jozef Lukáčik, lektor a správca 
katolíckej školy v Senici v roku 1947.

Belica bol známy ľudským prístupom 
k svojim veriacim. Venoval každému 
pozornosť. Napr.: keď dievčina kráčala 
počas kázne po kostole, prihovoril sa k nej 
slovami: „Devenko, jen si poklopkaj, ja 
počkám“. Je známe, že sa postaral o zak-
úpenie dychových hudobných nástrojov 
(trúbok a klarinetu).

Tento súputník Jozefa Miloslava Hur-
bana na dôchodok odišiel do Dolných Ore-
šian, kde aj zomrel 7. apríla 1901 a tam je 
aj pochovaný. Keďže jeho rodný dom dote-
raz stojí, zaslúžil by si spomienku v podobe 
pamätnej tabule. A týmto príspevkom  by 
sme Štefana Belicu  chceli Seničanom pri-
pomenúť.

Ján Peter

Kráľovstvo veselých 
masiek

... bolo v Spojenej škole na Brezovej 
ulici 7. februára. Každého príjemne naladila 
pestrofarebná výzdoba v školskej jedálni. 
Rozmanitosť masiek dávala tušiť, že bude 
veľmi ťažké vybrať tie, ktoré sú najzaují-
mavejšie, vystihujúce rozprávkovú postavu 
a precíznosť jej prevedenia. Porotou boli 
rodičia a pedagógovia, ktorí sa v hojnom 
počte karnevalu zúčastnili. A ktoré masky 
prítomných dospelých najviac zaujali? 1. 
miesto získala M. Mudrončeková za mašku 
šaša, 2. miesto V. Gach a A. Šurin za masku 
ženích s nevestou a 3. miesto Z. Labašová 
za masku nebo, peklo, raj. 

O zábavnú hudbu a ozvučenie sa posta-
rala pani asistentka Ria Bošáková. Pestrým 
programom, ktorý priniesol veselú náladu 
od najmenších škôlkarov až po žiakov 
praktickej školy, sprevádzala pani vycho-
vávateľka Flámiková. Ceny pre víťazov 
zabezpečila vedúca výchovy pani Juríková. 
O hladné brušká sa postarali tety kuchárky. 

Celý karneval s maskou šaša sledovala 
a zapísala 

Viera Vinceková 
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pamätnej tabule. A týmto príspevkom  by 
sme Štefana Belicu  chceli Seničanom pri-
pomenúť.

Ján Peter

Ostrov v Senici
Zdá sa vám to nemožné? Naozaj máme 

v Senici ostrov. A nie hocijaký, ale vedo-
mostný. Nachádza sa v budove Základnej 
školy na Sadovej ulici. Vybudovali sme 
ho v rámci grantu Nadácie Volkswagen 
Vedomostné ostrovy. Do Vedomostných 
ostrovov sa zapojilo 234 základných škôl 
z celého Slovenska, ale len 100 z nich 
mohlo vybudovať vo svojej škole ostrov.

Jedná sa o interaktívny kiosk, z ktorého 
môžu nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať 
mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. 
Animovaný ostrov ponúka množstvo 
interaktívnych vedomostných úloh z rôz-
nych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú 
pod lokalitami vyznačenými na mape. 
Žiaci sa na nich môžu otestovať a súťa-
žiť o hodnotné ceny. Úlohy sú popre-
pájané s reálnym využitím v praxi, vply-
vom na životné prostredie, 
návodmi na domáce pokusy, 
videami a inými zaujímavos-
ťami. Deťom majú pomáhať 
aj pri výbere budúceho povo-
lania. 

Každý kiosk je plný zaujíma-
vých vedomostí, veselých tes-
tov a bezplatného pripojenia 
na internet na dva roky. Vďaka 
Vedomostným ostrovom sa 
podarilo rozšíriť možnosti 
vo vzdelávaní aj tým deťom, 
pre ktoré nie je prístup na inter-
net samozrejmosťou.

A prečo sme vlastne tento ostrov posta-
vili? Našou snahou je podporiť inovatívne 
formy vzdelávania v našej škole prepájaj-
úce teoretické poznatky s praxou. V tomto 
kiosku sa zameriavame predovšetkým 
na oblasti techniky, rozvíjania nemec-
kého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie 
a fyziky. Rozšírili sme dostupnosť informač-
ných a komunikačných technológií v škole 
a zlepšili sme prístup k moderným metódam 
vzdelávania pre všetkých žiakov našej školy. 

Od februára môžu žiaci našej školy 
dennodenne cestovať na ostrov a získať 
nové vedomosti, zabaviť sa s kamarátmi 
cez prestávku alebo po vyučovaní. Pra-
jeme nám všetkým veľa cestovateľských 
zážitkov a Nadácii Volkswagen za výborný 
nápad a spoluprácu.

Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka ZŠ Sadová ulica
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pestrofarebná výzdoba v školskej jedálni. 
Rozmanitosť masiek dávala tušiť, že bude 
veľmi ťažké vybrať tie, ktoré sú najzaují-
mavejšie, vystihujúce rozprávkovú postavu 
a precíznosť jej prevedenia. Porotou boli 
rodičia a pedagógovia, ktorí sa v hojnom 
počte karnevalu zúčastnili. A ktoré masky 
prítomných dospelých najviac zaujali? 1. 
miesto získala M. Mudrončeková za mašku 
šaša, 2. miesto V. Gach a A. Šurin za masku 
ženích s nevestou a 3. miesto Z. Labašová 
za masku nebo, peklo, raj. 

O zábavnú hudbu a ozvučenie sa posta-
rala pani asistentka Ria Bošáková. Pestrým 
programom, ktorý priniesol veselú náladu 
od najmenších škôlkarov až po žiakov 
praktickej školy, sprevádzala pani vycho-
vávateľka Flámiková. Ceny pre víťazov 
zabezpečila vedúca výchovy pani Juríková. 
O hladné brušká sa postarali tety kuchárky. 

Celý karneval s maskou šaša sledovala 
a zapísala 

Viera Vinceková 
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Všetko je inak -  s týmto názvom organizácia Fórum života 
vydala knihu s podtitulom O ženách, ktoré sa rozhodli. Sú to sku-
točné príbehy žien, ktoré sa ocitli v nečakanom tehotenstve a mali 
ťažkú životnú situáciu, ale vďaka podanej pomocnej ruke  zvládli 
túto situáciu a tešia sa z novonarodených detí.

Minulý rok projekt Fóra života Zachráňme životy /www.zachra-
nmezivoty.sk/ oslávil už 10 rokov existencie. Pomocou projektu sa 
podarilo  zachrániť 128 detí, ktoré  by sa pravdepodobne nenaro-
dili, keby ich matkám nebola poskytnutá pomoc. Sú však aj správy, 
ktoré nás netešia – 6494 umelých potratov v roku 2016 na Slo-
vensku, teda približne 17 denne (zdroj: Národné centrum zdravot-
níckych informácií ). Nikoho neodsudzujeme, nevieme, v akej bol 
situácii, ale súcitíme s tými ženami, ktoré tento svoj krok ľutujú a 
nesú si so sebou fyzické alebo psychické dôsledky. 

Pri riešení problémov spojených s tehotenstvom, ale aj s potra-
tom ponúka pomoc poradňa Alexis (www.alexisporadna.sk), tele-
fón  0911 350 200, 0917 350 200. Je možné, ak by sa aj iné ženy 
skôr  dozvedeli o pomoci spomenutých organizácií, využili by to a 
našli by odvahu priviesť dieťa na svet,  prípadne ho dať na adopciu. 

Pomoc odborníkov je možné nájsť aj na bezplatnej Linke 
pomoci neziskovej organizácie Áno pre život 0800 12 00 24.  Je 
to tzv. zelené číslo, na ktoré je možné bezplatne zavolať 24 hodín 
denne z pevnej linky kdekoľvek na území Slovenska. Na toto číslo 
je možné volať aj v prípade týrania žien či detí. 

Návraty do ZUŠ-ky
Do 3. marca je v Základnej umeleckej škole výstava fotografií Terky 

Otrísalovej a Tomáša Bilku. Sú to už jedenáste Návraty bývalých žiakov 
výtvarného odboru ZUŠ Senica, pre  ktorých škola výstavu organizuje. 

Terka Otrísalová absolvovala v roku 2001 I. stupeň výtvarného 
odboru pod vedením učiteľa Mgr. art. Martina Ortha. Na Strednej 
združenej škole v Bratislave (2001-2005) študovala maľbu a scé-
nické výtvarníctvo. Už počas študentských rokov v Bratislave sa 
začala venovať fotografii produktovej, športovej, dokumentárnej, 
ateliérovej i umeleckej.

Na výstave v Galérii v podkroví ZUŠ Senica sa prezentuje kolek-
ciou 12 farebných fotografií Fashion 2010 vytvorených ku kalen-
dáru Arkadia Group s námetom odievania a  Slovenska. 

Tomáš Bilka bol v ZUŠ-ke žiakom Štefana Ortha. Výborná 
kresba, maľba a kreativita mu priniesla niekoľko ocenení v nepro-
fesionálnej výtvarnej tvorbe. Fotografii sa začal venovať po absol-
vovaní Akadémie kreatívnej fotografie v Bratislave odbor Digitálna 
fotografia. Na výstave sa predstavuje 16-mi čiernobielymi fotogra-
fiami s detailom ženského aktu...

Sme radi, že sme mohli predstaviť tvorbu našich bývalých žia-
kov, výtvarníkov a teraz fotografov, ktorí boli senickej verejnosti 
doteraz menej známi.

Želáme obidvom veľa tvorivých úspechov a niekedy sa zase 
pri Návratoch s nimi radi stretneme.

text a foto Štefan Orth

Stážisti na dvojke
Základnú školu „dvojku“ na Komenského ulici v Senici opäť 

po roku navštívili dvaja zahraniční študenti v rámci cezhraničného 
projektu v spolupráci s agentúrou Aiesec v Trnave. V tomto roku 
do Senice zavítali dve stážistky Elif (22 rokov) z Turecka a Zakiyah 
(20 rokov) z Indonézie. 

Obe vysokoškolské študentky, ktoré študujú odbory priemy-
selného inžinierstva a medzinárodného obchodu vo svojich rod-
ných krajinách, prezentovali svoje vopred pripravené vyučovacie 
hodiny žiakom 8. a 9. ročníkov. V týždni od 5. Do 9. februára 
sa zúčastnili viac ako 40 hodín výučby, ale aj voľného, príjemne 
stráveného mimoškolského času v kruhu žiakov, ktorí pre nich pri-
pravili viacero aktivít. Žiaci z „dvojky“ majú túto skúsenosť už z 
roka 2017, kedy privítali stážistov z Brazílie a Indonézie. Keďže 
sa nám táto výučba prebiehajúca výlučne iba v anglickom jazyku 
osvedčila, rozhodlo sa vedenie školy opäť v tomto roku využiť túto 
možnosť a prispieť k skvalitneniu výučby cudzích jazykov v našej 
škole. Prínosom zahraničných stážistov počas celého týždňa nie je 
len vyučovanie v anglickom jazyku, ale aj spoznávanie iných kra-
jín, ich kultúr, národných tradícii, rozdielov vo vierovyznaní, čím sa 
rozširujú obzory novej mladej generácii a vznikajú aj celoživotné 
priateľstvá na zahraničnej úrovni. 

Ing. Marcela Macková
učiteľka AJ, ZŠ Komenského ulica 

Fórum života chce svojou činnosťou pôsobiť hlavne preven-
tívne, aby si najmä nastávajúce mamičky či otcovia  uvedomili, že 
život je hodnota väčšia ako všetky materiálne hodnoty, treba si ho 
vážiť a chrániť už od samého počiatku, aj keď príde nečakane.

Pozývame tých, ktorí si uvedomujú potrebu chrániť život už od 
počatia k noseniu bielej stužky v období od 25. do 31. marca.  Dňa 
26. marca budeme aj na Námestí oslobodenia v Senici rozdávať 
letáky a biele stužky v čase od 10. do 16. hod.

Beata a Jozef Jánošovci
regionálne centrum Fóra života v Senici

Rozlúčili sa s basou
Aj na Záhorí sa fašiangové tradície dodržiavajú a Senica nie 

je výnimkou. Zásluhou členov Dobrovoľného hasičského zboru 
Senica koniec fašiangov a k tomu patriace pochovávanie basy je 
každoročnou súčasťou kalendára ľudí všetkých vekových kategó-
rií. Tento rok sa za hojnej účasti návštevníkov s basou lúčili 10. 
februára v Dome kultúry. Najprv veselie, potom veľký plač za 
basou, ktorá až do Veľkej noci stíchne. Hasičom sa podarilo pripra-
viť dobrý program, prišlo veľa masiek, a tak tradícia našich predkov 
znova ožila. 

bar
foto lv
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Seniorský ples
V pekne vyzdobenej 

tanečnej sále Domu kultúry sa 
konal 3. februára 5. okresný 
ples Jednoty dôchodcov Slo-
venska. Pri výbornej hudbe 
Skalický rubín sa zabávalo 270 
účastníkov, ktorí prišli z 15-tich 
organizácií z celkového počtu 
27 v okrese Senica. Ples otvorila 
predsedníčka OO JDS Senica 
Anna Šefčíková s tanečným 
partnerom Jožkom Flajžíkom. 
O kultúrny program sa posta-
rala tanečná skupina Scream 
zo Senice pod vedením Anny 
Antalkovej. Plesu sa zúčastnila 
aj čestná predsedníčka OO JDS 
Senica Božena Hradská. 

