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Je tu jar, teplotami takmer leto, príroda 
je pokreslená pastelkami... Čas do  tejto 
rubriky núka veľa tém, takých viac povzná-
šajúcich až euforických, lebo príroda 
v rozpuku je veľmi inšpiratívna. Lenže, 
život je často komplikovaný a zložitý a  
na povznesenú náladu, to jednoducho nie 
je. Trápi nás toho veľa, každého a všade. 
Chceme okamžité riešenia, nápravu nedo-
statkov, hovoríme o (ne) zodpovednosti, 
búšime do kompetentných, aby zariadili 
zlepšenie zlého stavu. Nič proti tomu, keď 
je to oprávnené. Žiaľ, naučili sme len uka-
zovať prstom na druhých. Na nich vidíme, 
čo a ako by mali robiť, kedy by to malo 
byť hotové. Akosi sa vytratilo z nás, že 
každý by mal začať sám od seba. Jedno-
duchý príklad. Často počúvame a čítame 
na sociálnej sieti o porozhadzovaných 
odpadkoch pri cyklotrase, a nielen tam. 
Občania na takéto veci často upozor-
ňujú, ale keby každý z nás (napríklad) 
prázdny obal z čokolády namiesto toho, 
že mu doslova vypadne z ruky, niesol 
ešte pár metrov k najbližšiemu košu, tak 
by to všetko vyzeralo inak. Ani v Teplici 
by – keby každý začal od seba – nebolo 
toľko nahádzaného haraburdia, na ktoré 
tu máme zberný dvor. Neboli by kopy 
smetí pri rôznych budovách, neboli by 
hromady odpadu v prírodných zákutiach. 
Čo nám to tu každý večer nosia nejaké 
neznáme vesmírne bytosti? Spôsobujeme 
si to sami. Fotografiami na sociálnej sieti 
samospráva mesta začala dokumentovať 
kedy, v akom rozsahu konkrétne lokality 
v meste vyčistila, vzápätí to často vyzerá 
tak, ako keby sa tam vôbec nič neurobilo. 
Nuž čo, po nás potopa? 

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Privítanie prezidenta SR Andreja Kisku pred senickou radnicou.

Prezident Andrej Kiska 
v Senici

V stredu 25. apríla navštívil naše mesto 
prezident SR Andrej Kiska. Svoju pracovnú 
cestu začal na Mestskom úrade, kde ho 
privítal primátor Senice Branislav Grimm 
za početnej účasti žiakov škôl a občanov 
mesta a hudobného sprievodu Senickej 
heligónky. 

S predstaviteľmi samosprávy mesta  
prezident diskutoval o investičnom roz-
voji a živote v meste i o aktuálnych pro-
blémoch, ktoré trápia obyvateľov. 

Za Mestský úrad sa rokovania zúčast-
nili zástupkyňa primátora Elena Valášková, 
prednostka Katarína Vrlová, hlavná kont-
rolórka Elena Jankovičová, vedúca odde-
lenia majetkovo-právneho Gabriela Olejá-
rová, vedúci finančného oddelenia Róbert 
Mozolič, vedúci oddelenia výstavy, 
dopravy a životného prostredia Ivan Šte-
ffek, náčelník mestskej polície  Rastislav 
Janák a externý poradca primátora mesta 
pre protokol Juraj Moravčík. 

Primátor mesta za hlavný problém 
Senice označil kolabujúcu dopravu a chý-
bajúci obchvat mesta. „Citlivo vnímam 
tieto ťažkosti, lebo bez dobrého doprav-
ného spojenia sa kvalita života našich oby-
vateľov nezlepší,“ konštatoval prezident 
Kiska. „Chýbajúci obchvat znamená, že 
cez Senicu prejde denne 
okolo 3000 nákladných 
áut. Takýto počet kami-
ónov vyvoláva skutočne 
veľkú nervozitu ľudí 
a otázky, kedy sa sľuby 
o výstavbe obchvatu 
naplnia. Nestačí zameri-
avať sa len na budovanie 
diaľnic, ale treba riešiť aj 
skutočné problémy miest 
a regiónov,“ dodal Andrej 
Kiska. 

Po skončení rokovania 
s primátorom mesta, kde 
boli nastolené aj celo-
spoločenské témy, pre-
zident Kiska konštatoval, 

že tento kraj je takým šťastnejším kúskom 
našej krajiny: „Človek, ktorý si chce nájsť 
prácu, tak si ju nájde. Nezamestnanosť je 
skutočne na veľmi nízkej úrovni. Sú tu aj 
smutné príbehy, akým je napríklad spo-
ločnosť Slovenský hodváb Senica, ktorý 
v minulosti zamestnával viac ako 3000 ľudí 
a v súčasnosti tam pracuje iba 50 zamest-
nancov. Na druhej strane je tento smutný 
príbeh prekrytý mnohými ďalšími úspeš-
nými firmami. Tu sú problémy iného cha-
rakteru, ktoré treba tiež riešiť.“

Za prítomnosti podpredsedov Trnav-
ského samosprávneho kraja Pavla Kal-
mana a Romana Sovu, poslancov mest-
ského zastupiteľstva, predstaviteľov štátnej 
a verejnej správy regiónu, 

(Pokračovanie na str. 3)



Naša Senica 4/2018
Sp

rá
vy

 z
 r

ad
ni

ce

2

Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

2. riadne zasadnutie mestskej rady sa 
konalo 19. apríla. Predmetom rokovania 
boli:

- Záverečný účet mesta. Prehľad plnenia 
príjmov a výdavkov mesta a organizácií v jeho 
riadení za rok 2017. Rozpočet mesta na rok 
2017 bol v priebehu roka zmenený osemkrát. 
Záverečný účet je zverejnený na webovej 
stránke mesta, aby sa k nemu mohli obyva-
telia mesta vyjadriť pred jeho schvaľovaním 
v mestskom zastupiteľstve 3. mája. V článku 
Zadlženosť klesla vedúci finančného odde-
lenia Mestského úradu v Senici Ing. Róbert 
Mozolič podrobnejšie informuje o záveroch 
hospodárenia mesta za rok 2017. Mesto hos-
podárilo v roku 2017 s príjmami v celkovej 16 
731 444,66 € a výdavkami v celkovej výške 
16 552 461,24 €.

- Monitorovacia správa Akčného plánu 
mesta Senica 2017 – 2019. Správa o plnení 
Akčného plánu mesta Senica k 31. decem-
bru 2017 bola spracovaná v nadväznosti 
na Program hospodárskeho rozvoja a soci-
álneho rozvoja mesta Senica na roky 2016 
– 2022. Monitorovanie je zamerané pre-
dovšetkým na sledovanie realizácie aktivít 
prostredníctvom nastavených ukazova-
teľov, ktoré sú indikátorom plnenia priorit-
ných oblastí a stratégie programu rozvoja 
mesta. Hodnotenie sa týka oblasti hospo-
dárskej – konkurencie schopné mesto, 
sociálnej – moderné občianske mesto 
a enviromentálnej - ekologické mesto.

- Inventarizácia majetku k 31. decem-
bru 2017. Informatívna správa o stave 
nehnuteľného majetku mesta. Inventari-
zácia majetku a záväzkov je každoročne 
vykonávaná v súlade so zákonom o účtov-
níctve a o jej výsledku sú každoročne 
informované orgány mesta. Mesto okrem 
pozemkov v k.ú. Senica, Kunov, Prietrž, 
Sobotište, Podbranč, Jablonica, Skalica, 
Vrbovce, vlastnilo k 31. decembru 2017 
562 bytov, 11 nebytových priestorov a 13 
kompletných obytných domov, budovy 
v správe školských zariadení, Mestského 
kultúrneho strediska, Polikliniky Senica, 
Zariadenia sociálnych služieb Senica, n.o. 
a v prenájme Trnavského samosprávneho 
kraja, Technických služieb Senica, a.s., 
športové zariadenia a chaty v správe Rekre-
ačných služieb mesta Senica, Mestského 
podniku služieb, spol. s r.o. a ďalších sub-
jektov. 

- Dispozície s majetkom.
- Aktualizácia komunitného plánu 

sociálnych služieb. Komunitný plán soci-
álnych služieb mesta Senica na roky 2012 
– 2020 bol schválený v roku 2012. Mesto 
je povinné tento komunitný plán aktuali-
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Zadlženosť klesla 
Mesto Senica dosiahlo v roku 2017 cel-

kové príjmy vo výške 16 731 444,66 eur. 
Z toho bežné príjmy mesta vo výške 15 
498 172,35 eur, bežné príjmy škôl a škol-
ských zariadení vo výške 358 721,97 eur, 
kapitálové príjmy mesta vo výške 366 
057,88 eur a finančné operácie – príjmové 
vo výške 508 492,46 eur.

Mesto Senica čerpalo v roku 2017 cel-
kové výdavky vo výške 16 552 461,24 eur. 
Z toho bežné výdavky mesta (na financo-
vanie základných funkcií mesta, financova-
nie mestských organizácií a poskytovanie 
služieb občanom a organizáciám v meste) 
vo výške 8 032 389,44 eur, bežné výdavky 
škôl a školských organizácií (základné 
školy, Materská škola, Centrum voľného 
času, Základná umelecká škola) vo výške 6 
531 871,77 eur, 

Kapitálové výdavky mesta na investičné 
akcie - 858 088,60 eur. Najvýznamnej-
šie investície: nákup budovy Sokolovne, 
výstavba parkovísk na uliciach Brezová, 
Kalinčiakova, pri COOP Jednota v Sotine, 
výstavba troch nových detských ihrísk, roz-
šírenie verejného osvetlenia na Továrenskej 
ul., rekonštrukcia Materskej školy EP Kalin-
čiakova ulica, rekonštrukcia atletickej dráhy 

a výstavba hokejbalového ihriska v ZŠ V. 
Paulínyho-Tótha, rekonštrukcia strechy 
budovy Mestského úradu a ďalšie menšie 
investičné akcie.

Výdavkové finančné operácie – 
na splátky istín komerčných úverov, úve-
rov zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
a finančného leasingu vo výške 1 130 
111,43 eur. 

Na základe dosiahnutých skutočných 
príjmov a výdavkov v roku 2017 mesto 
dosiahlo výsledok hospodárenia s prebyt-
kom + 178 983,42 eur.

Prebytok rozpočtu 178 983,42 eur upra-
vený o nevyčerpané prostriedky zo štát-
neho rozpočtu, ktoré sa z prebytku roz-
počtu vylučujú vo výške 132 231,52 eur, 
tvorí zdroj pre tvorbu rezervného fondu 
mesta vo výške 46 751,90 eur.

Medziročne Mesto Senica znížilo uka-
zovateľ úverovej zadĺženosti z hodnoty 
26,84 % na úroveň 23,39 % k 31. decem-
bru 2017 a zároveň medziročne znížilo aj 
záväzky po lehote splatnosti zo sumy 723 
tisíc eur na záväzky po lehote splatnosti 
k 31. decembru 2017 vo výške 577 tisíc eur.

Ing. Róbert Mozolič
vedúci finančného oddelenia MsÚ 

—— Príjmy Výdavky + prebytok
- schodok

Bežný rozpočet 15 856 894,32,00 14 564 261,21 + 1 292 633,11

Kapitálový rozp. 366 057,88 858 088,60 - 492 030,72

Finančné operácie 508 492,46 1 130 111,43 - 621 618,97

Celkom (VH) 16 731 444,66 16 552 461,24  + 178 983,42

zovať, aby zodpovedal skutočnosti, ktorú 
mesto potvrdzuje pre ďalšie zákonné 
povinnosti pre všetky subjekty poskytujúce 
sociálne služby na území mesta Senica. 

- Určenie platu primátora na rok 2018, 
plat hlavnej kontrolórky na rok 2018 

Základný plat primátora aj hlavnej kon-
trolórky je určený v zákone o právnom 
postavení a platových pomeroch staros-
tov obcí a primátorov miest a v Zákone 
o obecnom zriadení, avšak mestské zastu-
piteľstvo má možnosť navýšiť základný plat 
primátora aj určiť mesačnú odmenu hlav-
nej kontrolórske.

- Návrh zmluvy medzi mestom Senica 
a obcami Podbranč a Rybky na výkon 
pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu 
pre miestne a účelové komunikácie.

- Zmeny v komisiách mestského zastu-
piteľstva.

- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky 
za 1. štvrťrok 2018.

V diskusii Jaroslav Kaščák, riaditeľ 
Technických služieb Senica, a.s. a zároveň 
člen mestskej rady, informoval o pilotnom 
projekte Smart city Senica, ktorý pre mesto 
Senica ponúkajú spoločnosť OMS, a.s. 
Dojč v spolupráci s Technickými službami 
a do prípravy ktorého sa zapájajú aj zástup-
covia Mestského úradu v Senici. Obsahom 
projektu je inštalácia inteligentných svieti-
diel a budovanie polopodzemných kontaj-
nerov na odpad. Po konkretizácii návrhu 
daného projektu v spoločnej pracovnej 
skupine bude zámer odprezentovaný 
na júnovom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva. 

Všetky materiály budú predložené 
na rokovanie 22. mestského zastupiteľstva 
v Senici, ktoré primátor zvolal na 3. mája.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu



Naša Senica 4/2018

3

Sp
rá

vy
 z

 r
ad

ni
ce

Vence k výročiu vojny
73. výročie oslobodenia našej krajiny 

a  skončenia 2. svetovej vojny si v Senici 
pripomenieme 4. mája o 10.30 hod. pri 
soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia. 
Na pietnu spomienku pozývame všetkých, 
ktorí chcú spoločne s organizátormi vzdať 
úctu známym i neznámym ľuďom, ktorí 
položili životy počas  6 rokov  trvajúceho 
krviprelievania. 

bar 

Prezident Andrej Kiska... 
(Dokončenie zo str. 1) 
zástupcov cirkví, tretieho sektora 

a firiem sa následne prezident SR v obrad-
nej sieni zapísal do Pamätnej knihy mesta 
a primátor Senice mu odovzdal Pamätnú 
plaketu. Pán prezident v obradnej sieni 
poprial mestu, aby sa mu podarilo naplniť 
predstavy o rozvoji, aby sa smutnejšie prí-
behy prekrývali s úspechmi nových podni-
kateľov. Slávnostnú atmosféru v obradnej 
sieni podčiarklo aj vystúpenie detského 
speváckeho zboru ZUŠ pod vedením diri-
genta Ondreja Hluchého. 

Z radnice sa prezident republiky Andrej 
Kiska presunul do Strednej odbornej školy, 
ktorá je priekopníkom vo využívaní alterna-
tívnych zdrojov energie. Zástupca riaditeľa 
školy Vladimír Michalka prezidenta sprevá-
dzal pri prehliadke školy a prezentoval štu-
dijné odbory SOŠ. Prezident si so záujmom 
prezrel demonštračné centrum vybudo-
vané v rámci európskeho projektu CEC5 
s technológiami pre alternatívne zdroje 
energie s podrobným vysvetlením ich čin-
nosti. Fungovanie systému vysvetlil študent 
Jakub Korych a Vladimír Tomeček. 

Pán prezident vyzdvihol potrebu vzdelá-
vania sa mladých ľudí v tradičných remeslách 
a odboroch potrebných pre trh práce, no 
zároveň konštatoval, že žiaľ škola, ktorá je 
moderná, úspešná a realizuje vynikajúce 

projekty z hľadiska úspory energie, bojuje 
s nedostatkom študentov. “Aj táto odborná 
škola dopláca na zle postavený systém 
financovania škôl, závislý od počtu žiakov, 
ktorí smerujú na iné typy škôl. Neustále 
opakujem, že reforma školstva je nesmierne 
nutná,“ doplnil prezident Kiska.  O šikovnosti 
a odbornosti študentov SOŠ pracujúcich pod 
vedením majstrov odborného výcviku  sa 
prezident mohol presvedčiť počas celého 
pobytu v Senici. Pripravili nielen občerstvenie 
na Mestskom úrade, ale kompletné obedové 
menu s obsluhou aj v Grand hoteli. 

Poslednou zastávkou prezidenta 
v Senici bolo Gymnázium Ladislava 
Novomeského, kde ho privítal riaditeľ školy 
Pavel Otépka. Po stretnutí s predstaviteľmi 
školy a diskusii na odborné témy školstva 
sa v telocvični stretol so študentmi. „Som 
presvedčený o tom, že s mladými ľuďmi sa 
treba veľa rozprávať. Budú to oni, ktorí o 10 
– 20 rokov budú riadiť túto našu krajinu. 
Treba im dať možnosť pýtať sa aj na témy, 
na ktoré je niekedy ťažké nájsť správnu 
odpoveď,“ zdôraznil prezident. Na štu-

a  sko
pripome
soche Víťa
Na pietnu spo
ktorí chcú spolo
úctu známym i n
položili životy poča
krviprelievania.
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re trh práce, no
žiaľ škola, ktorá je 

a realizuje vynikajúce o

28. apríl 14.00 stavanie mája  v Kunove – Spoločenský dom Kunov
29. apríl 14.00 stavanie mája v Čáčove – pred materskou školou (vystúpenie 
  detí z MŠ Čáčov, čáčovské deti navštevujúce ZUŠ Senica, 
  dychová hudba Mistříňanka, atrakcie pre deti, občerstvenie)
30. apríl 16.30 stavanie mája v Senici  – Námestie oslobodenia (dychová hudba 
  Búranka, občerstvenie)

1. máj -  Námestie oslobodenia Senica

 NA ĽUDOVÚ NÔTU:
od 10.00  Spevácky súbor Seniorka
 Klub priateľov heligónky Senica
 Príhovor primátora mesta Senica
 FS Skaličan
 Spjevule ze Skaličánku (ZUŠ Skalica)

 DOMÁCA SCÉNA:
od 14.00   Out of blue
 Výkvet poézie nadšenca

 HOSŤ: 
16.00   The Minority - GREEN DAY Tribute

Organizátori: Mestské kultúrne stredisko Senica a Mesto Senica 

P r v o m á j o v á  S e n i c a

dentov apeloval, aby veľmi dobre zvážili 
výber vysokej školy, na ktorej chcú študo-
vať, nakoľko mnohé sú na nízkej úrovni, 
je ľahké síce sa ne dostať, ale snažil sa ich 
presvedčiť, aby si zvolili kvalitné vysoké 
školy, lebo to bude prospešné pre ich 
život. Tiež zdôraznil, aby sa mladí ľudia, 
ktorí sa rozhodnú pre štúdiá v zahraničí, 
nezabudli vrátiť na Slovensko, lebo táto 
krajina ich potrebuje. V diskusii študenti 
kládli prezidentovi otázky o domácej poli-
tickej situácii, zaujímali ich aj jeho názory 
na niektoré aspekty zahraničnej politiky 
a pýtali sa okrem iného na to, či neľutuje, 
že išiel do politiky a či bude opäť kandido-
vať za prezidenta. „Ako som už viackrát 
zdôraznil, rozhodol som sa urobiť pre túto 
našu krajinu všetko, čo je v mojich silách,“ 
zdôraznil prezident Kiska, hoci presnejšie 
nešpecifikoval, ako to urobí. 

Spontánne stretnutia s občanmi, žiakmi, 
študentmi, selfie, podania rúk – to sprevád-
zalo návštevu prezidenta SR Andreja Kisku 
v Senici. Ako návštevu prezidenta republiky 
vníma primátor Senice Branislav Grimm?: „Je 
to ocenenie kvality práce samosprávy mesta 
a stúpajúcej životnej úrovne v našom meste. 
Verím, že témy, ktoré sme preberali, naprí-
klad obchvat mesta, nadobudnutie pôvodne 
štátnej hasičskej stanice pre Dobrovoľný 
hasičský zbor, oblasť školstva a zle nastavené 
normatívy, úbytok lekárov, zaradenie prísluš-
níkov mestských polícií do systému sociál-
neho zabezpečenia ozbrojených zložiek 
a ďalšie pán prezident posunie ďalej pri roko-
vaniach s predstaviteľmi exekutívy.“

Viera Barošková
foto bar, lv, mš
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Jubilejný strom v parku
Krajší deň si bolo ťažko predstaviť. Jarné 

slniečko príjemne hrialo, stromy v rozpuku, 
pôžitok byť v parku uprostred statných aj 
mladých stromov. V takejto nádhernej prí-
rodnej kulise v mestskom parku pri DAVe 
sa 20. apríla zišli deti zo základných i stred-
ných škôl, aktivisti v oblasti životného pro-
stredia, ale i mnoho občanov, aby si spo-
ločne pripomenuli Deň Zeme. V Senici 
už 28 rokov každoročne zaznievajú slová 
o potrebe chrániť náš spoločný domov, kaž-
doročne sa pri tejto príležitosti poukazuje 
na problémy, ktoré máme v životnom pro-
stredí, každoročne pri slávnosti na počesť 
Zeme sú vyslovené aj apely na lokálne 
aktivity, aby sme si neznečisťovali naše naj-
bližšie životné prostredie a starali sa oň ako 
najlepšie vieme, veď tu žijeme. Hovorí sa 
tiež o tom, že spojením lokálnych aktivít sa 
postaráme aj o našu planétu. 