Predsedníčka Anna Šefčí-
ková bola nadšená, že sa hos-

tia na plese dobre zabávali: „Z 
roka na rok je viac účastníkov, 
a to nám ako organizátorom 
dáva dobré vysvedčenie. Orga-
nizačná príprava plesu je záleži-
tosťou celého tímu ľudí, ktorí sa 
úloh zhostili veľmi dobre.“ 

V Senici bolo veselo, tan-
covalo sa telo na telo, ten kto 
mal partnera tešil sa, kto nemal, 
sťažoval sa - spieva sa v jednej 
piesni. Na seniorskom plese 
bolo všetko v poriadku a každý 
sa bavil ako zamlada, čo potvr-
dili aj muzikanti, ktorí hovo-
rili, že tak dobre ako sa vedia 
baviť dôchodcovia v Senici, sa 
nebaví nikto, a to veru hrávajú 
na rôznych podujatiach.

Pavol Macek 

Úspešná trojica
V Obchodnej akadémii Senica 

sa 15. februára opäť stretli žiaci 
stredných škôl Trnavského samo-
správneho kraja, aby si zmerali 
sily v krajskom kole 52. ročníka 
Súťaže v spracovaní informácií 
na počítači. 

Už tradične boli medzi nimi 
súťažiaci zo všetkých piatich 
obchodných akadémií v kraji - z Trnavy, Serede, Hlohovca, Veľkého 
Medera a domáci súťažiaci zo Senice. V tomto roku sa k nim pri-
dali aj študenti zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave a 
zo Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči. Celkovo sa do 
súťaže zapojilo 31 súťažiacich. Súťažilo sa v 3 súťažných disciplí-
nach: písanie na PC, úprava textu na PC a wordprocessing. 

Prvú súťažnú disciplínu písanie na PC absolvovalo 22 súťažia-

Koncert mladých umelcov
V Základnej umeleckej škole sa 8. februára predstavili senickému 

publiku traja mladí hudobníci – klavirista Ivan Horňák, (bývalý žiak 
klavírnej triedy Mgr. Zuzany Janovičovej a absolventom Konzer-
vatória v Bratislave),violončelistka Alexandra Kubinová, tiež bývalá 
žiačka ZUŠ a poslucháčka VŠMU v Bratislave a huslistka Natascha 
Pichler z Rakúska. Ivana Horňáka a Nataschu Pichler spája spo-
ločné štúdium na The Buchmann-Mehta School of Music v Izraeli 
v Tel Avive, obaja sú poslucháčmi prvého ročníka. Natasha hovo-
rila peknou slovenčinou, v minulosti totiž študovala hru na husliach 
v Bratislave. V podaní Ivana Horňáka zaznela jedna z vrcholných 
sonát Ludwiga van Beethovena Appasionata a Busoniho transkrip-
cia Chaconny d mol od Johanna Sebastiana Bacha. Huslistka pred-
niesla dve skladby pre husle sólo, a to časť sonáty J. S. Bacha a jednu 
časť sonáty belgického skladateľa Eugena Ysaya. V Husľovom kon-
certe č. 1 a mol ju na klavíri sprevádzal Ivan Horňák. Na záver kon-
certu zaznelo Klavírne trio č. 1 g mol ruského skladateľa Sergeja 
Rachmaninova, v ktorom spo-
luúčinkovala violončelistka 
Alexandra Kubinová. Krásnym 
umeleckým výkonom študen-
tov tlieskalo početné publi-
kum v takmer do posledného 
miesta naplnenej koncertnej 
sále školy. 

Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ Senica

cich. Na 1. mieste sa umiestnila žiačka z OA Sereď Elena 
Trang Doan Xuan s rýchlosťou písania 387,5 čistých úde-
rov za minútu, na 2. mieste žiak z OA Trnava Patrik Ond-
rejech s rýchlosťou písania 373,5 úderov za minútu. Našu 
školu v tejto disciplíne reprezentovalo 8 súťažiacich, z kto-
rých sa Tatiana Sadloňová, žiačka III. B triedy umiestnila 
na 3. mieste (343,6 úderov za minútu) a Silvia Kováčová, 
žiačka III. C triedy, na 4. mieste (342,4 úderov za minútu). 
Ich umiestnenie je o to cennejšie, že sa im podarilo svojím 
súťažným výkonom prebojovať do celoslovenského kola, 
ktoré sa uskutoční 21. - 22. marca v Dolnom Kubíne.

V druhej súťažnej disciplíne, úprava textu na PC, súťažilo 12 
žiakov, z ktorých bolo 5 súťažiacich z domácej obchodnej akadé-
mie. Aj keď sa v tejto disciplíne nikomu nepodarilo prebojovať do 
celoslovenského kola, výsledok nás veľmi potešil, pretože prvé 3 
miesta obsadili práve naše študentky. 1. miesto Katarína Kováčová, 
III. C trieda, 2. miesto Karolína Pukančíková, II. B trieda, 3. miesto 
Soňa Nemečkayová, II. B trieda.

Do najnovšej súťažnej disciplíny wordprocessing sa tento rok 
zapojilo 8 súťažiacich, z toho bolo 5 žiakov z našej školy. Keďže 
táto disciplína je náročná na opravu, výsledky zatiaľ nie sú známe. 
Veríme však, že sa nám podarí, tak ako v minulých rokoch umiest-
niť na popredných miestach a prebojovať sa do celoslovenského 
kola súťaže. 

Víťazom blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole. 
Zároveň ďakujeme všetkým, ktorí reprezentovali našu školu a veno-
vali časť svojho voľného času príprave na súťaž: Monike Szegényo-
vej, Michaele Grúberovej, Tatiane Sadloňovej, Kataríne Kováčovej, 
Michaele Kováčovej, Silvii Kováčovej, Daniele Dodrvovej, Karolíne 
Pukančíkovej, Sabine Krčovej, Soni Nemečkayovej, Máriovi Kusá-
kovi, Samuelovi Pribylovi a tiež najmladšiemu, ale úspešnému súťa-
žiacemu Kamilovi Kotvanovi, ktorý je žiakom prvého ročníka.

Poďakovanie patrí aj vyučujúcim, ktoré žiakov na súťaž pripra-
vovali, Ing. Marte Juráňovej, Mgr. Viere Rosovej, Ing. Jane Sakmá-
rovej a Ing. Antónii Černekovej.

Ing. Antónia Černeková

Ako sa nestať obeťou podvodu
- Nikdy si neodkladajte peňaženku v obchode 

na pult, keď si skúšate alebo prezeráte tovar. Majte 
tašku alebo kabelku vedľa seba a riadne uzavretú.

- Nikdy nepoložte peňaženku v reštaurácii 
na stôl, odkiaľ môže byť ukradnutá.

- Pamätajte, že niektoré tlačenice (najmä 
na zastávkach autobusov) sú vyvolávané umelo, aby ste si nevšimli 
odcudzenie vašich vecí a zlodeji mali ľahšiu prácu vďaka vašej 
nepozornosti.

- Chráňte sa toho, aby vám dal niekto niečo nezištne. Za to sa 
neskôr zvyčajne vyžaduje protislužba a váš zisk môže byť pod-
statne menší.

- Ak vás niekto núti niečo kúpiť okamžite a je to lákavé, kúpu si 
dôkladne premyslite a zvážte.

- Nepodpisujte nič, čomu nerozumiete. Je to vaše právo, povedať NIE.
- Prerušte rozhovor, ak vám niekto sľúbi podiel na zisku za to, 

že poviete mená svojich priateľov, ich adresy alebo ako sú na tom 
finančne.

- Neverte ústnym sľubom alebo obchodom bez potvrdenia.
Pamätajte: väčšina podvodníkov sú tí najpriateľskejší ľudia, 

ktorých ste kedy videli.
Ako oznámiť násilnú činnosť, ktorej ste boli svedkom:

- Vždy keď polícii oznamujete udalosť, ktorá sa stala nebuďte 
v rozpakoch.

- Pamätajte na to, že ak ste svedkom nejakej udalosti a neozná-
mite to, umožňujete páchateľovi pokračovať v jeho činnosti ďalej.

- Pri opise vozidla udajte – farbu, typ, evidenčné číslo, smer 
pohybu vozidla.

- Pri opise osoby si všímajte – vek, pohlavie, rasu, výšku, hmot-
nosť, farbu vlasov, štýl účesu, oblečenie (odhora nadol), popis 
tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol ozbrojený, vyjadrovanie a iné 
zvláštnosti (kríva apod.).
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – február 2018

	 autor:	 názov:	 vydavateľ:
1. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu (Floris 2.) Arkus
2. Monsigny, J.:  Cárov syn (Floris 1.) Arkus
3. Ďuríčková, M.:  O Guľkovi Bombuľkovi Buvik
4. Naud, P.  100 záb. testov pre bláznov do testov Arkus
5. Betancourt, J.:           Malý poník (Pony tím 8) Arkus
6. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (3.vydanie)  Arkus
7. Genova, L.: Ľavá strana sveta Arkus
8. Kol.: Zábavné hlavolamy 3 Arkus 
9. Gohl. Ch.:   Leto v sedle  Arkus
10. Pedevilla, P.: Tvoriť sa dá zo všetkého Bookmedia
11. Kol.:  Krížovky pre chvíle pohody Bookmedia
12. Šrut, P.: Ezopove bájky Buvik
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:
Detské doplňovačky 1/18 v pranostikách
Pranostiky – čiže ľudové predpovede počasia, fungujú aj po stáročiach, i keď, ako sa zdá, 
určite nie vždy a rozhodne nie všade. Presvedčil sa o tom i redakčný kocúrik Markus, 
ktorý sa chcel riadiť podľa pranostík, ale akosi mu to nevyšlo. Prečo? Dozviete sa, keď si 
kúpite najnovšie číslo Detských doplňovačiek, ktoré sú naviac plné veselých úloh pre deti 
a všetky sú venované práve pranostikám!
148 x 210 mm, 16 strán, plnofarebné, cena: 0,75 eur, pre členov klubu 0,70 eur 

Hádajko 5/18 a kukučka Karolína
Kukučka Karolína je milá a priateľská, avšak má jednu chybu: svoje vajíčka ustavične dáva 
kade-tade do cudzích hniezd. Všetky vtáky na ňu kvôli tomu zazerajú a gánia, ale Karolína 
si z toho nerobí ťažkú hlavu a ďalej dáva vajíčka, kam jej len napadne. Jedného dňa si však 
vtáky povedia: A už toho máme naozaj dosť!
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

Ovečková na 
Svetový pohár

Karatistka Hanko kai Senica Alžbeta 
Ovečková (2. Dan) bola nominovaná ako 
reprezentantka Slovenska na Svetový 
pohár v karate 2. - 4. marca v rakúskom 
Salzburgu. Mnohonásobná majsterka Slo-
venska a juniorská majsterka Európy spôso-
bila minulý rok práve na Svetovom pohári 
v Rakúsku senzáciu, keď skončila bronzová 
hneď za japonskými reprezentantkami. 

Na Svetových pohároch karate 1 sa 
stretáva komplet celá svetová špička sna-
žiaca sa zabezpečiť si aj účasť na olympij-
ských hrách v roku 2020 v Tokyu. Úspešná, 
už veľmi skúsená reprezentantka Ovečková 
bola nominovaná Slovenským zväzom 
karate, ktorý Salzburg zároveň určil ako 
nominačný turnaj pre slovenských reprezen-
tantov bojujúcim o nomináciu na ME a MS 
v roku 2018. Konkurencia v tomto bojovom 
umení a najnovšom olympijskom športe 
je na Slovensku veľmi veľká. Slováci patria 
do európskej i svetovej špičky, čo dokazujú 
medailami na najväčších turnajoch.

Z juniorských ME v ruskom Soči 2. - 4. 
februára sa nedávno vrátil šéftréner Hanko 
kai Senica a člen direktoriátu Európskej 
federácie karate (EKF) MUDr. Martin Čulen 
(9. Dan). Medzinárodne uznávaný odbor-
ník a zároveň jeden z najvyšších majstrov 
karate vo svete sa zúčastňuje na kaž-
dom európskom a svetovom šampionáte, 
a preto novinky a najnovšie trendy zo sveta 
karate, kde stále vedú skoro neporaziteľní 
japonskí majstri karate, majú možnosť učiť  
senickí karatisti. Z európskeho juniorského 
šampionátu si priviezli Slováci v konku-
rencii  956 pretekárov zo 44 krajín až 6 
medailí.

Najbližšie sa predstavia senickí karatisti 
v 2. kole Slovenského pohára žiakov 3. 
marca v Partizánskom.

E. Jareč

FK Senica čaká 
boj o záchranu

Po skončení jesennej 
časti, v ktorej Seničania 
obsadili vo Fortuna lige 
posledné 12. miesto, sa podarilo funkcio-
nárom FK Senica dohodnúť na spolupráci 
so zahraničným investorom. Ide o skupinu 
ľudí, ktorí majú skúsenosti s prácou vo fut-
bale v zahraničných kluboch.