„Pre náš domov sa snažíme robiť mnoho 
užitočných a potrebných vecí, mnohé stačí 
len využívať, aby prostredie okolo nás bolo 
krajšie i zdravšie,“ prihovoril sa prítomným 
primátor Senice Branislav Grimm. Poukázal 
tým napríklad na množstvo pohodených 
odpadkov po celom meste, ktoré namiesto 
toho, aby ich ľudia vhodili do koša na to urče-

ného, odhodia ich hocikde. Potom treba 
úsilie vynaložiť na ich zbieranie. Pozitívnym 
vzorom je v Senici veľa ľudí, príkladom je 
čistenie cyklotrasy a Teplice 14. apríla (člá-
nok Čistili cyklotrasu i Teplicu). A to je len 
zlomok tém okolo znečisťovania životného 
prostredia priamo v našom meste. 

Aj z pohľadu regionálnej samosprávy 
Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 
zazneli slová o nevyhnutnosti starostlivosti 
o prostredie okolo nás, o tom, čo sa robí 
z tejto úrovne. „Každý však môže začať 
sám od seba, robiť tak, aby zbytočne neza-
ťažoval prostredie odpadmi a správal sa 
k prírode ohľaduplne,“ zdôraznil podpred-
seda TTSK Pavol Kalman. Spolu s ním sa 
zúčastnil Dňa Zeme aj ďalší podpredseda 
TTSK Marek Neštický.

„Slávnosť Zeme je o tom, aby sme verejne, 
nahlas a spoločne pomenovali problémy 
našej planéty, našej krajiny. Žiaľ, aj naše lesy, 
brehové porasty a aleje miznú a menia sa 

na drevoštiepku alebo 
dobre predajný tovar. 
Stromov ubúda a odráža 
sa to na krajine a počasí. 
Preto chceme v tento 
deň upozorniť aj na tento 
problém,“ prihovorila 
sa prítomným riaditeľka 
Záhorského osvetového 
strediska Ľubica Kriš-
tofová. Zároveň ohlá-
sila znovuzrodenie tzv. 
stromkovej slávnosti, 
na počesť stromov, ktoré 
si ľudia vážili a ctili, mali 
pre nich veľký význam 
ako zdroj dreva – mate-
riálu, zdroj tepla, plo-

dov, kvetov, liečivých produktov, príbytkov 
pre živočíchy… Slávnosti siahajú do 19. sto-
ročia. V čase vlády Márie Terézie dali vysadiť 
borovicové lesy, manžel František Lotrinský 
vysádzal vôkol ciest moruše, gaštany a iné 
druhy stromov. Stromy sa sadili aj pri božích 
mukách a krížoch, sadili sa pri významných 
udalostiach a výročiach. 

Významnou udalosťou pre náš národ 
bol rok 1918, keď vznikla prvá Českoslo-
venská republika. Na počesť tejto uda-
losti sa sadili stromy a stavali pamätníky. 
V tomto roku oslávime 100 rokov od tejto 
udalosti spolu so 170. výročím Povstania 
v roku 1848 a 100. výročím ukončenia 1. 
svetovej vojny. 

Viacnásobnú príležitosť organizátori Dňa 
Zeme Záhorské osvetové stredisko a Mesto 
Senica využili na zasadenie prvého jubi-
lejného stromu – javora v parku a vyzvali 
na výsadbu aj ďalších. Mladé jubilejné 
stromčeky si prevzali na tejto slávnosti 
zástupcovia základných škôl a stromy podľa 
vlastného výberu zasadia v ich areáloch. 

Stromkové slávnosti sa konali aj v Senici, 
je o nich zápis aj v kronike mesta. Pani uči-
teľka Mária Slivková, vtedy ešte Mihalovi-
čová si ako dieťa ponechala aj text Strom-
kovej piesne, ktorú na Deň Zeme 20. apríla 
po rokoch zaspievali iní žiaci a verme, že sa 
táto tradícia zachová na ďalšie roky. 

Slávnosť Dňa Zeme sprevádzal program 
detí zo základných škôl – detských folk-
lórnych súborov, pre deti boli pripravené 
zaujímavé informačné stánky a stanovištia 
s úlohami a súťažami s témou ochrany prí-
rody.

Viera Barošková
foto lv

Jubilejný javor v parku zasadili primátor Senice Branislav 
 Grimm a podpredseda TTSK Marek Neštický. 

Stromková pieseň
Saďme že, saďme stromčeky milé,
ktoré nám neraz spríjemnia chvíle.
Keď slnko páli alebo dážď padá,

pod stromkom každý útulok hľadá.

A keď sa z jari stromky zobudia,
a na nich vtáci piesne zahudia, 
vtedy je život krásny a sladký, 
akoby v kúte rajskej záhradky. 

Reštaurátorský 
prieskum na Sokolovni 

Na budove, ktorá sa má stať sídlom 
mestského múzea, prebiehal v uplynu-
lých týždňoch reštaurátorský výskum. 
Na základe jeho výsledkov dostane budova 
svoj pôvodný výraz.

Budova Sokolovne prešla od svojho 
vzniku v roku 1838 rukami niekoľkých 
vlastníkov. Tí ju postupne upravovali a pre-
stavovali podľa svojich potrieb. Od novem-
bra 2017 je Sokolovňa majetkom mesta 
a to jej chce prinavrátiť pôvodný vzhľad 
a vytvoriť z nej miesto pre vlastnú muze-
álnu expozíciu, spraviť z budovy reprezen-
tačný priestor na organizovanie podujatí 
i  rôzne inštalácie. Na jej  rekonštrukciu 
získalo mesto Senica peniaze z programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK–

CZ v projekte pod názvom Česká cesta. 
Projekt bol podaný  spoločne s mestom 
Klobouky u Brna a celkové výdavky pro-
jektu sú 1 531 065,49 €.   Senica získala 
1 069 594,49 €,  z toho spolufinancovanie 
mesta je vo výške 53 479,74 €.

Reštaurátorskému výskumu predchádzal 
architektonicko-historický výskum. Ten už 
čo-to napovedal o vzhľade budovy počas jed-
notlivých období, reštaurátorský výskum bol 
zameraný na  presné zloženie pôvodných 
použitých materiálov jednotlivých konštruk-
cií budovy. Výskum realizovala firma Revaro 
s.r.o. na fasáde objektu,  niekoľko sond spra-
vili aj v interiéri, kde sa pokúšali nájsť výtvarnú 
výzdobu. V jednotlivých sondách našli nie-
koľko vrstiev omietok rôznych farieb. 

Závery výskumu zatiaľ nemáme defini-
tívne vyhodnotené, ale jeho výsledky nás 
už teraz príjemne prekvapili. Brizolit ukrý-
val pôvodné zdobenie okien kvetinovými 

motívmi, dochovalo sa aj nárožné kvádro-
vanie, profilovaná rímsa.  Na základe nie-
koľkých sond sa potvrdila ako pôvodná 
farebnosť objektu svetlá zelená  v kom-
binácii s bielymi okennými paspartami 
a priznaným režným tehlovým  murivom. 
V interiéri objektu žiaľ sondy významné 
nálezy neodhalili.  Výsledky reštaurátor-
ského výskumu budú konzultované s  Mgr. 
M. Zelinom z Krajského pamiatkového 
úradu, ktorý bude na celú rekonštrukciu 
dohliadať. Na základe výstupov výskumu 
bude zostavený rozpočet k verejnému 
obstarávaniu na dodávateľa stavby, ktoré 
by mesto chcelo zrealizovať v priebehu 
nasledujúcich dvoch mesiacov.  Podrobnej-
šie o výsledkoch reštaurátorského výskumu 
budeme informovať  po predložení správy 
z výskumu. 

Ľubica Kadlec Melišová,
vedúca projektového tímu
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slobody 
Senica si 6. apríla pripome-

nula 73. výročie oslobodenia 
vojskami Červenej armády 
a Rumunskej armády. Pri tejto 
príležitosti sa konala pietna spo-
mienková slávnosť na Námestí 
oslobodenia tradične aj za účasti 
žiakov a študentov základných 
a stredných škôl. 

Pri soche Víťazstvo príslušníci 
Čestnej stráže prezidenta polo-
žili veniec v mene prezidenta SR 
Andreja Kisku, ďalej poslankyňa 
NR SR (SNS) Magdaléna Kucia-
ňová, prvý tajomník Veľvyslanectva Rus-
kej federácie Nikolaj Ryžov, prvý tajomník 
Veľvyslanectva Rumunska Adrian Abrudan, 
primátor Senice Branislav Grimm, podpred-
seda TTSK Pavol Kalman, prednosta Okres-
ného úradu Vladimír Kocourek, zástupca 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Juraj Moravčík, predstavitelia Slo-
venského zväzu protifašistických bojovní-
kov, politické strany Smer-SD, SNS, KSS, 
občianske združenia Delostrelec a Ľavi-
cové Záhorie. 

Po hymnách Slovenska, Ruskej fede-
rácie a Rumunska sa zhromaždeným 
občanom prihovorili aj hostia. Poslankyňa 
M. Kuciaňová vyzdvihla, že pietnej spo-
mienky sa zúčastňuje aj mladá generácia, 

ktorej týmto spôsobom približujeme his-
torické dátumy viažuce sa k mestu Senica. 
Predstaviteľ ruskej ambasády N. Ryžov 
upriamil pozornosť na milióny ľudí, ktorí 
priniesli najvyššie obete na ceste k víťaz-
stvu a zachovávanie spomienky na nich. 
Zástupca Veľvyslanectva Rumunska A. 
Abrudan uviedol, že dnes je našou povin-
nosťou oceniť hodnoty slobody, demokra-
cie a dôstojnosti, pre ktoré vojaci bojovali. 
Poďakoval tiež Mestu Senica za stálu sta-
rostlivosť o pomník rumunských vojakov. 
Primátor Senice B. Grimm spomenul aj 
niekoľko faktov z oslobodzovania Senice 
7. apríla 1945. Červená armáda 2. ukra-
jinského frontu maršála Malinovského, 

ku ktorej patril i 4. zbor rumunskej 
armády zaútočila už od 3. rannej 
hodiny od Surovín na Senicu. 
Pre delostrelecký odpor Nemcov 
sa do mesta dostali jej vojaci až 
o 17. hodine. Na území mesta 
sa po oslobodení zriadilo 11 
ošetrovní, v ktorých zo širokého 
okolia privážali ranených voja-
kov. Zomrelo v nich 450 sovi-
etskych a rumunských vojakov, 
z nich len 245 bolo známych 
po mene. Padlých vojakov pocho-
vali na cintoríne do spoločného 
hrobu, dôstojníkov na námestí 
pred kostolom z dôvodu význam-
ného uctenia. Na znak hlbokej 
úcty k ľudským obetiam za našu 

slobodu i na vyjadrenie vďaky našim oslo-
boditeľom Seničania postavili pamätník 
na Námestí oslobodenia – sochu Víťazstvo 
a na cintoríne pomník rumunských voja-
kov. Na záver pietnej slávnosti hostia tak-
tiež pri tomto pomníku položili kvety. Prvý 
tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie 
Nikolaj Ryžov položil v sprievode primá-
tora mesta veniec aj na Notárskom dome 
v Čáčove. 

Súčasťou spomienkovej slávnosti bol aj 
tradičný prelet lietadla Záhoráckeho aero-
klubu a účasť členov Klubu vojenskej histó-
rie Záhorie v dobových uniformách. 

Viera Barošková
foto Slavomír Bučák 

V Enersole uspela aj 
SOŠ Senica

„Enersol – to je brána do budúcnosti, 
každý dáva do nej svoj vklad.“ Takto 
výstižne charakterizoval celoštátne 
súťažné kolo vo využívaní alternatívnych 
zdrojov energie pod názvom Enersol pod-
predseda celoštátnej odbornej komisie 
Jozef Klinda z Ministerstva životného pro-
stredia pri jeho otvorení za účasti víťazov 
krajských kôl 11. apríla na pôde hostiteľskej 
Strednej odbornej školy Senica, ktorá súťaž 
organizačne pripravila 8. raz. Podčiarkol, 
že Enersol sa venuje dvom hlavným kate-
góriám – obnoviteľným zdrojom energie 
a úsporám energie. 

Enersol sa aj zásluhou uplatňovania 
alternatívnych zdrojov energie a neustálej 
propagácii v Strednej odbornej škole (SOŠ) 
Senica dostal do pozornosti okrem školstva 
už aj mnohých firiem. Svojou druhou účas-
ťou na celoštátnom kole Enersol vyjadrila 
podporu i ocenenie organizátorom štátna 
tajomníčka Ministerstva školstva Oľga 
Nachtmanová. Pozorne si vypočula pre-
zentácie súťažiacich a oboznámila sa s via-
cerými veľmi interesantnými projektmi. 
Na margo spracovania prvých odborných 
tém v oblasti životného prostredia študen-
tom zdôraznila, že už účasťou na celoštát-
nom kole v Senici dokázali, že sú v tom, 
čo robia dobrí bez ohľadu na záverečné 
posúdenie odbornou komisiou. 

„Hlavným cieľom súťaže Enersol je roz-
víjať tvorivé odborno-teoretické a odborno-
-praktické skúsenosti žiakov, vytvárať trvalý 
vzťah k ochrane životného prostredia 
a problematike využívania alternatívnych 
zdrojov energie“, zdôraznil riaditeľ SOŠ 
Senica Pavol Paradeiser na margo súťaže, 
ktorá z roka na rok aktivizuje v odborných 
školách viac študentov a prináša inovatívne 
riešenia aj do každodenného využívania. 
Veľkú úlohu v tomto procese zohrávajú 
pedagógovia, ktorí so študentmi pracujú 
a podporujú intelekt a invenciu. 

Do Senice prišlo 52 študentov z 22 
stredných odborných škôl, ktorí pripravili 
spolu 35 projektov. Študenti riešenia teo-
retických a praktických úloh zameraných 
na úspory energie, hľadanie a využívanie 
obnoviteľných zdrojov energie odborní-
kom prezentovali 12. apríla v troch kate-
góriách – hlavnej, tvorivej a propagačnej. 

Každá z nich má svoje špecifiká. V hlavnej 
sa zameriavajú študenti na úsporu energií 
a obnoviteľné zdroje, v tvorivej kategórii je 
výsledkom vytvorenie výrobkov a v propa-
gačnej sa uplatnia kreatívne riešenia. 

V hlavnej kategórii zvíťazili študenti 
SPŠE Košice s projektom Efektívne využitie 
tepla v domácnosti. Usporiadateľskú školu 
zastupoval Jakub Korych s projektom Syner-
gia obnoviteľných zdrojov energie. V tvo-
rivej kategórii bola na prvom mieste SOŠT 
Humenné s projektom Meteorologická sta-
nica. V propagačnej kategórii zvíťazila SPŠ 
dopravná Košice s projektom Pozývame vás 
na Ekodeň – Deň dopravy. Na treťom mieste 
skončila domáca SOŠ Senica s projektom 
Igelitové bábiky, ktorý spracovali Kristína 
Romanová Anna Mária Dudíková. 

Stredoškoláci na prvom až piatom mieste 
sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii 
projektu Enersol EU 2018, ktorá bola v rak-
úskom Hollabrunne 19.- 20. apríla. 

Súťaž Enersol Sk organizujú Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu, Štátny inštitút 
odborného vzdelávania, celoštátna odborná 
komisia súťaže a SOŠ Senica, ktorá poskytuje 
priestory a výborné zázemie pre účastníkov. 

Otvárací ceremoniál Enersol Sk spest-
rili kultúrnym programom žiaci Základnej 
umeleckej školy Senica Michal Čas hrou 
na akordeón a Silvia Kováčová – spev 
pod vedením pedagógov Anny Rýzkovej 
a Ondreja Hluchého. 

Viera Barošková
foto autorka 

Jakub Korych a Anna Mária Dudíková, reprezentanti 
SOŠ Senica.

Adrian Abrudan a Nikolaj Ryžov
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Čistili cyklotrasu 
i Teplicu

Po vzore minuloročnej brigády, ktorú sme 
vyhlásili spoločne s Čajovňou Pohoda, sme 
sa aj tento rok 14. apríla rozhodli zopakovať 
čistenie cyklotrasy a Teplice. Potešilo nás, že 
sa k nám organizačne okrem podniku Hetrik 
sport bar pridal aj Kunowský majer.

Brigádnikov sme ráno na začiatku cyk-
lotrasy vítali s výborným čajíkom od Dúšky 
a po vyplnení zlosovateľnej registrácie, pre-
vzatí vriec a rukavíc sa začalo so zbieraním 
odpadkov. Najodvážnejší dokonca nevá-
hali vyzuť topánky, aby z Teplice povyťaho-
vali odpad, ktorý neustále vzniká pri sociál-
nej bytovke za Faunom. Nestačili sme sa 
čudovať, čo všetko bolo v potoku nahád-
zané, od kobercov, nábytku, chladničky, 
kostry bicykla, hračiek, až po kameru, kočík 

Koncert priniesol 
umelecký zážitok

Avizovaný spoločný koncert spevác-
keho zboru mesta Senica Cantilena a Slo-
venského komorného orchestra Bohdana 
Warchala prilákal v sobotu 14. apríla 
do Kostola sv. Cyrila a Metoda v Sotine 
mnoho priaznivcov tohto druhu umenia. 

Slovenský komorný orchester, ktorý 
od roku 2001 vedie Warchalov žiak Ewald 
Danel, má mnoho unikátnych projektov 
na koncertoch doma i v zahraničí, je vysoko 
uznávaným telesom v oblasti klasickej 
hudby. Pre slovenské publikum orchester 

pripravil mnohé nové doteraz neuvedené 
diela svetových autorov. Do povedomia šir-
šej verejnosti sa dostáva aj prostredníctvom 
ďalších pozoruhodných projektov, napríklad 
koncertného cyklu Hudba v chrámoch, kde 
podporuje prácu neprofesionálnych zborov. 

Pre senické publikum bol preto spoločný 
koncert Slovenského komorného orchestra 
s Cantilenou veľkým lákadlom a príležitosťou 
vidieť a hlavne počuť toto teleso v domácom 
prostredí. Publikum prítomné v sotinskom 
kostole veľmi vďačne a uznanlivo oceňilo 
výkony speváckeho zboru i Slovenského 
komorného orchestra, ktoré sa najprv pred-
stavili v samostatných blokoch. Na záver 
spoločne uviedli Gloria – 1. časť Antonia 

Vivaldiho, Ave verum corpus od Wolfganga 
Amaea Mozarta a posledným dielom bol 
výber z Biblických piesní Antonína Dvořáka.

Obe telesá si vyslúžili za svoj výkon ová-
cie v postojačky a umeleckému vedúcemu 
Slovenského komorného orchestra Ewaldovi 
Danelovi a dirigentovi Cantileny Jozefovi Cha-
broňovi sa právom dostalo pocty od publika 
nielen za výkon, ale i za spoločný prvý pro-
jekt, ktorý verme, že nebude posledný. Kon-
cert sa zrodil z úzkych priateľských kontaktov 
oboch šéfov vynikajúcich telies a publiku pri-
niesol povznášajúci umelecký zážitok, ktorý 
v chrámovom prostredí obzvlášť vynikne. 

text a foto Viera Barošková 

O ľudských právach
Na Obchodnú akadémiu v Senici zavítal 

v apríli zástupca Slovenského národného 
strediska pre ľudské práva (národná orga-
nizácia na podporu a ochranu ľudských 
práv na Slovensku spolupracujúca s OSN 
v rámci európskej siete národných ľudsko-
-právnych organizácií ENHRI) v Bratislave 
Mgr. Tomáš Földes, aby sa so študentmi 
porozprával na tému Ľudské práva. Zatiaľ 
čo budúci maturanti sa trápili nad účtov-
nými príkladmi a uplatňovali si plne právo 
na vzdelanie, žiaci 2. a 3. ročníkov sa 
oboznamovali so svojimi právami, úlohou 
štátu v oblasti ľudských práv, monitorova-
ním ich dodržiavania, antidiskrimináciou, 
kyberšikanou a jej dôsledkami.