Táto skupina sa v decembri rozhodla, že 
bude finančne podporovať senický klub. 
Seničanov čaká nesmierne náročná jarná 
časť, v ktorej budú tuho bojovať o udržanie 
sa v súťaži.

8. januára sa senickí futbalisti zišli 
na prvom tréningu. Zimnú prípravu absol-
vovali najskôr v domácich podmienkach 
a odohrali tri prípravné zápasy. Potom 
nasledovalo herné sústredenie v Turecku, 
kde hráči našli kvalitné tréningové mož-
nosti a medzinárodných súperov. Gene-
rálku pred začiatkom Fortuna ligy odohrali 
Seničania v maďarskom Györi s Gyirmó-
tom. Postupne do kádra pribudli viacerí slo-
venskí či zahraniční hráči. Od 8. februára 
prišlo k zmene na poste hlavného trénera. 
Ladislav Hudec sa posunul na manažérsku 
pozíciu a novým trénerom sa stal Holan-
ďan Ton Caanen, ktorý zastupuje v klube 
zahraničných investorov.

Noví hráči v jarnej časti: do brány pri-
budol Dominik Holec, ktorý prišiel na hos-
ťovanie zo Žiliny. Na prestup po skončení 
zmlúv prišli obrancovia Jakub Brašeň 
a Oliver Práznovský, na hosťovanie rých-
lonohý krídelník Peter Ďungel z Pohronia 
a Jan Suchan z Plzne. Zaujímavou posilou 

by mal byť reprezentant Guiney-Buissau, 
stredný záložník Zezinho, ktorý hral napo-
sledy grécku ligu za Levadiakos. Šesť hrá-
čov prišlo z Južnej Ameriky z Venezuely, 
resp. Kolumbie. Ide o hráčov: Joan Herrera 
(na Slovensku už hral za Žilinu), Ricardo 
Villarraga, Diego Cuadros, Frank Casta-
neda, Richard Celis a Ronaldo Chacón.

Po jesennej časti skončilo viacero 
hráčov. Do Slovana Bratislava prestúpila 
dlhoročná brankárska opora, odchovanec 
Michal Šulla, kde odišiel spolu s obrancom 
Jurijom Medveděvom. Ďalší brankár Franti-
šek Plach si to namieril do poľského prvoli-
gového klubu Piast Gliwice. Klub sa doho-
dol na ukončení zmlúv s hráčmi Marián 
Jarabica, Denis Duga, Marek Rigo, Filip 
Ďuriš, Dominik Smékal, Romula da Silva, 
Pentecost Obiechina, Amir Ben Shimon.

Hráčskych zmien bolo teda počas zim-
nej prestávky veľa. Všetci veríme, že sa 
hráči stihli dostatočne zohrať a pre Senicu 
vybojujú účasť v najvyššej futbalovej súťaži 
aj v budúcom roku.

IT
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   Honeywell │Elster Stará Turá 

Vy chcete pracovať? 

         My Vás chceme zamestnať! 

     Do kmeňového stavu hľadáme  

• Operátor výroby   
• Technik overovania  

Kontaktujte nás   Email: alena.filipovicova@honeywell.com  
Tel: 0800 500 999           
honeywell.profesia.sk 

Poznáme najlepších 
Senica patrí k tým mestám, v ktorých sa 

športovým aktivitám mimoriadne darí, a v 
ktorom športové kluby aj cítia pomoc samo-
správy vyjadrenú nielen slovne, podujatím 
Najlepší športovec roka, ale i finančne. 

Vyhlasovanie najlepších športovcov za rok 
2017 v Dome kultúry 26. februára bolo o takejto bilancii, no najmä 
o verejnom poďakovaní zo strany Mesta Senica športovcom, tré-
nerom, funkcionárom i sponzorom za vzťah k športu, za reprezentá-
ciu mesta, za vytváranie podmienok. „Chcem oceniť aj dodržiavanie 
myšlienok fair play. Do Senice chodia športovci z iných miest radi, 
pretože všetky športové podujatia sú dobre organizované, máme 
pekné športoviská a okrem toho u nás nachádzajú i kultúrnych fanúši-
kov a prostredie, ktoré vie oceniť i kvality súperov,“ povedal na úvod 
športovo-spoločenského podujatia primátor mesta Branislav Grimm. 

Tradične plná sála športovcov a ich fanúšikov potvrdila, že aj 
v Senici platí veta šport ľudí spája. Vládla vynikajúca atmosféra, 
podobne ako na športoviskách, kde fanúšikovia povzbudzujú svo-
jich, tešia sa z víťazstiev, smútia pri nezdaroch, vášnivo debatujú 
o výsledkoch, skrátka emócií na strane fanúšikov je vždy dosť. 
No aj aktéri športových zápolení myslia na fanúšikov, s podporou 
ktorých ich výkony často narastajú a vyburcujú ich k výnimočným 
výkonom. Vzájomnú symbiózu bolo cítiť aj na podujatí, ktoré má 
v našom meste 22 rokov trvajúcu tradíciu.

Tento rok organizátori Mesto Senica a komisia pre šport pri mest-
skom zastupiteľstve pristúpili k niektorým zmenám. Znížením počtu 
ocenených zvýraznili najlepšie výkony za rok 2017 a športovcov 
v jednotlivých kategóriách predstavili aj videovizitkou, čo sa stretlo 
s veľmi priaznivou odozvou u prítomného publika. Novinkou bola 
i kategória za mimoriadny prínos k športu. Ceny oceneným špor-
tovcom odovzdávali primátor mesta Branislav Grimm, zástupkyňa 
primátora Elena Valášková, prednostka Mestského úradu Katarína 
Vrlová a predseda komisie pre šport Peter Hutta.

Napätie do ceremoniálu vyhlasovania najlepších vniesla aj 
možnosť priamo v sále ovplyvniť meno víťaza hlasovania o najobľ-
úbenejšieho športovca mesta. V internetovom hlasovaní z nominá-
cií najviac hlasov dostal hokejista Lukáš Wallner, ktorého víťazstvo 
v ankete už nezvrátilo ani hlasovanie v sále. Z celkového počtu 
1318 hlasov dostal 397. Partnerom podujatia bola Raiffeisen bank.

Viera Barošková

Korčuľovanie 
pre verejnosť

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

sobota 3. 3. 16.00 – 17.30
nedeľa 4. 3. 15.00 – 16.30
pondelok 5. 3. 14.30 – 16.00
utorok 6. 3.  11.00 – 12.30
                      16.30 – 18.00
streda 7. 3.  14.30 – 16.00
štvrtok 8. 3.  11.00 – 12.30 
                       15.30 – 17.00
piatok 9. 3.   14.30 – 16.00
sobota 10. 3.   11.00 – 12.30
                         17.00 – 18.30
nedeľa 11. 3.  15.00 – 16.30
streda 14. 3.  14.30 – 16.00
sobota 17. 3.  15.00 – 16.30
streda 21. 3.  14.30 – 16.00
sobota 24. 3.  17.00 – 18.30
nedeľa 25. 3.  15.00 – 16.30
Ostatné termíny nájdete
 na www.rsms.sk

RSMS

Spoločenské tance 
opäť in

Pre účastníkov kurzu spoločenských 
tancov, začiatočníkov i pokročilých, určite 
áno. Venček ako slávnosť na záver kurzu 
sa konal v piatok 9. februára v senickom 
Dome kultúry. A verte neverte, konal sa 
po 39.-krát, presne toľko rokov Mestské 
kultúrne stredisko takýto kurz organizuje. 
Rovnako neuveriteľných 39 rokov vedie 
kurz jediný muž, výborný tanečný majster 
z Myjavy Ing. Milan Danihel. Na úvod Ven-
čeka študenti predviedli štandardné i latin-
skoamerické tance, ktoré sa počas štyroch 
mesiacov naučili a neskôr i dospelí účast-

níci kurzu. Mladí si aj zasúťažili, ich výkony 
pozorne hodnotila porota. Víťazmi sa stali 
Tereza Funteková a Richard Čederle. 
Za nimi sa umiestnili Filip Kušnír a Gabri-
ela Cvečková a na 3. mieste Martin Očko 
a Zuzana Závodská. 

Po súťaži pokračoval Venček výbornou 
zábavou pri tanci i dobrou náladou. A náš 
pán učiteľ nás naučil ešte jeden tanec. 
Veľká vďaka, pán učiteľ, zažili sme s vami 
veľa pekných chvíľ a sľubujeme, že kroky 
nezabudneme a nácviky určite zužitku-
jeme.

Zuzana Závodská
Gymnázium L. Novomeského

foto Alexandra Berecová
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Príloha Našej Senice

Gymnazistka Janka Švrčková druhý rok po sebe v medzinárodnom porovnávaní preukázala 
svoje vynikajúce znalosti z astronómie. Opäť získala bronzovú medailu.

Úspešní senickí 
gymnazisti

Už v prvom polroku tohto školského 
roka sa študenti z Gymnázia Ladislava 
Novomeského v Senici stihli zúčastniť 
a zároveň úspešne umiestniť na mnohých 
súťažiach v okresnej, celoslovenskej alebo 
celosvetovej úrovni.

V okresných kolách jazykových olym-
piád sa našim študentom podarilo získať 
nasledovné umiestnenia: V olympiáde 
v anglickom jazyku sa darilo Jurajovi Chá-
belovi z kvarty a Ľubomírovi Fábikovi z 3. 
A, ktorí vyhrali svoje kategórie a postupujú 
do krajského kola. Olympiáda z nemec-
kého jazyka priniesla taktiež dvoch postu-
pujúcich. Gratulujeme Šimonovi Bábikovi 
z 1. A a Sabine Rýzkovej z 3. B. Aj v olym-
piáde zo slovenského jazyka máme jeden 
úspech, ktorý vybojovala Alexandra Bobo-
tová z kvarty.

XXXI. ročník autorskej súťaže Literárna 
Senica Ladislava Novomeského 2017 pri-
niesol 1. miesto Lukášovi Ludvovi zo sexty 
v 2. kategórii (stredné školy) za poéziu.

Na majstrovstvách okresu stredných 
škôl v zrýchlenom šachu sa prebojovali 
do krajského kola štyria študenti našej školy 
Adam Pipíška, Martin Hrdlička z kvinty, 
Tomáš Valent z 2. C a Michaela Trojková 
zo sexty.

Ďalší úspech prichádza z celosloven-
ského kola súťaže Zlatá podkova, zlaté 
pero, zlatý vlas v prednese slovenskej roz-
právky, kde Daniela Rybnikárová z tercie 
obsadila krásne druhé miesto.

Na fyzikálnej súťaži Náboj, počítali prí-
klady dva tímy z naše školy. V kategórii 
seniori to boli Veronika Funková, Jana Švrč-
ková, Ján Drahoš, Richard Čederle a Šimon 
Vrba, v kategórii juniori Martina Sabová, 
Matúš Nečas, Andrej Búran, Adam Pipíška 
a Ondrej Vrábel. V celoslovenskom mera-
dle skončili seniori na 16. mieste a juniori 
na 13. mieste. V medzinárodnom meradle 
to bolo v prvej tretine. Takéto umiestenia 
sú najlepšie v histórii pre našu školu.

Po postupe z krajského kola sa tím našej 
školy v zložení Laura Krenťochová, Bianka 
Péčiová zo 4. C a Pavol Adamíček zo sexty 
zúčastnil Medzinárodnej dejepisnej súťaže 
v Chebe. V porovnaní slovenských škôl 
skončil na výbornom 5. mieste.

Tento rok na Medzinárodnej olympi-
áde z astronómie a astrofyziky (IOAA), 
konajúcej sa na thajskom ostrove Phuket, 
sa Janke Švrčkovej zo 4. B podaril neví-
daný úspech. Po druhýkrát získala bron-
zovú medailu.

Za výnimočnú reprezentáciu našej 
školy, prípadne aj Slovenska na medziná-
rodných súťažiach všetkým študentom 
ďakujeme a zároveň im srdečne blahože-
láme.

Matúš Michalička
Gymnázium L. Novomeského 

Študentský ples
Aj tento rok, presnejšie 2. februára sa 

konal v Dome kultúry už 8. ročník štu-
dentského plesu. Krásne ruže, staré rámy 
po stenách či žiarovky pohupujúce sa do 
rytmu hudby nad hlavami študentov - večer 
sa niesol v romantickom štýle a duchu vin-
tage. 

Ten správny nádych romantiky a krásnu 
výzdobu dodala firma Wels a organizáciu 
mal tradične pod palcom senický Študent-
ský parlament. Programom sprevádzal Jano 
Hyža a dych vyrážajúce tanečné vystúpe-
nia predviedla skupina Scream a duo Lenka 
Cintulová a Šimon Bačík. O hudbu, ktorá 
nás ťahala na tanečný parket počas celého 
plesu, sa postarala obľúbená dvojica DJ 
Choci a Roberto. A keď spieval Benedikt 

Cintula, nejeden chlap si musel držať pri 
sebe svoju drahú polovičku. Obrovským 
lákadlom bola opäť tombola, ktorá pre-
kypovala krásnymi cenami. Hostia mohli 
vyhrať zo 113 priamych cien a zároveň 
aj postúpiť do žrebovania o hlavné ceny  
bicykel, notebook či všetkými vytúžená 
50% zľava na vodičský preukaz. Šimon 
Škápik opäť vyhral čo sa dalo, a my mu 
všetci „srdečne“ gratulujeme. 
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Kráľom a kráľovnou plesu sa stal pár-
-nepár, kamarátska dvojka Michal Rusnák 
a Kristína Blatnická, ktorí si nás všetkých 
získali svojimi bláznivými tanečnými kreá-
ciami. Po skvelej večeri a polnočnom guláši 
chlapci povolili opasky, dievčatá vymenili 
lodičky za tenisky a parket bol plný až do 
poslednej minúty. Po hasičskom či poľov-
níckom plese sme sa teda ani my študenti 
nenechali zahanbiť. Už teraz sa tešíme na 
budúci ročník.

Alžbetka Chropúvková
Študentský parlament mesta Senica

A dodávame veľké ďakujem hlavným 
sponzorom plesu: Autoškola Progres,  NAD-
-RESS Senica, Autoškola Evolutika, Dema 
Senica, pán Martin Džacovský, advokát 
Senica,  pán Dušan Podmajerský-Kunowský  
majer, CK Helas travel, Súkromná stredná 
odborná škola podnikania Senica, Oľga 
Macenauer,  Senica, Cool school Senica, 
Rekreačné stredisko Gazárka, Štúdio G&H 
s.r.o Senica, JAM sport Senica, Marek 
Štítny, Mestský úrad Senica. Veľmi ste nám 
pomohli.

A je to tu...
Po septembrovom zasadnutí do škol-

ských lavíc sme rýchlo pochopili, že tento 
školský rok bude pre nás iný. Prirovnala 
by som ho k prvému ročníku. Veľa nových 
informácií, povinností a najmä pocit, že je 
toho na nás priveľa. Ale dnes už viem, že 
to je len otázka pohľadu na vec. To, že sme 
maturanti neznamená, že sedíme doma na 
zadku a hlavy máme ponorené do kníh. 
Gymplácka afterka, dozvuky, ozveny, štu-
dentský ples... To všetko vás čaká i v štvr-
tom ročníku.

Predsa je tento rok, pre nás posledný na 
strednej škole, niečím výnimočný.

V prvom ročníku to boli imatrikulácie, 
ktoré zjednotili kolektív a donútili nás, aby 
sme spolu na niečom pracovali. V maturit-
nom ročníku to je stužková. Samozrejme, 
že bolo okolo nej veľa starostí, vybavova-
nia a najmä jej bolo treba obetovať množ-
stvo nášho voľného času. Ale, poviem vám 
jedno - stálo to za to. Pre nás všetkých to 
bol najkrajší večer, aký sme doteraz spolu 
prežili. Nehovoriac o pohľadoch našich 
rodičov a profesorov, ktorí nám dali jasne 
najavo, že snaha, ktorú sme vynaložili na 
prípravu nášho veľkého dňa sa oplatila.

Asi ste si všimli, že doposiaľ som 

nespomenula slovo maturita. Dôvod je 
jasný. Načo si kaziť deň. Ale nie. Prav-
dou je, že popri prípravách stužkovej išlo 
učenie a pomyslenie naň trochu bokom. 
Samozrejme, že sme sa museli po celý 
čas učiť, ale vďaka našim ústretovým pro-
fesorom sme mohli venovať viac času 
nácviku programu a podobným veciam. 
Ďakujeme za to.

V čase, keď píšem tento článok, zostáva 
už len mesiac do písomných maturít. Je to 
len na nás, ako sa s tým popasujeme. Tak 
ako som si ja našla čas na to, aby som vám, 
mojim mladším spolužiakom priblížila život 
maturanta, tak aj veľa mojich spolužiakov má 
popri učení sa na maturitu a prijímačky stále 
nejaký ten čas na svoje záľuby. Dá sa to. 

Ak stretnete na chodbe nepríjem-
ného staršieho žiaka, môže sa stať, že je 
to maturant. Vtedy sa nám vyhýbajte a 
nesnažte sa nám prihovárať. Občas sme 
dobre nasrdení, lebo sa dozvieme, koľko 
učív sme ešte neprebrali alebo že v jeden 
deň si naplánoval celý pedagogický zbor 
skúšanie. Keď máme zlý deň, dokáže nás 
vytočiť aj to, že pani kuchárka jednoducho 
odmieta vydať obed 5 minút pred začiat-
kom zmeny. Ale my inteligentní štvrtáci 
vieme, že práve toto sú momenty, na ktoré 
budeme jedného dňa spomínať.

Pred štyrmi rokmi, keď sme sa hlásili na 
gymnázium, museli sme prejsť prijímacími 
skúškami. Dnes, keď chceme brány školy 
opustiť, musíme opäť zložiť skúšky. Kiež by 
boli kvantitou učiva aspoň spolovice také 
rovnaké. 

Život nás neustále skúša či dokážeme 
čeliť problémom, či vieme spolupracovať v 
kolektíve a prijímať názory iných, či vieme 
poďakovať pani kuchárkam za chutný 
obed. 

To ma núti zamyslieť sa nad tým, čo mi 
má do života dať maturitná skúška. Zisťu-
jem, že najťažšie na tomto období je len 
rozvrhnutie si času tak, aby som sa doká-
zala venovať svojim povinnostiam aj slas-
tiam. Máme za sebou i pred sebou veľa 
ťažkých dní a dlhých nocí. Ale pomyslenie 
na vyše trojmesačné prázdniny je akýmsi 
hnacím motorom pre nás všetkých. 

Štyri roky na gympli ubehli prirýchlo 
na to, aby som si stihla uvedomiť, že som 
maturantka. Aj keď viem, že skutočná 
skúška dospelosti ma ešte len čaká, dnes 
môžem povedať, že práve štvrtý ročník 
je ten, na ktorý budeme najradšej spomí-
nať. Preto ho zoberme do vlastných rúk a 
spravme si ho taký, aký ho chcem e mať. 

Simi. J

Spoločne, pre dobrú vec
V závere roka 2017 sme v našej škole 

v Obchodnej akadémii zorganizovali via-
nočné trhy solidarity spojené s DOD. Tento 
deň sa niesol v príjemnej atmosfére. K tomu 
s istotou prispel aj fakt, že peniaze, ktoré na 
tomto trhu zarobíme pôjdu na dobrú vec 
tam, kde to potrebujú. Rozhodli sme sa 
potešiť našich svetluškárov z Kunova. Za 
vyzbierané peniaze sme im kúpili mapu 
Slovenska, po ktorej veľmi túžili. K tomu 
sme pridali rôzne farbičky, gumy, perá, 
skrátka to, čoho nie je nikdy dosť. Tieto dar-
čeky sme sa im rozhodli priniesť v špeciálny 

deň, a to na svätého Valentína. Svetluškári, 
klienti denného stacionára, mali nesmiernu 
radosť a my s nimi. Pripravili nám sladké 
pohostenie aj krásne magnetky, ktoré nám 
s láskou vyrobili. Iskričky radosti v ich oči-
ach boli neopísateľné. Strávili sme s nimi 
krásny čas plný úsmevu a potešenia. Spo-
ločne sme si namaľovali pekné obrázky 
a navzájom sme si ich darovali. Bolo to 
krásne popoludnie. Veľmi pekne im ďaku-
jeme a dúfame v ďalšiu spoluprácu s nimi.

Gabriela Waldhauserová
Obchodná akadémia
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Sofia Babincová - Plavecký klub Aqua
Je žiačkou 4. ročníka ZŠ na Komen-

ského ulici. Cieľavedomá, ctižiadostivá 
plavkyňa. Jej najobľúbenejšou plaveckou 
disciplínou je voľný spôsob. Na všetkých 
súťažiach na Slovensku, aj v Čechách, zís-
kavala popredné miesta. Najväčší úspech 
dosiahla na majstrovstvách Slovenska 
v plávaní najmladších žiakov v Košiciach, 
kde získala 1. miesto na 200 m, 1. miesto 
na 400 m, 3. miesto na 50 m a 100 m voľný 
spôsob. V silnej konkurencii v rámci zápa-
doslovenskej oblasti si viackrát vyplávala 
1. miesto a neprekonali ju ani plavci z jej 
ročníka, ba dokonca ani o rok staršie plav-
kyne. Má veľký predpoklad sa zlepšovať 
a robiť dobré meno nielen plaveckému 
klubu Aqua Senica, ale aj svojej škole 
a mestu Senica. Sofia popri plávaní hrá ešte 
súťažne tenis. Za svoje vynikajúce úspechy 
ako jediná z okresu Senica bola vyhlásená 
ako športovec roka 2017 Trnavského samo-
správneho kraja. Tréner Andrej Laho.

Diana Návratová
- Volejbalová mládež Senica
V kategórii žiačky 

hrá za družstvo starších 
žiačok najvyššiu žiacku 
súťaž, spolu s družstvom 
bojuje o postup do naj-
vyššej juniorskej súťaže. 
Je reprezentantkou Slo-
venska vo svojej kategórii, 
spolu so spoluhráčkami bojovala o postup 
na majstrovstvá Európy. Je veľmi cieľave-
domá a v kolektíve obľúbená. Má výbornú 
dochádzku na tréningy. Patrí medzi opory 
družstva a na poste univerzálu alebo sme-
čiarky svojou ľavou rukou na sieti veľmi 
znepríjemňuje obranu súpera. Uvedomuje 
si, ak chce byť lepšia, čaká ju ešte dlhá 
cieľavedomá práca na tréningoch. Kritika 
ju posúva vpred, a preto je na dobrej ceste 
napredovať. Trénerka Lenka Búzková.

Šimon Šedivý - Lukostrelecký klub 
Šimon je začínajúci, ale veľmi talen-

tovaný športovec v lukostreľbe, ktorej sa 
venuje jeden rok. Napriek tomu má viaceré 
medailové umiestnenia zo slovenských 
klubových súťaží. V roku 2017 si vybojoval 
prvé miesto na majstrovstvách Slovenska 
v terčovej lukostreľbe. V dlhodobej súťaži 
Slovenského pohára obsadil tretie miesto. 
Slovenským lukostreleckým zväzom bol 
nominovaný ako talent roka v ankete 
Lukostrelec roka 2017. Tréner Libor Kubí-
ček, st.

Juraj Vyletel - FK Senica 
Hrá vo FK Senica od svojich 6 rokov. 

Začínal v najmladších prípravkách 
pod vedením trénerov Bíleho, Skalbu, Rehu, 
Buzaya, Mičku a Blaháča. V kategórii U12 
ho začal opäť trénovať Rudolf Bíly, ktorý 
ho vedie už tretí rok, v súčasnosti v kate-
górii U14. V tíme patrí k oporám zadných 

radov a svojím prístupom a zanietenosťou 
je vzorom pre všetkých hráčov v družstve. 
Hráva na poste stredného obrancu, kde 
vyniká rýchlosťou a prehľadom v hre. Svo-
jimi výkonmi sa dostal aj do výberov Zápa-
doslovenského futbalového zväzu. Jeho 
tréner si na ňom cení povahové a hráčske 
vlastnosti. A hoci má tichú povahu, dokáže 
strhnúť ostatných hráčov vo svojom tíme. 
Má predpoklad pre úspešnú kariéru.

Lukáš Wallner - HK 91
Patrí k lídrom v mužstve, je v popredí 

plus/mínus (počet strelených – počet inka-
sovaných gólov) na Slovensku vo svojej 
kategórii. Na ľade vyniká svojou šikovnos-
ťou, prehľadom v hre a pracovitosťou. Jeho 
výkonnosť neunikla pozornosti ľuďom 
v hokejovom prostredí, ktorá sa odzrkadlila 
pozvánkou na celosvetový turnaj PEE-WEE 
v Kanade. Je veľkou nádejou pre bud-
úcnosť senického, ale aj slovenského 
hokeja. Je príkladným kapitánom a pravou 
rukou trénera. Tréneri Pavel Klečko a Pavel 
Zavadil.

Kategória:	doraStenCi

Martin Kopáč - Hanko kai karate klub
Talentovaný a ambi-

ciózny borec. Získal 1. 
miesto v kata juniori a 3. 
miesto v kumite juniori 
na majstrovstvách ČR, 
2. miesto na kata juniori 
na Grand Prix Ostrava. 
V roku 2017 sa tiež stal 
bronzovým medailistom v kumite juniorov 
z majstrovstiev sveta goju ryu v Bukurešti 
a bronzovým medailistom v kata juniori aj 
bronzovým medailistom v kata 21-ročných 
v Budapešti na Hungarian Open Saman 
Cup. Pri skúškach technickej vyspelosti 
získal v minulom roku majstrovský stupeň 
1. DAN. V novembri 2017 mu ministerka 
školstva SR udelila Pamätný list sv. Gorazda 
ako ocenenie za úspešnú reprezentáciu 
Slovenska na medzinárodnej úrovni. Komi-
siou štátnej reprezentácie bol pre rok 2018 
vybraný ako reprezentant SR v kategórii 
kata. Tréner Martin Čulen.