Právo na vlastnú posteľ... Aj takto vníma 
nejeden mladistvý svoje práva. Na prvé 
počutie úsmevný údiv, ale v podstate téma, 
ktorá sa stala súčasťou slovníka každého 
z nás, celkom prirodzená požiadavka. 
Každý z nás vníma a interpretuje ľudské 
práva cez vlastnú individualitu, má vlastnú 
predstavu o ľudských právach a iné meradlo 
významnosti a dôležitosti. Faktory ako 
výchova, náboženstvo, filozofia, umenie, 
spoločenský život, médiá, internet, počíta-
čové hry a pod. ovplyvňujú naše predstavy 
a vnímanie práv. A tak, čo je pre jedného 
právo, je pre druhého povinnosť.

Obsah témy, ktorá by sa teoreticky dala 
zhrnúť do niekoľkých bodov (1. právo 

na život, 2. právo slobodného vierovyzna-
nia, 3. právo slobodného vyjadrovania, atď.) 
bol široký a priestor na diskusiu obmedzený. 
Cieľom stretnutia však bolo posilniť ľudsko-
-právne povedomie mladých ľudí a ukázať, 
akým spôsobom sa môžu zapojiť do ochrany 
a podpory ľudských práv. A kde sa končí 
právo a začína povinnosť? Pomyselnú hra-
nicu si už musia študenti sami určiť, rešpek-
tujúc pritom práva svojho okolia a prostredia.

PhDr. Eva Otepková

a kopu ďalších vecí. Od našej minuloročnej 
brigády tento úsek opakovane čistili aj iné 
senické skupiny, no zdá sa, že kritickému 
miestu nepomáha ani pomoc iných, ani 
dobrý príklad, problém stále trvá...

Odpadu bolo neúrekom aj po celom 
úseku cyklotrasy. Vznikla ešte jedna sku-
pina dobrovoľníkov, ktorí čistili trasu 
od hrádze priehrady k Hetriku. Prevládali 
PET fľaše, plechovky, fľaše od alkoholu, 
rôzne obaly, ale aj objemnejší neporiadok.

Do brigády zapojilo 41 účastníkov a vyz-
bierali 90 vriec odpadu. Množstvo odpadu 
sa pre svoju veľkosť do vriec ani nezmestila. 
Vyzbierané odpadky skončili v zbernom 
dvore v Senici a brigádnici v známom pod-
niku Hetrik sport bar v Kunove, kde ich čakalo 
chutné občerstvenie. Kunowský majer pon-
úkol výrobky zo svojej produkcie, „kozlov-
ská“ kuchyňa prispela domácim chlebíkom 
s vegetariánskymi a vegánskymi nátierkami, 
čajovňa Pohoda pohostila svojim čajíkom 
a Hetrik počastoval čapovanými nápojmi. 
Aby si dobrovoľníci užili aj radosť z hry, 
na záver podujatia bola vylosovaná tombola. 
Ceny do nej venoval Kunowský majer.

Ďakujeme všetkým zúčastneným dob-
rovoľníkom aj spoluorganizátorom. Okrem 
toho, že sme spoločne vykonali kus pro-
spešnej dobrovoľníckej práce, strávili sme 
zároveň peknú a príjemnú sobotu v dobrej 
spoločnosti milých ľudí.

Dana Ševčíková
OZ KOZEL
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Medzinárodný úspech
V tomto školskom roku sa ZUŠ v Senici 

zapojila do 26. ročníka medzinárodného 
akordeónového festivalu Franka Marocca 
v Dunajskej Strede. Poslaním festivalu je 
podpora talentovaných akordeónistov všet-
kých krajín sveta a propagovanie kvalitne 
interpretovanej koncertnej akordeónovej 
hudby. Bohatý, umelecky náročný a emo-
tívne ladený program podujatia stavia tento 
festival svojou kvalitou a umeleckou nároč-
nosťou na piedestál európskych a medzi-
národných akordeónových súťaží. Účast-
níci festivalu majú možnosť absolvovať 
semináre, otvorené hodiny i večerné kon-
certy laureátov medzinárodných súťaží a 

popredných akordeonistov 
sveta. Súčasťou festivalu je 
akordeónová súťaž Interta-
lent, ktorá svojím štatútom, 
stanovenými kritériami hod-
notenia a zameraním, je 
zaradená do kategórie pres-
tížnych medzinárodných 
akordeónových súťaží. 
Výkony posudzuje porota 
zložená zo svetoznámych 
pedagógov a umelcov. 
Víťazi kategórií získajú 
možnosti koncertovania 
na akordeónových festiva-
loch v Taliansku, Nemecku, 
Maďarsku, Poľsku, Fínsku 

a Slovenskej republike. Na 
tomto ročníku sa stretli 
mladí umelci z Rakúska, 
Fínska, Bieloruska, Poľska, 
Česka, Maďarska a Sloven-
ska. Michal Čas, ktorý štu-
duje akordeón na II. stupni 
ZUŠ v Senici pod vedením 
pedagogičky Anny Rýzko-
vej DiS.art, obhájil kvalitu 
svojej hry i na medziná-
rodnej úrovni a v kategórii 
populárnej virtuóznej hry 
nad 18 rokov získal tretie 
miesto. 

Anna Rýzková DiS.art

Chcete byť 
profesionálnymi rodičmi? 

Pomenovanie profesionálny rodič je 
predmetom viacerých diskusií a sporov. 
Napriek tomu sa doposiaľ pre zamest-
nanca zariadenia ústavnej starostlivosti 
(napr. detský domov), ktorý zabezpečuje 
ústavnú starostlivosť vo svojom rodinnom 
prostredí, nenašlo výstižnejšie pomenova-
nie. Voláme ich profi rodičia. 

Najčastejšie sa rodičmi stávajú manželia 
alebo partneri tým, že sa im narodí dieťa. 
Niekedy sa stáva, že rodičia svoje dieťa 
nechcú alebo nemôžu prijať, prípadne 
starostlivosť o dieťa nevedia alebo nedo-
kážu zabezpečiť. Vtedy je treba dieťaťu 
poskytnúť náhradnú starostlivosť. Tá je 
dieťaťu zabezpečovaná primárne v rodin-
nom prostredí a to formou náhradnej osob-
nej starostlivosti, pestúnskej starostlivosti 
alebo osvojením, vtedy hovoríme o ich 
náhradných rodičoch alebo pestúnoch. 
Ak dieťa nemôže byť umiestnené v takejto 
náhradnej rodine, náhradná starostlivosť 

je mu zabezpečená ústavnou formou, 
dôraz sa opäť kladie na rodinné prostre-
die – teda profesionálnu rodinu. Dieťa je 
zverené do starostlivosti detského domova 
- po novom Centrum pre deti a rodiny 
(novelou zákona 305/2005 o sociálno-
právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
účinnou od 1. apríla 2018 v plnom znení 
od 1. januári 2019). Detský domov má svo-
jich zamestnancov – profesionálnych rodi-
čov a do ich profesionálnych rodín je dieťa 
umiestnené. 

Profesionálny rodič je fyzická osoba, 
ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu 
s príslušným zariadením pre ústavnú sta-
rostlivosť, čo je najčastejšie detský domov. 
Profesionálny rodič je zamestnanec 
domova a vzťahujú sa na neho príslušné 
ustanovenia Zákonníka práce. Znamená 
to, že vykonáva ústavnú starostlivosť 
vo vlastnom dome či byte 24 hodín denne. 
Je dôležité si uvedomiť, že jeho celá rodina 
sa stáva profesionálnou rodinou.

Pre vykonávanie profesionálneho rodi-
čovstva je potrebné spĺňať kvalifikačný 

predpoklad najmenej úplného stredného 
vzdelania a absolvovanie prípravy na pro-
fesionálne vykonávanie náhradnej starost-
livosti v rozsahu 60 hodín, resp. 40 hodín 
(ak má ukončené vysokoškolské pedago-
gické vzdelanie). Prípravu zabezpečuje 
okrem iných aj Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny Senica v spolupráci s detským 
domovom bez úhrady. Príprava je realizo-
vaná skupinovou formou a po jej ukončení 
absolventi získajú potvrdenie. 

Pre záujemcov o profesionálne rodičov-
stvo uvádzame informácie k príprave 

Termín podania žiadosti: do 4. mája 
2018, termín prípravy máj – júl 2018. Žia-
dosť je možné zaslať elektronicky: Mag-
dalena.Miskovicova@upsvr.gov.sk alebo 
na adresu:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
Senica, Referát poradensko-psychologic-
kých služieb

Vajanského 17, 905 01 Senica; telef. 
kontakt: 034/2440 622, kontaktná osoba 
Mgr. Magdaléna Miškovičová Virágová, 
PhD. – psychológ.

TS - ÚPSVaR Senica 

Akordeonisti nesklamali 
Dňa 17. apríla sa konala na pôde ZUŠ M. 

Schneidera Trnavského v Trnave regionálna 
súťaž v sólovej a komornej hre na akor-
deóne a keyboarde. Súťaže sa zúčastnili 
i žiaci akordeonisti zo ZUŠ v Senici.

Svoje majstrovstvo a odbornosť pre-
zentovali a súčasne porovnali so svojimi 
kolegami zo ZUŠ v Hlohovci, Piešťanoch 
a Trnavy. Žiaci zo ZUŠ Senica nesklamali, 
zúročili snahu, čas venovaný príprave 
na súťaž i úsilie svojich učiteľov. 

Kvalitu hry a celý dojem jednotlivých 
vystúpení súťažiacich hodnotila porota zlo-
žená z pedagógov zúčastnených umelec-
kých škôl ocenením v zlatom, striebornom 
alebo bronzovom pásme a vyhlásením 
absolútneho víťaza súťaže. Senickú ume-
leckú školu zastupovala v porote pani uči-
teľka Hilda Hajlová.

ZUŠ Senica reprezentovalo v hre 
na akordeóne 10 žiakov v 6 súťažných 
kategóriách. Umiestnenie v zlatom pásme 
v sólovej hre získali: Robert Tekel, David 
Černek, Daniel Sedláček, Patrik Jediný, 

Samuel Smolka, Peter Denkóci, Michal 
Čas a Sabina Nemčeková, ktorá si priniesla 
i diplom ako najmladšia účastníčka súťaže 
v hre na akordeóne. V striebornom pásme 
sa umiestnila Martina Orgoníková a Ale-
xandra Smolková. V komornej hre získali 
súrodenci Alexandra a Samuel Smolkovci 
zlaté pásmo.

Cenu Absolútny víťaz súťaže získal 
Michal Čas, 
žiak pani uči-
teľky Anny 
Rýzkovej.

Úspešných 
žiakov pripra-
vili na súťaž 
Hilda Haj-
lová, Anna 
R ý z k o v á , 
Viera Schmid-
tová a Marta 
V a c h o v á . 
S y s t e m a -
tická príprava 
sú ťaž iac ich 
pod odbor-

ným vedením pedagógov a podpora naj-
bližších priniesli želaný výsledok.

Účinkujúcim žiakom spolu s ich 
pedagógmi srdečne blahoželáme a v bud-
úcnosti želáme veľa pekných podujatí, 
zážitkov a radosti z akordeónovej hry. 

Hilda Hajlová 
ZUŠ Senica
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a ich motív krajiny
Radosť z maľovania, kreslenia, modelo-

vania a v dobrý kolektív spolužiakov... 
To boli predpoklady úspešného ukon-

čenia štvorročného štúdia pre dospelých v 
Základnej umeleckej škole Senica. 

Na tohtoročnej absolventskej výstave 
sa svojimi prácami predstavuje päť výtvar-
níčok Ingrid Jurovatá, Jana Petrovičová, 

Viera Malatinská, Helena Sládeková a Lucia 
Uherková. Na výstave je najviac zastúpený 
motív krajiny - krajina v ročných obdobiach 
a náladách, krajina s figúrou, detail krajiny, 
abstraktná krajina…

K slávnostnej atmosfére vernisáže 
výstavy v sobotu 21. apríla prispela spe-
vom aj bývalá žiačka hudobného odboru, 
absolventka Bratislavského konzervatória a 
účastníčka súťaže Super Star Aneta Horňá-
ková.

text a foto Štefan Orth

Koncerty mladých 
umelcov

Súčasťou  kultúrneho diania v Základnej 
umeleckej škole sú popri žiackych koncer-
toch aj koncerty talentovaných hudobní-
kov - poslucháčov umeleckých škôl, ktoré 
sú  motiváciou pre žiakov a obohatením 
pre všetkých hudbu  milujúcich návštevní-
kov školy. V ostatných  týždňoch si senické 
publikum mohlo vypočuť troch výborných 
klavíristov z Janáčkovej akadémie múzic-
kých umení v Brne.

Na koncerte 27. marca sa predstavila 
Nikol Bóková, ktorá  predniesla prevažne 
neznáme skladby skladateľov 20. a 21. 
storočia. O výnimočný hudobný zážitok 
sa 17. apríla postarali dvaja klaviristi, a to 
Olga Punko a Pavel Zemen. Obaja sú 
víťazmi významných medzinárodných 
súťaží, napríklad klavírnej súťaže v Ríme či 
medzinárodnej Janáčkovej súťaže v Brne. 
V interpretácii týchto umelcov zazneli 
diela Cézara Francka a ruských skladateľov 
Sergeja Rachmaninova, Alexandra Skr-
jabina a Sergeja Prokofjeva.

Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ  Senica

Vykročme pravou 
nohou

Výstižný názov pre galakoncert mažo-
retkového súboru Spirit k 15. výročiu 
svojho vzniku s podtitulom Narodeninová 
párty, ktorý sa konal 12. apríla. 

O tom, že sa párty vydarila, niet pochýb. 
Nepochybovali o ňom počas prípravy ani 
trénerky na čele so Žanetou Brkalovou, 
ktoré majú síce v priemere iba 22 rokov, 
ale predstavy presné a postup príprav jed-
noznačný a jasný. Pri ich vysokoškolskom 
štúdiu mimo mesta je to viac ako obdivu-
hodné. Pripravili až 14 choreografií, všetky 
na novú súťažnú sezónu, každá so zaují-
mavým názvom a vždy s inými kostýmami. 
Náradím už nie sú len paličky a pom-poms, 
ale i „flag“ a dokonca svietiace patróny v 
paličkách. Mali ste počuť ten spontánny 
výdych divákov pri premiérovej svetelnej 
choreografii v absolútnej tme kinosály 
Domu kultúry. 

Deti, ktorých je v súbore takmer 60, 
nielen tancovali, ale s prehľadom zvládli i 
scénky a herecké etudy medzi skladbami. 
Veľkými hráčmi s nimi na pódiu boli Patrí-
cia Tomanová a výborný moderátor (i 
„kúzelník“) a spevák Erik Michálek a tiež 
hostia - mladá speváčka Patrícia Ivácková 
a Veteránky Veroniky Zíškovej, ktorá s 
mažoretkami v CVČ začínala. S gratuláciou 
sa dokonca priplazila i stonožka, keďže 
mažoretky pôsobia v Centre voľného času 
Stonožka. Na párty samozrejme nechýbala 
torta a dokonca i 8-minútový film o Spirit od 
autorky Petry Šefčíkovej. Zmieniť sa treba i 
o rodičoch členov súboru. Boli podstatnou 

súčasťou príprav a ochotnými pomocníkmi 
pri tvorbe kostýmov, scény, tvorbe pomô-
cok... Skrátka, v celej príprave a neskôr i na 
pódiu tĺklo jedno veľké mažoretkové srdce. 
Som rada, že som mohla byť pri tvorbe sce-
nára a podarila sa nám dobrá vec.

CVČ Stonožka Senica je na svoj súbor 
Spirit patrične pyšná. A After párty po kon-
certe? Nezabudnuteľná! I keď v piatok tri-
násteho!

Ešte na okraj:
Trénerkami súboru sú Žaneta Brkalová, 

Barbora Parčiová a Petra Šefčíková.
Asistentky tréneriek: Patrícia Tomanová, 

Ajka Ňukovičová, Sabína Hyžová a Sabína 
Jurovatá. 

Súbor má štyri súťažné kolektívy – 
Spirit prípravka, Spirit deti, Spirit kadetky 
a Spirit senior. Právoplatným kolektívom 
je od roku 2015 i rodičovský tím. Tešte sa 
na ich tohtoročnú choreografiu na ľudovú 
nôtu. 

Súbor je držiteľom niekoľkých titulov 
vicemajster SR, množstva medailových 
umiestnení zo súťaží, napríklad O brněn-
skou dračici, O sklenenou húlku, z MIA 
festivalu, súťaží Merci pohár, Prešporský 
pohár, a iných... Úspechom bolo i pozva-
nie na medzinárodný festival do Franc-
úzska (2015), úspešná účasť na medziná-
rodnej súťaži v Chorvátsku (2008) alebo 
na ME v Maďarsku (2016). Celkovo získal 
súbor za 15 rokov činnosti 102 trofejí za 
medailové a finálové umiestnenie na súťa-
žiach, z toho viac ako 30 víťazných.

Súbor každoročne organizuje jarné 
a letné sústredenia i množstvo menších 
podujatí pre svojich členov a rodičov, 
skrátka rodina ako má byť.

Viac informácií aj o zápise pre nové 
dievčatá nájdete na webovej stránke 
súboru i na facebooku (Mažoretky Spirit). 

Na záver poďakovanie sponzorom: 
Cerovan Cerová s.r.o. Ľubomír Pavlík, 
rodina Rýzková, Poluchová, Plánková, 
Nestrašilová, Blahová a pani Savarová. 
Tiež Mestu Senica, ktoré finančne podpo-
rilo koncert z fondu PRO Senica a COOP 
Jednota Senica, ktorá prispela účinkujúcim 
na občerstvenie. Poďakovanie posielame i 
riaditeľstvám ZŠ na uliciach V. Paulínyho-
-Tótha, Komenského a J. Mudrocha a ich 
žiakom za návštevu školských predstavení 
13. apríla.

Dana Kopecká

P.S. Z prvej súťaže 22. apríla v českej 
Karvinej priviezli mažoretky Spirit hneď 10 
medailových umiestnení – päť bronzových, 
štyri strieborné a jednu zlatú medailu za 
miniformáciu v podaní Spirit senior. Palec 
hore si zaslúži i rodičovský tím za 3. miesto. 
Každé dieťa si z Karvinej odnášalo aspoň 
jednu medailu. Blahoželáme, je zrejmé, že 
spiriťáčky naozaj vykročili tou správnou 
nohou.
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1.5. Eurodom, Hviezdoslavova 309
5. - 6. 5. Arnika, Gen. L. Svobodu 1559
8. 5. Melissa, Hurbanova 2827
12. - 13. 5. Dr. Max, OD Kaufland
19. - 20. 5. Benu, Sotinská 1591
26. - 27. 5. Verbascum, Palárikova 308
2. - 3. 6. Eurodom, Hviezdoslavova 309

Pohotovostná služba 
od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární

Čaká ich Zlatá priadka
Aj tento rok prišli do Senice súbory det-

skej dramatickej tvorivosti okresov Trnav-
ského kraja s napätím a očakávaniami, aby 
porovnávali výsledky svojho kreatívneho 
celoročného snaženia a bojovali o postup 
na celoštátnu súťažnú prehliadku Zlatá pri-
adka.

Javisko Mestského kultúrneho strediska 
v Senici patrilo 17. apríla detským divadel-
ným súborom Trnavského kraja, ktoré sa 
predstavili na súťažnej prehliadke Senická 
divadelná jar. Súťaže, ktorú organizačne 
pripravilo Záhorské osvetové stredisko 
v Senici v spolupráci s Mestským kultúrnym 
strediskom podporenú z verejných zdrojov 
Fondom na podporu umenia a sponzorsky 
COOP Jednota Senica, sa zúčastnili štyria 
víťazi regionálnych prehliadok divadla hra-
ného deťmi z Trnavského kraja s predstave-
niami: DDS Studnička, ZUŠ Dr. Janka Blaha 
Skalica – Nebeské oči; DDS ZŠ s MŠ, Križo-
vany nad Dudváhom – Čarovná záhrada; 
DDS Divadielko na dlani, ZUŠ Voderady 
– Hrejivá pošta z Arktídy; DDS Za šecki 
drobné, GOS Galanta – Jurko.