Libor Kubíček - Lukostrelecký klub 
Talentovaný a vytr-

valý. Lukostreľbe sa 
venuje 7 rokov. Je čle-
nom centra talentovanej 
mládeže pri Slovenskom 
lukostreleckom zväze 
a členom juniorskej 
reprezentácie. Držiteľ 
dvoch slovenských rekordov. Má viaceré 
medailové umiestnenia zo slovenských aj 
zahraničných súťaží. Medzi jeho mimori-
adne úspechy v roku 2017 patrí 1. miesto 
na majstrovstvách SR v halovej lukostreľbe, 
1. miesto na majstrovstvách SR v terčo-
vej lukostreľbe, 1. miesto v Slovenskom 
pohári v terčovej lukostreľbe, 3. miesto 
na Danube cup-e v Maďarsku, 2. miesto 
na Central European cup-e v Chorvát-

sku, 4. miesto na Central European cup-e 
v Maďarsku a vo finále na Central Euro-
pean cup-e obsadil 3. miesto. V roku 2017 
vytvoril nový slovenský rekord. Tréner otec 
Libor Kubíček st.

Dominik Martišiak - FK Senica 
Dominik je odchovancom akadémie 

FK Senica, má príkladný prístup k povin-
nostiam. Je to hráč, ktorý je vždy ochotný 
na tréningu či v zápase zo seba vydať 
maximum. Je veľmi dobre fyzicky dispono-
vaný, hrá výborne chrbtom k bráne. Hneď 
od svojich začiatkov je vynikajúcim zakon-
čovateľom, čo potvrdzoval aj v roku 2017 
v kategórii U19. Hoci má len 17 rokov, 
v uplynulom roku si už pripísal svoje prvé 
štarty za A-mužstvo vo Fortuna lige. Domi-
nik je stabilným členom mládežníckych 
reprezentácií SR, v súčasnosti v kategórii 
do 18 rokov. Jeho snom je hrať na Britských 
ostrovoch, kde už niekoľkokrát absolvoval 
skúšky v rôznych kluboch. Tréner Stanislav 
Macek.

Jozef Ružička - Klub silového trojboja
Silovému trojboju sa 

venuje druhý rok, navšte-
vuje 9. triedu Základnej 
školy na Sadovej ulici 
v Senici. K jeho najväčším 
úspechom v roku 2017 
patrí 3. miesto na majs-
trovstvách SR v silovom 
trojboji (dorast), kat. do 93 kg, výkon 435 
kg (drep 180 kg, tlak 105 kg, mŕtvy ťah 150 
kg), 3. miesto na majstrovstvách SR v tlaku 
na lavičke (dorast), kat. do 83 kg, výkon 
107,5 kg a 2. miesto na Grand prix Slovakia 
dorastencov - do 83 kg, výkon 470 kg (drep 
200 kg, tlak 120 kg, mŕtvy ťah 150 kg). Tré-
ner Mariána Beer.

Michal Serdahely 
- Plavecký klub Záhorák
Svedomitý a poctivý športovec. Ide prí-

kladom v tréningovom procese mladším 
spoluplavcom. Je momentálne najstarší 
aktívny plavec v PK Záhorák. Na tréningoch 
aj pretekoch odovzdá vždy maximálny 
výkon. Rok 2017 bol preňho najťažší, pre-
tože prechádzal z kategórie žiak do dora-
stu. Medzi jeho najlepšie výsledky za rok 
2017 na zimných majstrovstvách Západo-
slovenského kraja v Nových Zámkoch patrí 
druhé miesto 200 m voľný spôsob a 400 m 
polohový pretek, 3. miesto na 400 m voľný 
spôsob, 50 m prsia a 100 m polohový pre-
tek. Na letných majstrovstvách Západoslo-
venského kraja v Leviciach získal trikrát 2. 
miesto na 100 m prsia, 200 m prsia a 400 
m polohový pretek. Na preteku Stupav-
ské stovky open získal 1. miesto v doraste 
a 3. miesto open dospelý. V lete na majs-
trovstvách SR dospelých získal 12. miesto 
na 400 m polohový pretek a 12. miesto 
na 1500 m voľný spôsob. Na zimných maj-
strovstvách SR dospelých v Šamoríne získal 
9. miesto na 400 m polohový pretek a 13. 
miesto 1500 m voľný spôsob. Tréner Stani-
slav Mihalka.
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Monika Gavorníková 
- Klub silového trojboja
Silovému trojboju sa venuje od roku 

2002. Je 25-násobná majsterka Sloven-
ska, 3-násobná majsterka Európy v tlaku 
na lavičke, vicemajsterka sveta Masters 
v silovom trojboji a vicemajsterka Európy 
Masters v silovom trojboji. Na majstrov-
stvách SR v tlaku na lavičke obsadila 1. 
miesto v kategórii do 57 kg, výkon: 100 kg 
a získala titul absolútny víťaz. Na majstrov-
stvá SR v silovom trojboji obsadila 1. miesto 
v kategórii do 52 kg, výkon: 400 kg (drep 
157,5 kg, tlak 97,5 kg, mŕtvy ťah 145 kg) 
a získala titul absolútny víťaz.

V Pohári SNP v tlaku na lavičke obsadila 
1. miesto v kategórii do 57 kg, výkon 102,5 
kg a získala titul absolútny víťaz. Taktiež 
na majstrovstvách Európy Masters v tlaku 
na lavičke obsadila 1. miesto v kategórii 
do 52 kg s výkonom 100 kg a získala titul 
vícemajsterka. Tréner Marián Beer.

Iveta Juricová 
- Naturálna kulturistika
Súťaží v naturálnej 

kulturistike a fitness. 
Súťažiť začala vo veku 
40 rokov, teraz je to 
už 5. rok. Rok 2017 
patril medzi jej najú-
spešnejšie. Na prvej Jarnej medzinárod-
nej pohárovej súťaži Media Rent Natu-
ral CUP obsadila 2. miesto a o týždeň 
neskôr na medzinárodnej súťaži v Karlo-
vých Varoch obsadila 2. miesto a stala sa 
vicemajsterkou Českej republiky. Druhé 
miesto obsadila aj na jesenných súťaži-
ach v Medzinárodnom pražskom pohári 
s nomináciou na majstrovstvá Európy, 
ktoré boli vrcholom roku 2017, kde si 
vybojovala dvakrát 3. miesto a stala sa 
dvojnásobným druhým vicemajstrom 
Európy pre rok 2017. Úzko spolupracuje 
so svojím synom Ivanom Sokolom, maj-
strom Európy, sveta a majstrom naturálnej 
Olympie San Diego. Iveta momentálne 
pôsobí ako trénerka fitness a kulturistiky 
vo Fitness Power. 

Alžbeta Ovečková 
- Hanko kai karate klub
Mimoriadne talentovaná karatistka, 

mnohonásobná majsterka SR, majsterka 
Európy, reprezentantka SR, bronzová 
zo Svetového pohára v karate. Je odcho-
vankyňou Hanko kai karate klubu Senica, 
kde začínala s karate ako 6-ročná. Momen-
tálne jej hlavným cieľom je kvalifikovať sa 
na Olympijské hry v Tokyu v roku 2020, 
kde bude karate po prvý raz.

Je nositeľkou 2. DAN-u (čierny majstrov-
ský pás). V roku 2017 sa opäť stala majster-
kou Slovenska v kata ženy. Komisiou štátnej 
reprezentácie bola pre rok 2018 vybraná 
ako reprezentantkou SR v kategórii kata. 
Tréner MUDr. Martin Čulen.

Tomáš Skala - Záhorácký Frišký Tým
Najmladší člen bežec-

kého zoskupenia Záho-
rácký Frišký Tým sa 
venuje behu na stredné 
a dlhé trate. V roku 2017 
získal 1. miesto na Jesen-
nom behu okolo Sĺňavy 
v Piešťanoch, 2. miesto 
na Trojkráľovom polmaratóne v Kolárove, 
bol členom štafety ZFT, ktorá na ultra behu 
Od Tatier k Dunaju obsadila v celkovom 
poradí 3. miesto a jeho celoročné výkony 
v rámci Moravsko-Slovenského bežeckého 
pohára boli odmenené 2. miestom v hlav-
nej mužskej kategórii Grand Prix Záhoria.

Kategória:	KoLeKtÍvy
Juniori - Tanečná skupina Sonny
Juniorskej formácii TS SONNY v zlo-

žení 23 dievčat a 2 chlapci sa v roku 2017 
mimoriadne darilo. Vyhrali 3 domáce 
súťaže: Move ON! Žilina, slovenské 
finále Best Dance Group Banská Bystrica. 
Na majstrovstvách Slovenska v Levici-
ach získali titul majster SR a nominácie 
na medzinárodné súťaže. Na majstrov-
stvách sveta v Chomutove sa ako jediní 
zo Slovákov prebojovali až do finále, kde 
obsadili 5. miesto z 19 súťažných formá-
cii. Na svetovom pohári získali 2. miesto. 
Členmi tanečnej skupiny Sonny junior sú: 
Laura Šmidová, Simona Királová, Lucia Pro-
vazníková, Alexandra Kubová, Lenka Rava-
sová, Barbora Mičová, Albert Macek, Matej 
Florian, Sofia Petrovičová, Soňa Štefková, 
Šárka Podešvová, Tereza Manďáková, 
Monika Bahnová, Zuzana Nemečkayová, 
Romana Skalová, Petra Bobeková, Sárka 
Haslová, Tatiana Pisarovičová, Viktória Slo-
bodová, Emma Šiflová, Radka Žáková, Ema 
Soboličová, Lucia Serdahelyová, Karolína 
Macková, Katarína Čmaradová. Trénerkou 
je Andrea Jakubcová. Tanečná skupina 
Sonny pôsobí pri Centre voľného času Sto-
nožka 24 rokov.

Staršie žiačky - FK Senica
V rámci akadémie FK Senica pôsobí 

od jesene 2015 aj družstvo žiačok, ktoré 
od svojho začiatku vedie Richard Opalek. 
Pod svojím trénerom robia dievčatá kaž-
doročne veľký pokrok. Vo februári 2017 
dosiahli v Púchove výborný úspech, keď 
získali strieborné medaily počas halovej 
sezóny mládeže SFZ v kategórii žiačok. 
Z deviatich zápasov zvíťazili až šesťkrát, 
raz sa zrodila remíza a dvakrát prehrali. 
Svoju pozíciu obhájili aj v tomto roku, keď 
znova získali titul vicemajster SR v rovnakej 
súťaži. Tamara Morávková sa stala najlep-
šou strelkyňou turnaja, keď nastrieľala 13 
gólov. Súpiska družstva, ktoré získalo strie-
borné medaily: Viktória Opalková - Tamara 
Morávková, Vanessa Krásna, Karolína 
Bayerová, Bianka Krahulcová, Alexandra 
Kuchtová, Sofia Kňazovičová, Valentína 
Flajžíková, Eva Hiľovská, Hedviga Deáková. 
Výborné výkony dievčat si všimli aj repre-
zentační tréneri a na jeseň 2017 povo-
lali do najcennejšieho dresu duo Tamara 

Morávková a Sára Majzúnová. Obidve 
dievčatá si zahrali v prípravných zápasoch 
proti českým rovesníčkam. Tréner Richard 
Opalka.

Staršie žiačky 
- Volejbalová mládež Senica
Družstvo žiačok Volejbalová mládež 

Senica pod vedením trénerky Lenky Búz-
kovej hralo minulú sezónu najvyššiu žiačku 
súťaž a v konkurencii 10 družstiev o rok star-
ších dievčat skončili na 4. mieste v oblasti 
Západ. V prebiehajúcej sezóne dievčatá 
hrajú dve súťaže naraz, a to najvyššiu súťaž 
žiačok, kde v 2. polovici súťaže neutŕžili 
ani jednu prehru a v súťaži jasne dominujú. 
V druhej súťaži, druhej ligy junioriek, chcú 
vybojovať najvyššiu juniorskú súťaž, aby 
novú sezónu hrali kvalitné zápasy, a tak 
sa naďalej zlepšovali. Kolektív tvorí 10 
hráčok, sú kamarátky, pomáhajú si, pora-
dia, povzbudia, podržia sa. V šatni panuje 
hlasná atmosféra plná smiechu a babských 
rečí, na tréningoch si vytvárajú množstvo 
herných situácií, ktoré zúročujú v zápa-
soch, do ktorých vkladajú aj celé svoje 
srdiečko. Všetky chápu, že sila kolektívu je 
ďalší hráč na ihrisku. Ich heslom je: „Sila, 
rýchlosť, odvaha, v zápase nám pomáha. 
Tréningy si odmakáme, do zápasu srdce 
dáme“, a to skutočne aj platí. Hráčsky 
káder tvorí: Martina Barcajová (kapitánka), 
Dominika Morávková, Diana Návratová, 
Ema Ravasová, Lujza Pappová, Simona 
Čobrdová, Anna Prokešová, Tamara Bee-
rová, Ema Havlíková a Simona Šajánková. 