Odborná porota, ktorá pracovala v zlo-
žení Mgr. art. Alexandra Štefková, PhD., 
odborná pracovníčka pre detskú drama-
tickú tvorivosť a divadlo dospelých hrajú-
cich pre deti, pedagogička, lektorka; Mgr. 
art. et MgA. Daniela Evjaková, PhD., diva-
delná režisérka, lektorka, pedagogička; 
MgA. Ján Hyža, PhD., lektor, pedagóg, 
dramaturg, herec, odporučila programovej 
komisii na postup do programu celoštátnej 
súťaže Zlatá priadka 2018 DDS Divadielko 
na dlani ZUŠ Voderady, ktorému udelila 
prvé miesto v zlatom pásme za inscenáciu 
Hrejivá pošta z Arktídy. Druhé miesto v zla-
tom pásme získal DDS Za šecki drobné 
GOS Galanta – Jurko, tretie miesto v strie-
bornom pásme si odniesol DDS Studnička 
ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica za rozpráv-
kovú hru Nebeské oči. Cenu v bronzo-
vom pásme porota udelila DDS ZŠ s MŠ 
Križovany nad Dudváhom za predstavenie 
Čarovná záhrada. Súčasťou prehliadky 
bola aj otvorená diskusia pedagogického 
vedenia detských divadelných súborov 
s odbornou porotou na rozborovom hod-
notiacom seminári.

Viera Juríčková
ZOS Senica

Dni krojov v Senici
Záhorské múzeum v Skalici pripra-

vilo na sklonku minulého roka výstavu 
venovanú tradičným a súčasným podo-
bám ľudového odevu na Záhorí mapuj-
úcu lokálne formy sviatočného a obra-
dového mužského a ženského odevu. 
Prostredníctvom jednotlivých súčiastok 
odevu, ale i textov a obrazového mate-
riálu oboznamuje návštevníkov s podo-
bami skalického, holičského, šaštínskeho, 
senického, jablonického, moravskosväto-
jánskeho, malackého a plaveckého ľudo-
vého odevu v minulosti. Po úspešnej 
prezentácii v Skalici a v Malackách bude 
výstava inštalovaná v Záhorskom osveto-
vom stredisku v Senici v dňoch 4. – 30. 
mája. 

Vernisáž sa uskutoční 4. mája o 17.00. 
Výstava a tvorivé dielne, ktoré Záhorské 
osvetové stredisko pripravilo pre návštev-
níkov v priebehu celého trvania výstavy, 
sú súčasťou bloku podujatí venovaných 
krojom Záhoria, ktoré spolu pripravili 
Záhorské múzeum v Skalici, Záhorské 
osvetové stredisko, Záhorská knižnica 
a Mestské kultúrne stredisko v Senici. 

Podujatia o krojoch Záhoria budú 
pokračovať 11. mája o 17.00 v priestoroch 
Domu kultúry v Senici vernisážou fotový-
stavy Miroslava Bartánusa Kroj Prietrže, 
ktoré v spolupráci so Záhorským osve-
tovým strediskom pripravilo Občianske 
združenie Petrus z Prietrže. Po skončení 
vernisáže bude nasledovať prezentácia 
najnovšej knihy Mojmíra Benžu Tradičný 
odev Záhoria.

Mojmír Benža je rodákom zo Senice. 
Odbor národopis / etnológia absolvoval 
na Filozofickej fakulte Univerzity Karlo-
vej v Prahe. V rokoch 1964 až 1980 bol 
odborným pracovníkom Slovenského 
národného múzea v Martine. Od roku 
1980 až do roku 2012 pracoval ako 
vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV. 
V súčasnej dobe už len emeritný vedecký 
pracovník Ústavu etnológie SAV. 

Vo svojich výskumoch sa M. Benža 
zaoberal jednak tradičnou kultúrou 

Slovenska a jednak tradičnou kultúrou 
našich menšín v strednej a južnej Európe, 
národnosťami v transformujúcej sa spo-
ločnosti. Zaoberal sa, ako vraví, „témami, 
ktoré ho bavili.“ Každých 10-15 rokov 
dominovala u neho iná. V 70. rokoch 
odev a staviteľstvo, v 80. etnografický 
atlas, v 90. slovenské menšiny v zahra-
ničí a politicko-právne postavenie menšín 
na Slovensku a v 1. desaťročí 21. storo-
čia národnostné štatistiky a história eva-
njelickej cirkvi na Slovensku. V tomto 
desaťročí je opäť pri tradičnom odeve 
s dôrazom na Záhorie, o tom je práve 
kniha Tradičný odev Záhoria. Podnet 
k jej napísaniu autor dostal nepriamo 
od riaditeľky Záhorského múzea v Skalici 
PhDr. Viery Drahošovej, ktorej prisľúbil 
po odchode na dôchodok venovať sa 
„už len Záhoriu“. Po vyjdení monografie 
Tradičný odev Slovenska (vydal ju ÚĽUV 
roku 2015) začal na knihe pracovať a po 
dohode medzi Záhorským múzeom 
a Ústavom etnológie SAV aj kniha vlani 
v ZM Skalica vyšla. Nadviazala tak 
na jeho predchádzajúce výnimočné diela 
- Elektronickú encyklopédiu tradičného 
odevu Slovenska s 3000 heslami, ktorá 
je od roku 2013 zavesená na webovej 
stránke ÚĽUV-u. Tiež na monografiu Tra-
dičný odev Slovenska, ktorá vyšla roku 
2015 tiež v ÚĽUV-e paralelne v sloven-
skom aj anglickom jazyku.

Za svoju dlhoročnú prácu bol Moj-
mír Benža viackrát ocenený rôznymi 
cenami, z ktorých treba spomenúť aspoň 
Zlatú medailu Slovenskej akadémie vied 
za celoživotný prínos k rozvoju vedy 
na Slovensku v roku 2016, najvyššie oce-
nenie, ktoré udeľuje Slovenská akadémia 
vied.

Kniha PhDr. Mojmíra Benžu, PhD. sa 
bude aj s ďalšími edičnými titulmi Záhor-
ského múzea v Skalici predávať po skon-
čení prezentácie. V kultúrnom programe 
vystúpi Ľudová hudba folklórneho 
súboru Skaličan. Tešíme sa na stretnutia 
so všetkými milovníkmi ľudového umenia 
na Záhorí.

KS

Hurbanov pamätník 
má polstoročie

Prednedávnom 21. februára sme si pri-
pomenuli 130. výročie úmrtia spisovateľa, 
novinára, vydavateľa, politika, evanjelic-
kého farára, vedúcej osobnosti sloven-
ského povstania v roku 1848, kodifikátora 
spisovnej slovenčiny Jozefa Miloslava 
Hurbana, ktorý štyridsaťpäť rokov žil a tvo-
ril v Hlbokom, pričinil sa o šírenie sloven-
ského jazyka a slovenskej kultúry. Na jeho 
počesť Záhorské osvetové stredisko (ZOS) 
Senica každý rok organizuje súťaž v ume-
leckom prednese poézie a prózy, v tvorbe 
detských recitačných kolektívov a divadiel 
poézie – Hurbanov pamätník.

Ten tohtoročný bol jubilejný päťdesi-
aty. V súčasnosti je Hurbanov pamätník 
najstaršou, najznámejšou a najuznávanej-
šou súťažou v tejto oblasti záujmovej ume-
leckej činnosti. Najlepší recitátori z okresu 
Senica sa stretli 10. apríla v Senici. Porote 
sa predstavilo 27 detí a študentov recituj-
úcich poéziu i prózu a detský recitačný 
kolektív Zádrapky zo ZUŠ v Senici. Získať 
prvenstvá vo svojich kategóriách a prebo-
jovať sa do krajskej súťaže sa v tomto roku 
podarilo Kláre Jurášovej, Jakubovi Valáše-
kovi, Šimonovi Šinkovi, Andrei Tomeko-
vej, Petre Simonovej, Michaele Mikušo-
vej a Adamovi Praskačovi (všetci zo ZUŠ 
v Senici), 

(Pokračovanie na str. 10)
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Deti a príroda
Jar je to najkrajšie ročné obdobie, keď sa 

všetko prebúdza k životu. Aj deti v Základ-
nej škole na Komenského ulici v Senici 
nezaháľajú a s elánom sa pustili do budova-
nia vyvýšených záhonov, bylinkovej špirály 
, skaly, hotela pre hmyz a vtáčích búdok 
pre zvieratká. Práce na budovaní našej 
novej záhrady sú v plnom prúde. Nadácia 
Volkswagen Bratislava dala projektu zelenú 
a už sa naozaj začína na dvojke zelenieť, 
lebo komu sa nelení, tomu sa zelení. 

H. Kalamenová

Hurbanov pamätník... 
(Dokončenie zo str. 9) 
Lucii Burdovej a Lenke Burdovej (ZŠ 

s MŠ v Štefanove) a Samuelovi Krúžekovi, 
študentovi Obchodnej akadémie v Senici. 
Jediným zástupcom v súťaži detských reci-
tačných kolektívov bol súbor Zádrapky 
zo ZUŠ v Senici, ktorý pod režijným vede-
ním Ľuboslavy Paveskovej, DiS. art. uviedol 
klasickú rozprávku Pavla Dobšinského pre-
básnenú Milanom Rúfusom O dvanástich 
mesiačikoch. Odborná porota mu ude-
lila 1. miesto a postup do krajskej súťaže 
Hollého pamätník. 

V Trnave budú Záhorie reprezentovať 
tiež minuloroční účastníci celoštátnej súťaže 
v umeleckom prednese poézie a prózy Hvi-

ezdoslavov Kubín, ktorí do krajskej súťaže 
postúpili priamo zo senických recitátorov 
sú to: Adela Danišová, Daniela Rybnikárová 
a Martin Očko, všetci zo ZUŠ v Senici.