Kategória:	trÉneri

Jaroslav Brečka st. - Quirinus farm
Jaroslav Brečka, st. mal ako tréner 

a jazdec dostihových koní ďalšiu úspešnú 
sezónu, veď sa stal najlepším prekážkovým 
trénerom na Slovensku za rok 2017 a znova 
i najlepším prekážkovým jazdcom. Kone 
z jeho tréningu si v uplynulom roku pripísali 
14 víťazstiev a zarobili pre svojich majiteľov 
viac ako 60 000 eur. Momentálne jeho naj-
úspešnejším zverencom je kobylka Meny 
Bay, ktorá vyhrala v talianskom Merane 
pretek Gran Corsa Siepi d’Italia - dostih 
najvyššej svetovej kategórie Group 1, čo je 
asi najväčším úspechom v histórii sloven-
ského turfu. Okrem toho vyhrala všetky 4 
štarty v steeplechase, ktoré behala. Stala sa 
v uplynulom roku najlepším prútenkárom 
(tretí rok po sebe) i stípliarom na Slovensku 
za rok 2017, čo sa ešte žiadnemu inému 
koňovi nepodarilo. Jaro Brečka momen-
tálne pripravuje so svojím tímom v Javorci 
pri Sobotišti 23 štvornohých zverencov.

Martin Čulen - Hanko kai karate klub
Pán MUDr. Martin Čulen je trénerom 

A-družstva Hanko kai karate klubu Senica, 
trénerom českého reprezentačného druž-
stva kata Goju ryu. Jeho zverenci dosiahli 
na majstrovstvách sveta Goju ryu karate 
dve zlaté a tri bronzové medaily. Je tré-
nerom Alžbety Ovečkovej, majsterky 
SR v kata, Martina Kopáča, bronzového 
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tz majstrovstiev sveta v Goju ryu a ďalších 
úspešných cvičencov v kata. Je nositeľom 
technického stupňa 9. DAN, čo je jeden 
z najvyšších technických stupňov v Európe 
(najvyšší je 10. DAN).

Zuzana Kubovičová - PD Senica
Jej láska ku zvieratám, 

a hlavne ku koňom dala 
smer jej životu. Koňom 
sa venuje už od svojich 
14 rokov a tiež vďaka 
nim si vybrala štúdium 
na VŠP v Nitre, odbor 
zootechnik. Do Poľno-
hospodárskeho družstva Senica prišla pra-
covať ako zootechnik, ale už viac ako 15 
rokov pracuje ako trénerka dostihových 
koní. Za svoju kariéru jej zverenci dosi-
ahli viaceré významné úspechy v dostiho-
vom športe. Získali šesťkrát titul rovinový 
kôň roka SR, dvakrát titul prekážkový kôň 
roka v SR, trikrát vyhrali slovenské derby, 
jedenkrát maďarské derby, päťkrát veľkú 
jarnú cenu a trikrát Sant Leger. V roku 2017 
kobyla Zoriana z PD Senica vyhrala sloven-
ské Derby a získala titul Najlepšia 3-ročná 
kobyla roka na Slovensku. Aj vďaka nej 
Ing. Kubovičová získala titul Šampión tré-
ner roka 2017 za najviac získaných dotácií, 
za umiestnenia jej zverencov v dostihoch 
získala pre jej majiteľov viac ako 70 000 eur 
a tiež bola vybraná a menová Trénerom 
roku 2017 v SR.

Andrej Laho - Plavecký klub Aqua
Andrej Laho je zakladateľom a tré-

nerom plaveckého klubu Aqua Senica. 
Už v prvom roku mal výsledky, a to účasť 
na majstrovstvách Slovenska, kde jeho 
zverenci pravidelne obsadzujú medailové 
umiestnenia. Ako odborník je tiež členom 
rozhodcovského zboru Slovenskej plavec-
kej federácie. V minulom roku niekoľkokrát 
vykonával funkciu rozhodcu na krajských 
súťažiach. Ako rozhodca sa dvakrát v roku 
2017 zúčastnil najprestížnejšej súťaže, a to 
majstrovstiev Slovenska v plávaní juniorov 
a dospelých. O jeho kvalite osobnosti tré-
nera hovorí aj počet registrovaných plav-
cov, ktorých stále pribúda. Najväčší úspech 
v roku 2017 dosiahla jeho zverenkyňa Sofia 
Babincová. Okrem trénovania Andrej Laho 
je aj cvičiteľ plávania. Cez jeho ruky prejde 
každoročne niekoľko detí zo základných 
a materských škôl z okresu Senica a Ska-
lica. Záleží mu na plaveckej gramotnosti 
detí, na ich pozitívnom vzťahu k vode a plá-
vaniu.

MiMoriadny	PrÍnoS	K	šPortu:

Ľubomír Pöstenyi 
- Senická volejbalová 

mládež 
Pán Ľubomír Pös-

tenyi je dlhoročným 
členom volejbalového 
klubu v Senici. Do dia-
nia volejbalového sveta 
vstúpil v roku 1982. Ako 

asistent trénera, organizačný pracovník, 
manažér a posledné roky aj ako tréner žen-
ského družstva sa nenahraditeľnou mierou 
podieľa na fungovaní volejbalu v Senici. 
Obdivuhodných 36 rokov sa obetavo a pre-
cízne stará o všetkých športovcov, ktorí 
sa rozhodli hrať volejbal v našom meste. 
So senickým volejbalom prežil všetky jeho 
úspechy a bol veľkou oporou aj v časoch 
neúspechu. Jeho nadšenie, športový duch, 
vytrvalá práca a bohaté skúsenosti pomá-
hali a stále pomáhajú hráčkam a trénerom 
udržať volejbal v Senici na veľmi dobrej 
úrovni. Pán Ľubomír Pöstenyi alebo Pešty 
ako ho volejbaloví priaznivci prezývajú, 
oslávil 60-te narodeniny. Volejbalová mlá-
dež Senica mu chce poďakovať za všetko, 
čo pre klub robí. Za komunikáciu so Slo-
venskou volejbalovou federáciou, za sta-
rostlivosť o súpisky, rozhodcov, dopravu, 
za zabezpečenie priestorov na tréningy 
a zápasy. Za jeho ochotu kedykoľvek 
pomôcť v organizačných záležitostiach, 
ale aj za priateľskú pomoc pri osobných 
problémoch. Ak sa v senickom volejbale 
vynorí akákoľvek otázka, najčastejšia odpo-
veď je: „Zavolaj Peštymu“. 

Peter Šefčík – hokejový rozhodca
Je odchovancom 

senického hokeja, kde 
si ho ako veľký talent 
všimla Dukla Trenčín. 
Tu študoval a hrával až 
do juniorov. Domov sa 
vrátil pomôcť vybojo-
vať senických juniorom 
postup do Slovenskej extraligy, čo sa aj 
podarilo. Následne pokračoval aj v senior-
skej kategórii, no čím viac bežal čas zisťo-
val, že hokejom sa živiť ako aktívny hráč 
nebude. Keďže pri hokeji chcel zostať, 
mohol si vybrať z dvoch možností, rozho-
dovanie či trénerstvo (je absolvent vysokej 
školy FTVŠ so zameraním na trénerstvo). 
Rozhodli kamaráti, ktorí sa takisto dali 
na rozhodcovskú dráhu. Začínal v súťa-
žiach Západoslovenského kraja odkiaľ 
postúpil do 2. ligy riadenej SZĽH. Keďže 
s jeho výkonmi vládla všeobecná spo-
kojnosť, po roku postúpil do 1. ligy a po 
ďalšom roku rozhodoval už Slovenskú 
extraligu. V rámci výmenného programu 
rozhodcov si zapískal už českú ligu i nad-
národnú Ebel ligu a zapískal si aj na rôz-
nych turnajoch v zahraničí. Keďže jeho 
výkonnosť stále napredovala, prišli na rad 
aj podujatia najvyššieho kalibru - majstrov-
stvá sveta. Najskôr to v roku 2014 boli juni-
orské vo Švédsku, nasledovali tri turnaje 
majstrovstiev sveta seniorov. Nechýbal ani 
na posledných juniorských majstrovstvách 
sveta, ktoré na prelome rokov 2017 a 2018 
organizovalo americké Buffalo. A aj tu 
mu bolo zverené finále. Za svoje výkony 
bol na slávnostnom vyhlasovaní Hokejista 
roka 2017 vyhlásený tretím najlepším roz-
hodcom na Slovensku, ako vôbec najlepší 
čiarový rozhodca. Peter je civilným zamest-
naním profesionálny hasič.

Ondrej Tirpák - atletika
Stále aktívny, najstarší 

vytrvalec v senickej 
bežeckej komunite, dlho-
ročný účastník Záhorác-
keho maratónu a Silvest-
rovského behu v Senici. 
Viacnásobný účastník 
Medzinárodného mara-
tónu mieru v Košiciach a účastník mnohých 
ďalších bežeckých podujatí na Slovensku 
aj v zahraničí dodnes vzorne reprezentuje 
mesto Senica. Ondrej je medzi bežcami 
mimoriadne obľúbený najmä pre svoju 
priateľskú a veselú povahu. Ako skúsený 
veterán je vždy ochotný bežcom poradiť 
a svojou skromnosťou a vytrvalosťou ide 
mladším atlétom príkladom. Ondrej Tirpák 
v roku 2018 dovŕši významné životné jubi-
leum 70 rokov. 

foto Slavomír Bučák

Všestranná Blanáriková
Členovia Športového klubu Barbell Vik-

tória Blanáriková a Peter Gažo sa 10. febru-
ára zúčastnili na 1. kole celoslovenskej ligy 
družstiev mladších žiakov v mládežníc-
kom štvorboji. Súťaž sa konala v Dolnom 
Kubíne a obaja pretekári štartovali za klub 
Golem Nové Mesto nad Váhom, s ktorým 
má náš klub spoločné družstvo.

Na súťaži si počínali veľmi dobre, 
o čom svedčí zisk 3. miesta z celkového 
počtu 11 družstiev z celého Slovenska. 
Súťažilo sa v štyroch disciplínach, a to 
v trojskoku do diaľky, hode medicinbalom 
vzad cez hlavu, trhu a nadhode. Výkony 
Viktórie Blanárikovej mali špičkovú úroveň: 
trojskok 5,2 m, hod medicinbalom 4,9 m, 
trh 16 kg a nadhod 20 kg. Pri telesnej váhe 
23,7 kg získala celkovo 334,2890 bodu, čo 
ju zaradilo na celkové 5. miesto zo 42 pre-
tekárov v celoslovenskom rebríčku medzi 
chlapcami a dievčatami ročníkov narode-
nia 2006-2008. Treba podotknúť, že Viki 
patrila medzi najmladších pretekárov celej 
súťaže.

Pre Petra Gaža to bola prvá veľká súťaž, 
ale vôbec sa nezľakol a predviedol solídny 
výkon, hlavne v trojskoku 5 m, hod medi-
cinbalom 3,4 m, trh 8 kg a nadhod 13 kg. 
Pri telesnej váhe 28,2 kg získal 215,0892 
bodu. Naše družstvo neštartovalo v naj-
silnejšom zložení, pri najsilnejšej zostave 
môžeme pomýšľať na najvyššie priečky 
v celoslovenskej lige.

O všestrannosti Viktórie Blanárikovej 
hovorí aj fakt, že na druhý deň 11. februára 
sa zúčastnila na majstrovstvách západného 
Slovenska v atletike a získala 3. miesto 
zo 17 pretekárok v behu na 600 m medzi 
dievčatami ročník 2007-2008, opäť naj-
mladšia medzi pretekárkami. Opäť sa raz 
dokázalo, ako posilňovanie detí pod vede-
ním skúseného trénera dokáže úžasným 
spôsobom pomáhať zvyšovať športovú 
výkonnosť v každom športe.

A.P.
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Vyberte si z podujatí
8. február - 25. marec
Martin Kellenberger, Vesmírna štatistika - 
obrazy, grafika, ilustrácie 
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 

1. marec, 13.00
MsO JDS Senica - výročná členská schôdza
miesto: Dom kultúry

1. marec, 19.00
Svatojánské drímoty – komédia v podaní 
Záhoráckeho divadla, vstupné 4 €, pred-
predaj Infosen Senica
miesto: Dom kultúry 

2. marec, 17.00
Náhlikova Senica - regionálna súťažná 
výstava neprofesionálnej fotografickej 
tvorby okresov Senica a Skalica 
miesto: ZOS 

2. marec, 14.30
Predprázdninová herňa pre deti a mládež: 
FIFA X-box párty pre chlapcov do 14 rokov, 
turnaj v stolnom tenise pre deti od 11 
rokov, biliardový turnaj pre chlapcov od 
12 do 18 rokov. Turnaj v novej spoločen-
skej hre Milujeme Slovensko (od 10 rokov), 
registrácia hráčov od 14.30, začiatok tur-
najov 14:45 resp. 15.00, štartovné 0,50 €, 
s deťmi môžu prísť i rodičia, víťazi získajú 
diplomy a ceny
miesto: DAV

3. marec, 18.00
Ples nepočujúcich
miesto: Dom kultúry 

5. marec, 18.00
HS SYNKOPA a Bečkovi chlapci - koncert, 
predpredaj vstupeniek v Infosen Senica, 
vstupné 8 €
miesto: Dom kultúry 

5.- 9. marec
Týždeň slovenských knižníc - literárne, 
vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podu-
jatia pre širokú čitateľskú verejnosť
miesto: Záhorská knižnica 

5.- 9. marec
Jarný mestský tábor - tábor pre deti do 
11 rokov s dennou dochádzkou, poplatok 
45 €, prihlášky v CVČ, športový a tvorivý 
program, plaváreň, poldňový výlet, hry, 
súťaže.....
miesto: DAV

6. marec, 14.00 
Výročná členská schôdza ZPCCH Senica
miesto: Dom kultúry 

7. marec, 17.00
Koncert vážnej hudby 
miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha

8. marec, 18.00
Gustáv Murín - beseda so spisovateľom o 
knihách, živote, cestovaní, mafii i vzťahoch, 
vstup voľný
miesto: Dom kultúry 

9. marec
Chodbovica – detská hasičská súťaž 
miesto: ZŠ, Ul. V. Paulínyho-Tótha

12. marec, 17.00 
Oslavy sviatku MDŽ
miesto: Dom kultúry

15. marec, 8.30 
Hurbanov pamätník - obvod Senica mesto, 
obvodná súťaž v umeleckom prednese 
poézie a prózy pre detských recitátorov I. 
– III. vekovej kategórie 
miesto: Základná umelecká škola

13. a 14. marec, 8,30 
Pytagoriáda - okresné kolo postupovej 
matematickej súťaž pre žiakov 3. - 9. roč-
níkov ZŠ, víťazov školských kôl z okresu 
Senica
miesto: ZŠ Sadová ul. 

15. marec, 13.00 
Výročná členská schôdza SZŤP Senica
miesto: Dom kultúry

15. marec, 14.30 
Túry literatúry a historické medzníky Slo-
venska - literárne stretnutie s Jaroslavom 
Rezníkom, čestným predsedom Spolku slo-
venských spisovateľov
miesto: Koncertná sála ZUŠ

15. marec, 17.00 
Verejný žiacky koncert
miesto: koncertná sála ZUŠ

15. marec, 8.00 – 17.00 
Farmárske trhy 
miesto: Námestie oslobodenia

16. marec, 14.00
Senické zlaté jabĺčko – vyhodnotenie 
súťažnej výstavy žiakov senických škôl, 
výstava potrvá do 13. apríla
miesto: galéria v prízemí ZUŠ

16. marec, 16.00
Maľba, grafika - Marián Komáček, autor-
ská výstava potrvá do 13. apríla
miesto: galéria v podkroví ZUŠ

17. marec
Rómsky ples
miesto: Dom kultúry 

19. marec
Regionálna výstava trofejí poľovnej zveri, 
potrvá do 25. marca
miesto: Dom kultúry 

21. marec, 17.00
Koncert mladých umelcov – Alexandra 
Kubinová
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

21. marec, 8.30 
Stretnutie študentských rád - 9.ročník 
podujatia pre členov študentských rád 
senických stredných škôl a Študentského 
parlamentu, prezentácia škôl a tvorivé 
workshopy na zaujímavé študentské témy
miesto: DAV/SSOŠP 

22. marec, 19.00 
SĽUK- Genezis - príbeh o stvorení sveta a 
prvých ľuďoch, vstupné 12 €, predpredaj 
Infosen 
miesto: Dom kultúry 

23. marca 
Hudba v DAVe – 14.30 karaoke show – 
spevácka súťaž pre deti od 10 do 14 rokov, 
treba sa prihlásiť do 16. marca v CVČ, 
možnosť výberu z 10 piesní; 18.00 koncert 
mladých talentov - prezentácia mladých 
senických spevákov, hosť Richard Havel a 
Benedikt Cintula, vstupné dobrovoľné
miesto: DAV

27. marec, 9.00 
Senické zrkadielko Anky Gamanovej - 
regionálna súťažná prehliadka detskej dra-
matickej tvorivosti okresov Senica a Skalica
miesto: Dom kultúry

28. marec, 12.30
Oceňovanie pedagogických a kultúrnych 
pracovníkov 
miesto: ZUŠ

28. marec, 10.00 
Mladý Európan - regionálne kolo súťaže 
stredoškolákov zo znalostí o Európskej únii
miesto: Dom kultúry

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

PRIPRAVUJEME:
7. apríl,  19.00 
Rozhovory s inšpiratívnymi osobnosťami 
Senice a okolia
miesto: Fit Pit

23. apríl, 18.00 
Koncert Lenky Filipovej
miesto: Dom kultúry
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Rozdajú zlaté jabĺčka
Základná umelecká škola Senica v  spolu-

práci s Mestom Senica  a občianskym zdru-
žením   Výchova  umením  pri ZUŠ Senica 
vyhlásili  9. ročník výtvarnej  súťaže  žiakov 
senických škôl Senické zlaté jabĺčko 2018. 

Uzávierka súťaže bola vo februári, keď 
sa stretla aj porota, aby zhodnotila pred-
ložené práce v ôsmich kategóriách. Téma 
súťaže bola Senica naše mesto. Vyhod-
notenie súťaže a vernisáž výstavy bude 
16. marca v ZUŠ. Organizátori k  výstave  
vydajú katalóg, ktorý dostanú ocenení žiaci 
a školy.

bar

Za Banášom do Smrdák
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky 

organizujú 31. marca o 20.00 divadelné 
predstavenie Svatojánske drímoty v podaní 
Záhoráckeho divadla. Beseda so spisova-
teľom Jozefom Banášom sa uskutoční 1. 
apríla o 14.00 v kine Centrál. 

bar
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31. marec 
Veľkonočný pochod 
k Rehušom
Trasa: Hradište pod Vrátnom 
– Prietrž – Rehuši, pamätník 
SNP- Senica, 16 km
Štart: Hradište pod Vrátnom, 
AS o 8.30

17. marec, 8.45 
Discgolfový turnaj v parku

31. marec
Veľkonočný stolnotenisový 
turnaj o pohár primátora 
mesta Senica 
miesto: Spoločenský dom 
Kunov

3. marec, 13.00 
Volejbalová mládež Senica - 
VK TAMI Bratislava
športová hala 

24. marec, 13.00
Volejbalová mládež Senica - 
ŠK Komjatice
športová hala

20. – 22. apríl Majstrovstvá 
Európy v stolnom hokeji 
športová hala 

FUTBAL
3. marec, 14.00 
FK Senica - FK Železiarne 
Podbrezová
štadión FK Senica

Kam za športomOkienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
v Senici oboznamuje svojich členov  s pripravovanými  akti-
vitami:    
• Kúpanie  v Thermalparku v Dunajskej Strede sa uskutoční 12. 
marca, poplatok  13 eur, odchod o 8. hod od plavárne.
• Tradičné posedenie  pri hudbe bude 22. marca o 15. hod. v 
budove COOP Jednota. 
• Zmena pre prihlásených na liečebný pobyt do Demänov-
skej doliny – ubytovanie v hoteli FIM. Nástup 2. septembra, 
odchod o 6. hod od plavárne. Úhradu  za pobyt  160 eur  vrá-
tane  dopravy  treba zaplatiť najneskoršie do 25. júna  v Klube 
dôchodcov  na Továrenskej ul. v pondelok, stredu alebo piatok.
Blahoželáme členom organizácie, ktorí budú mať v mesiaci 
marec  jubileum:  Anna Bednárová, Jozef Thebery, Ferdinand 
Závodský. 

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 
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Farmárske trhy od marca
Po úspešných minulých rokoch plá-

nujeme v spolupráci s Mestským úradom 
Senica začať predaj na farmárskych trhoch 
na Námestí oslobodenia vo štvrtok 15. 
marca. Budeme sa stretávať pravidelne 
každý druhý štvrtok. 

Čo na trhoch nakúpite? V prvom rade 
výrobky od slovenských výrobcov, ktorí ich 
vyrobili či nazbierali deň vopred, ako ich 
budú u vás predávať, aby boli vždy čerstvé 
a voňavé. Môžete sa tešiť na mäsové výrobky 
z mangalice - klobásky, jaterničky, pekne 
opaprikovanú podhrdlinu a pod., kváskový 

chlebík od pekára, rôzne originálne sladké 
pečivo, ktoré inde nekúpite, slané pečivo 
- oškvarkové a slnečnicové tyčinky, lokše, 
rôzne druhy korenia samozrejme bez glu-
tamátu, asi 20 druhov čaju z našich bylín, 
domáce vajíčka, sirupy, čerstvé aj archívne 
syry z kravského, kozieho a ovčieho mlieka, 
vínko od vinára, zeleninu čerstvú aj nakla-
danú od malopestovateľov, rôzne zeleni-
nové šaláty, sušené aj čerstvé ovocie, zavá-
rané čučoriedky, med od včelára a mnoho 
iných slovenských dobrôt. Sem-tam prídu aj 
hostia z Čiech s maslovými frgálmi a inými 
dobrotami, tie stoja za ochutnanie. Aby ste 
boli štýloví, môžete si kúpiť aj prútený košík, 

aby sa vám nákup nesparil.
Našou snahou je, aby predaj na trhoch 

nebol bezmenný, máte možnosť na rozdiel 
od nákupu v reťazcoch spoznať a porozprá-
vať sa s výrobcom, ochutnať jednotlivý sor-
timent, aby ste vedeli, čo kupujete. Cieľom 
nášho trhu je vytvoriť hoci v skromných pod-
mienkach priestor, kde sa nielen nakupuje, 
ale ľudia sa tam dobre cítia, porozprávajú sa, 
vytvoria atmosféru pohody a pokoja.

Veríme že nám obyvatelia zachovajú 
priazeň tak ako v minulých rokoch.

Ing. Vladimír Novotný, 
organizátor

Spomienka
Dňa 14. marca si pripomenieme 
5. výročie úmrtia 
MUDr. Pavla Hercegha.
Kto ho poznal, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka, synovia, 
vnuci, brat, švagriné s rodinami. 

Spomienka
Čas plynie, bolestná spomienka 
zostáva...
Dňa 27. marca si pripomenieme 
5. výročie, čo nás opustil milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko 
Ivan Mizerák. 
Spomína manželka a synovia s rodinami. 

Spomienka
Ubolené srdce prestalo biť, 
ani si sa nestačila rozlúčiť! 
Dotĺklo srdce, utíchol tvoj hlas, 
ale v spomienkach si stále pri nás...
Dňa 10. februára sme si pripomenuli 
1. výročie úmrtia mamičky, babky 

 priateľky Márie Filípkovej, rod. Chrenkovej.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

Tanečný kurz pre dospelých
Mestské kultúrne stredisko Senica organizuje pokračovací kurz 

spoločenského tanca pre dospelých. Kurz nadväzuje na základný 
kurz spoločenského tanca, lektorom kurzu je Ing. Milan Danihel, 
č. t. 0907 246 385. 

Bližšie informácie o kurze môžete získať v Mestskom kultúrnom 
stredisku Senica u pani Anny Kaščákovej, č.t.034 651 2301,0905 
809 766. Kurz sa začína 5. marca o 18.00 v Dome kultúry v Senici.

Anna Kaščáková, MsKS Senica 

Pozývame na besedy
Záhorská knižnica v spolupráci 

s Mestským kultúrnym strediskom pri-
pravili v rámci Týždňa slovenských kniž-
níc stretnutie so spisovateľom Gustá-
vom Murínom, ktoré sa uskutoční 8. 
marca o 18.00 v tanečnej sále Domu 
kultúry v Senici. Okrem prezentácie 
autorovej tvorby bude súčasťou poduja-
tia i premietnutie pilotného dielu novej 
série televíznych dokumentov o mafiá-
noch Mafiánska vojna na východe, pre-
daj kníh a autogramiáda.

Túry literatúry a historické osmič-
kové medzníky Slovenska je názov prednášky Jaroslava Rezníka, 
ktorá sa uskutoční 15. marca o 14.30 v koncertnej sále Základnej 
umeleckej školy v Senici. Podujatie spoločne pripravili Klub slovan-
skej vzájomnosti na Záhorí a Záhorská knižnica v Senici. 

ZK
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Blahoželáme jubilantom
Vo marci 2018 oslávia:

80 rokov: Anna Bednárová, Richard Brhlík, Cyril Čenteš, 
Marta Grígelová, Lýdia Kuklišová, Viera Kutálková, 
Zuzana Provazníková, Anna Slezáková, Margita Šikulová, 
Milan Šimek, Štefánia Záškvarová
85 rokov: Juraj Krnáč, Mária Macháčková, Ján Olša, 
Marta Podolská, Jozef Rehák
91rokov: Mária Semančíková 
92 rokov: Mária Hložková
93 rokov: Mária Šedivá
96 rokov: Helena Kvačková
 

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

Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Pavol Riška  a  Lucia Dvorská

Vítame nových Seničanov
Sofia Bognár   narodená v Limassole
Matúš Lisinovič   narodený v Břeclavi
Miroslava Vaculková   narodená v Poprade
Tadeáš Vizváry   narodený v Skalici
Terézia Vachová   narodená v Skalici
Kristián Minx   narodený v Myjave
Maksim Dolinajec   narodený v Trenčíne
Sofia Slezáková   narodená v Myjave
Marián Vašek   narodený v Bratislave
Leonard Kutlak   narodený v Skalici
Matias Ferenčík   narodený v Skalici
Emma Balážová   narodená v Skalici
Adam Keblúšek   narodený v Myjave
Emma Pechová   narodená v Myjave
Tobias Hrušecký   narodený v Skalici
Melissa Halabrínová   narodená v Skalici
Dávid Špaček   narodený v Skalici

Opustili nás
Irena Kohútová, Štefánikova 1377 1.1.2018
vo veku 82 rokov
František Mášik, Kunov 109 3.1.2018
vo veku 82 rokov
Darina Krčová, Rovenská 675 6.1.2018
vo veku 62 rokov
Miroslav Burian, Palárikova 304 9.1.2018
vo veku 71 rokov
Pavol Kapsa, Štefánikova 721 9.1.2018
vo veku 65 rokov
Berta Dvorská, Štefánikova 3013 15.1.2018
vo veku 76 rokov
Božena Dobiašová, Gen. L. Svobodu 1359 17.1.2018
vo veku 57 rokov
Anna Mičová, Moyzesova 827 18.1.2018
vo veku 83 rokov
Vladimír Floro, Štúrova 140 19.1.2018
vo veku 60 rokov
Martin Kalka, Dlhá 237 19.1.2018
vo veku 92 rokov
Mária Piačková, Štefánikova 1377 20.1.2018
vo veku 81 rokov
Alojz Laštuvka, Továrenská 2879 22.1.2018
vo veku 80 rokov
Paulina Pisarovičová, Štefánikova 1317 23.1.2018
vo veku 86 rokov
Mária Fodorová, Štefánikova 1377 24.1.2018
vo veku 93 rokov
Jozef Trančík, Štefánikova 1377 25.1.2018
vo veku 70 rokov
Pavel Štefečka, Čáčovská cesta 5230 28.1.2018
vo veku 98 rokov
Anna Strádejová, Športová 5267 29.1.2018
vo veku 83 rokov
Anna Macejková, Miloslava Bibzu 5086 30.1.2018
vo veku 82 rokov
Viera Križánková, J. Kráľa 734 31.1.2018
vo veku 57 rokov

Spomienka
Nezabúdame na nášho milovaného 
manžela, otca, dedka, krstného otca 
Jozefa Petráka, ktorý nás opustil 
4. marca 2013. Tichú spomienku 
venujeme aj jeho rodičom 
Anne a Jánovi Petrákovi z Kunova.

S láskou spomína manželka a dcéra s rodinou.

Spomienka
Od života nič nežiadal, pre deti 
a rodinu svoje zlaté srdce dal.
My na hrob za ním chodíme, s láskou 
a vďačnosťou naňho myslíme.
Dňa 7. marca si pripomíname 
1. výročie úmrtia manžela, otca a dedka 
Kamila Žilínka.

Ďakujeme za tichú spomienku.
S láskou spomína celá smútiaca rodina.

Spomienka
Na oblohe sa rozsvietila veľká 
hviezda, to si ty otec náš a pozeráš 
na nás z neba. Tam v raji nebeskom 
pokoj večný maj, buď naším anjelom, 
na zemi nás chráň. Hoci si odišiel, nie 
si medzi nami, navždy si zostal v srdciach 
tých, čo ťa vrúcne milovali...

Dňa 15. februára sme si pripomenuli druhé výročie rozlúčky 
s milovaným manželom, otcom a dedkom Petrom Romanom. 
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry a syn s rodinami.

Spomienka
Čas plynie, smútok zostáva, tá strata 
v srdci bolieť neprestáva...
Dňa 31. marca si pripomenieme 
5. výročie odchodu do večnosti dcéry 
Lenky Černákovej. 

Dňa 21. februára sme 
spomínali tiež na manžela Dušana Černáka, 
od ktorého smrti uplynulo 12 rokov. 
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku. 
Spomína manželka, mamina, krstní 
a ostatná rodina.
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MAREC 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

 Piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4. marec 
o 17.00 
PRAČLOVEK 
Hlavným hrdinom je neohrozený jaskynný 
muž Dug, ktorý sa snaží uchrániť svoj 
domov a kmeň pred veľkou hrozbou.
Zostáva posledná šanca – bojovať o svoje 
územie vo futbale.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 89 min.

 Piatok 2. marec o 19.00
NOČNÁ HRA
Každý týždeň Max a Annie organizujú 
zábavný herný večer. Maxov brat Brooks 
však pripraví hru, akú ešte nezažili - riešenie 
záhadnej vraždy, nezabudne ani na faloš-
ných gangstrov a federálnych agentov.
Žáner: akčná čierna komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 95 min.

 Sobota 3. a nedeľa 4. marec o 19.00
TLMOČNÍK
Oscarový režisér Jiří Menzel stvárnil tlmoč-
níka Aliho. Jeho partnera, rakúskeho uči-
teľa, si zahral herec Peter Simonischek. 
Počas cesty po Slovensku sa dostávajú do 
bizarných situácii, stretávajú rozmanitých 
ľudí a skladajú si obraz strednej Európy.
Žáner: tragikomédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 113 min.

 Utorok 6. a streda 7. marec o 19.00
WINCHESTER: SÍDLO DÉMONOV
Obrovské sídlo Winchesterovcov ťaží hrô-
zostrašná atmosféra i história. Chodbami 
sídla sa zakráda lady Sarah Winchester, 
vdova a dedička zbrojárskeho impéria. Sú 
tam duchovia, ktorí túžia po pomste. Jediná 
šanca ich upokojiť, je stavať pre nich sídlo. 
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 99 min.

 Piatok 9., sobota 10. a nedeľa 11. marec 
o 17.00
VČIELKA MAJA 2: SLADKÉ HRY 
Maja poletí za včelou Cisárovnou poprosiť 
o to, aby sa jej úľ mohol zúčastniť Sladkých 
Hier. Cisárovná Maji vyhovie, ale ak prehrá, 
jej úľ príde o všetky zásoby medu.
Žáner: animovaná rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 83 min.

 Piatok 9. marec o 19.00
ČERVENÁ VOLAVKA
Dominika Jegorovová má veľa tvárí. Je milu-
júcou dcérou, primabalerínou, majsterkou 
v zvádzaní a manipulácii, a najmä špičkovo 
vycvičenou agentkou ruských tajných slu-
žieb. Je nasadená na Nathaniela Nasha, 
dôstojníka CIA. Dominika s Nathanielom 
vedú súboj plný vášne, špiónskych trikov a 
nedôvery.
Žáner: thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 136 min.

P 
R

 O
 G

 R
 A

 M
   

 K
 I 

N
 A

   
 M

 L
 A

 D
 O

 S
 Ť Sobota 10. a nedeľa 11. marec o 19.00

OTCOVA VOLGA
Eva je kostýmová výtvarníčka a manželka 
šarmantného Ludvíka, ktorý však veľmi 
nečakane a bez rozlúčenia umrie. Tak neča-
kane, že jej nestačí povedať, že okrem ich 
spoločnej dcéry Terezy mal ešte rovnako 
starého nemanželského syna. Spoločne sa 
vydávajú po stopách jeho bývalých mile-
niek a priateľov...
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 90 min.

 Utorok 13. marec o 19.00
BRATŘÍČEK KAREL (filmový klub)
Čo bolo tak príťažlivé na malom spevákovi 
s veľkým hlasom, že viac ako dvadsať rokov 
po jeho smrti ľudia stále spievajú jeho pes-
ničky a čítajú jeho poéziu? Bol Kryl obeťou 
dejín svojho národa? Milovali ho davy, ale 
umieral opustený a zatrpknutý, pretože 
nikdy nerobil kompromisy. 
Žáner: dokument
Vstupné: 4 €, MP 12+, 79 min.

 Streda 14. marec o 19.00
PRIANIE SMRTI
Lekár Paul Kersey má všetko, čo si len 
človek môže želať. Jedného dňa sa však 
všetko zmení - po brutálnom napadnutí 
jeho manželka zomiera a dcéra zostane  
ležať v kóme. Hnaný túžbou po pomste 
Paul berie zákon do rúk a ozbrojený vyráža 
do ulíc, aby nevinným životy zachraňoval a 
zločincom ich bral. 
Žáner: akčný
Vstupné: 5 €, MP 15+, 103 min.

 Piatok 16., sobota 17. a nedeľa 18. 
marec o 17.00
LEO DA VINCI: MISIA MONA LÍZA 
Animovaný film o mladom Leonardovi da 
Vinci, ktorý vďaka svojim vynálezom a za 
pomoci priateľov zažije neuveriteľné dob-
rodružstvá. Vydáva sa na ostrov Elba, kde 
sa pokúša nájsť stratený poklad. 
Žáner: animovaná rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 82 min.

 Piatok 16., sobota 17., nedeľa 18. a 
streda 21. marec o 19.00
BACKSTAGE
Ži svoj život... podľa toho žije mladý zaľ-
úbený pár spod Tatier plný ideálov a snov, 
Mary a Buddy. Spoločne so svojou taneč-
nou skupinou snívajú o lepšej budúcnosti 
a bohatstve. Pri tanečnom súboji si ich 
všimne uznávaný producent a pozve ich 
na casting do tanečnej súťaže, ktorá by im 
otvorila dvere do sveta šoubiznisu. 
Žáner: tanečno-hudobno romantický
Vstupné: 5 €, MP 12+, 100 min.

 Utorok 20. marec o 19.00
LADY BIRD
Neobyčajný príbeh o obyčajnom dospie-
vaní dievčaťa, ktoré zúfalo hľadá to, čo 
všetci ostatní - chlapca a zmysel života. 
Christine má osemnásť, tvár plnú vyrážok 
maskuje ružovými vlasmi. Ako symbol 
vzdoru odmieta svoje krstné meno, sama si 
hovorí Lady Bird.
Žáner: dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 94 min.

 Piatok 23., sobota 24. a nedeľa 25. 
marec o 17.00
KRÁLIK PETER 
Rebelský králik Peter žije svoj veselý bezsta-

rostný život spolu s ostatnými zvieratami 
na farme. Nový majiteľ statku sa však o svoj 
životný priestor deliť nemieni – a už vôbec 
nie so zvieratami. 
Žáner: rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 93 min.

 Piatok 23. a nedeľa 25. marec o 19.00
ONI 2: NOČNÁ KORISŤ
Malo to byť príjemné rodinné stretnutie 
v chatovej osade na brehu jazera, ale na 
miesto určenia dorazila iba jediná rodina. 
Všade je úplné ticho a nikde v okolí nikoho 
nevidno až kým sa večer neozve zvonček 
na dverách. Lov sa začína.
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 85 min.

 Sobota 24. marec o 19.00
MÁRIA MAGDALÉNA
Film je životopisnou drámou o jednej z naj-
tajomnejších ženských postáv našej civili-
zácie. Je opradená mnohými mýtmi, ktoré 
z nej robia prostitútku, ktorú napravilo až 
stretnutie s Ježišom Kristom. Okúzlená 
jeho povahou a názormi, stala sa členkou 
jeho sprievodu.
Žáner: historická dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 130 min.

 Utorok 27. marec o 19.00
SLOBODA (filmový klub)
Nora (40) odchádza od svojho muža a 
dvoch detí bez jediného slova. Je vedená 
nevysvetliteľnou silou. Chce byť slobodná. 
Najskôr odchádza do Viedne. Spoznáva sa 
s mladou striptérkou Etelou a jej manželom 
Tamásom, začína nový život…
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 103 min.

 Streda 28. a piatok 30. marec o 19.00
PACIFIC RIM: POVSTANIE
Jake Pentecost sa spojí s Mako Moti, aby 
mohli spoločne veliť tímu novej generácie 
Jeagerov, obrých robotov a bojovať proti 
ničivej Kaiju hrozbe. 
Žáner: akčný sci-fi
Vstupné: 5 €, MP 12+, 111 min.

 Piatok 30., sobota 31. marec a nedeľa 
1. apríl o 17.00
CHLOE A TRPASLÍCI 
Chloe a jej mama sa zasa sťahujú.. Prenajali 
si nádherný gotický dom plný zvláštnych 
trpaslíkov. Chloe si začína všímať, že sa v 
dome dejú zvláštne veci...
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 89 min.

Sobota 31. marec a nedeľa 1. apríl o 19.00
READY PLAYER ONE: HRA SA ZAČÍNA
Hranica medzi virtuálnym a reálnym svetom 
môže byť tenká. V roku 2045 je svet veľmi 
nehostinné miesto. Stredoškolák Wade 
Watts uniká pred bezútešnou realitou do vir-
tuálnej utópie zvanej OASIS, kde môže byť 
každý, kým len chce. Existujú tu tisíce pla-
nét, na ktorých sa dá žiť, hrať. Tvorca OASIS-
-u James Halliday zomrel bez potomkov a 
svoje rozprávkové bohatstvo spolu s OASIS-
-om sa rozhodol darovať človeku, ktorý rozl-
úšti hádanky a splní úlohy roztrúsené v jeho 
výtvore. Wade jedného dňa nenatrafí na 
kľúč k rozlúšteniu prvej hádanky a odrazu 
stojí proti tisíckam súperov v pretekoch o 
uchmatnutie hlavnej ceny. 
Žáner: ačný sci-fi triller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 140 min.
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Najlepší športovec Senice za rok 2017

Výstava Návraty v ZUŠ
Koncert 25 rokov skupiny Scream

Z tvorby na plenéri
Karnevalové masky v ZŠ s MŠ

Koncert mladých umelcov