Hurbanov pamätník patrí v našom 
regióne medzi kultúrne hodnoty ove-
rené časom. Veď udržať a ďalej rozvíjať 
50-ročnú úspešnú tradíciu je zodpovedné, 
ťažké a náročné. ZOS ako hlavný organi-
zátor obvodných a okresných súťaží Hur-
banov pamätník ďakuje za snahu všetkým 
recitátorom, divadelníkom, pedagógom, 
ochotu pomáhať nám porotcom a lek-
torom, podporu a spoluprácu spoluorgani-
zátorom a sponzorom.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica
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Zľava Predsedovia študentských rád Lukáš Daniel zo Strednej odbornej školy, Tomáš 
Krška z Gymnázia L. Novomeského, Gabriela Waldhauserová z Obchodnej akadémie, 
moderátor a člen Študentského parlamentu Matúš Michalička a predsedníčka Študent-
ského parlamentu Martina Štítna zo SSOŠP.

Stretnutie 
študentských rád

Svet sa búri, my sa prizeráme a uvedo-
mujeme si, že ako mladá generácia jedno-
ducho musíme začať ťahať za jeden špa-
gát. Preto upevnenie vzájomných vzťahov 
nás, študentov z každého jedného kútika 
tohto mesta, je nevyhnutnosťou. K nadvia-
zaniu spolupráce už deviaty rok prispieva 
práve stretnutie študentských rád, ktoré 
má pod palcom Študentský parlament 
a CVČ. 

Prvý jarný deň tohto roka sa teda nie-
sol pre niektorých z nás vo viac-menej 
pracovnom duchu. Do bývalého múzea 
L. Novomeského, súčasného Davu, 
boli pozvaní koordinátori a predsedo-
via študentských rád a  aktívni študenti 
zo všetkých stredných škôl nášho mesta. 
Nechýbala výmena skúseností,  prehľad 
o akciách a činnosti rád. Aj tento rok 
bolo stretnutie obohatené o  workshopy 
hostí. Lektorka Zdenka Podhorská z bra-
tislavskej agentúry DofE, nám v jej tvo-
rivej dielni s názvom Rozhodovací proces 
v skupine dala jasné pokyny ako to skrátka 
spolu prežiť. Potešilo ma, že slovo dostal 
aj študent II. ročníka gymnázia Marek 
Mach, ktorý nám bližšie predstavil jeho 
stránku Mladí proti fašizmu. Stránku zalo-
žil ako odozvu na veľmi prekvapivý, náhly 
a verím, že nielen mnou doteraz nepodpo-
rovaný vzrast popularity fašistickej strany 
v našej krajine. Mareka sme sledovali 
so zatajeným dychom, veď ak budeme 
zabúdať na minulosť, aká nás čaká bud-
úcnosť? O svoje nie vždy príjemné, ale 
za to čarovné chvíle strávené v Afrike, sa 
s nami podelila učiteľka SSOŠP Martina 
Sládečková, ktorá vyučovala malé deti 
a na vlastné oči tak videla pretrvávajúce 
problémy krajín tretieho sveta. Tiež sme sa 
zoznámili s nesmierne milou a energickou 
učiteľkou angličtiny z Obchodnej akadé-
mie Emily, ktorá pochádza z Pensylvánie 
a na Slovensku je zatiaľ 8 mesiacov. Verte 
či nie, naše mesto a práve zapálenosť 
a aktivita nás študentov ju mimoriadne 
očarili.

Alžbeta Chropúvková, 
Gymnázium L. Novomeského Senica, 

Študentský parlament mesta Senica

Deň narcisov 13. apríl 
Deň narcisov už dávno nie je len oby-

čajná finančná zbierka. Tento rok si ľudia 
na Slovensku už po 22.-krát v jeden deň pripli 
na odev narcis a vyjadrili tým svoju podporu 
a spolupatričnosť s ľuďmi bojujúcimi s rako-
vinou. S rakovinou rôznych typov a štádií sa 
vo svojom živote určite stretol takmer každý 
z nás buď už v rodine, medzi priateľmi, alebo 
v práci. Rakovina si nevyberá, zasiahne nás 
nepripravených, bez ohľadu na vek, pohlavie 
či sociálny status. Okrem kvalitnej zdravot-
nej starostlivosti potrebujú onkologickí paci-
enti počas liečby, ale aj po nej, aj inú formu 
pomoci, a to psychosociálnu a finančnú. 
A práve tú im dokáže nezisková organizácia 
Liga proti rakovine aj vďaka každoročnej 
podpore verejnosti poskytovať už 28 rokov. 
Tento rok pripadol Deň narcisov na piatok 
trinásteho. Deň, ktorý si ľudia spájajú s množ-
stvom povier a vnímajú ho ako nešťastný. 
No my tento rok môžeme spoločne zame-
niť piatok trinásteho na lepší deň – na deň 
pomoci a podpory onkologických pacien-
tov. Z výnosu Dňa narcisov sa pravidelne 
podporujú aj aktivity v oblasti prevencie 
a informovanosti verejnosti o predchádzaní 
onkologickým ochoreniam, finančne i men-
šie občianske združenia či výskum v oblasti 
onkológie, prispieva sa na nevyhnutné mate-
riálne a prístrojové vybavenie nemocničným, 
zdravotníckym zariadeniam. V tento deň sa 

ľudia stanú viacej ľudskejšími a prispejú i tí, 
ktorí nájdu čo i len drobné pre dobrú vec. 
Seničania z roka na rok prekvapujú svojou 
veľkorysosťou, preto sme radi, že rastie suma 
vyzbieraných peňazí. Celkovo sa v Senici 13. 
apríla vyzbieralo 8 236 €. Zo senického gym-
názia pri zbierke pomáhalo 22 študentov.

Simona Gašparíková
Gymnázium L. Novomeského

Bublinky, balóniky...
To všetko čaká na návštevníkov 4. roč-

níka Bublinkového dňa, ktorý pre malých 
i veľkých Seničanov pripravuje Študentský 
parlament mesta, Centrum voľného času, 
Luxor, n.o., Domka a Senica 2.0 v predve-
čer Dňa detí 31. mája od 15.30 v mestskom 
parku pri DAVe. Pripravené sú milióny bub-
liniek, nafukovacie a iné atrakcie, nácvik 
tvorby bublín, súťaže SportsFun Academy, 
jazda na poníkoch, ukážka výcviku psíkov, 
Rebrík do neba, maľovanie na tvár a Erko 
tance, vystúpenie detí z CVČ, famózny 
kúzelník Peter a samozrejme občerstve-
nie z Cooľne. Nezabudnite si bublinkova-
cie hračky a bublifuky. Pozývajú vás mladí 
senickí dobrovoľníci. Ďalší sa môžu prihlá-
siť na FB stránke Študentského parlamentu 
Senica. 

D. K. 
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Príroda si zaslúži našu 
pomoc 

V sobotu 14. apríla sme sa rozhodli 
privstať a pomôcť aj tento rok združeniu 
Kozel a čajovni Pohoda vyčistiť cyklotrasu 
od plastov a kovov, ktoré tam nemajú čo 
robiť. Po pár hodinách sme boli zaprášení, 
ale hrial nás dobrý pocit, že sme vyčistili 
našu cyklotrasu od odpadu. Mal by si to 
skúsiť každý, kto si myslí, že naša príroda 
je smetisko. Ak sa zahádžeme odpadom, 
nebudeme mať kam chodiť do čistej a pek-
nej prírody. Tento rok sa nám podarilo 
vyzbierať znova niekoľko desiatok vriec 
odpadu. Našli sme kuriozity ako bazén, 
trezor alebo drevenú hokejku pohodenú 
pri potoku. Naša cesta viedla až k Het-
riku, kde nás čakalo zdravé občerstvenie, 
ktoré sme si vychutnali po dobre vykona-
nej práci. Sme radi, že aj my zo Senice 2.0 
sme mohli prispieť k dobrej veci, veď to je 
náš hlavný cieľ. Každý by sa mal nad sebou 
zamyslieť, ako sa správa k prírode. Veď aj 
malé deti v škôlke vedia, že odpad patrí 
do koša. Príroda bez človeka prežije, ale 
my bez prírody neprežijeme. 

Lucia Baďurová
OZ Senica 2.0

Európa dokorán DOD
Tento školský rok sa naša škola zapojila 

do projektu Ambasádorská škola Európ-
skeho parlamentu. Cieľom programu je 
šíriť povedomie o Európskej únii medzi 
mladými ľuďmi. V našej škole sa usku-
točnil Deň otvorených dverí informačnej 
kancelárie Európa dokorán. Študenti mali 
možnosť overiť si svoje vedomosti v rôz-
nych aktivitách, ktoré vytvorili a organizo-
vali junior ambasádori pod vedením Mgr. 
Prosnanovej. 

K nim patril napríklad kvíz, pri-
raď pamiatku, známe tváre, s jazykmi 
po Európe, poskladaj mapu a iné. Ak mali 
záujem, mohli si zahrať pexeso a ponúk-
nuť sa cukríkom. Po splnení týchto úloh 
ich čakala ešte jedna aktivita – zane-
chaj stopu. Tu sa študenti podpisovali 
na výkres a nechávali rôzne odkazy. 
Počas prestávok hrali v rozhlase pes-
ničky v rôznych jazykoch EU. V učebni 
NOS sa uskutočnili prezentácie v rámci 
EU, kde mohli načerpať nové informácie 
o Európe, napríklad o jej vzniku, zaklada-
teľoch, inštitúciách, dôležitých zmluvách 
a mnohých ďalších veciach.

Kristína Obuchová, 2. A
SSOŠP

Tematické štvrtky
Študentská rada Gymnázia Ladi-

slava Novomeského v Senici prišla 
s nápadom spestriť si vyučovanie 
aspoň raz do mesiaca. Vymyslela 
tematické štvrtky. Na študent-
skej rade sa vymyslí téma mesiac 
dopredu a v daný štvrtok, t.z. 
posledný štvrtok v mesiaci sa štu-
denti aj učitelia oblečú podľa danej 
témy. V  škole už bol deň v labora-
tórnych plášťoch, retro deň  alebo 
módne prešľapy. Nasledujúca 
téma bude pyžamá. Študenti sa 
oblečú, namaľujú či učešú podľa danej témy a takto strávia v škole celé vyučovanie. Môžu 
tak naplno využiť svoju kreativitu. Samozrejme, tieto štvrtky sú na dobrovoľnej báze, ale 
každýkrát sa pridá viac a viac študentov i učiteľov. Je to milé spestrenie vyučovania, preja-
venie svojho ja a vytváranie zábavnej tradície na senickom gymnáziu.

Zuzana Závodská
Gymnázium L. Novomeského Senica

Dva mesiace od smrti 
Janka Kuciaka

Už sú to dva mesiace. Dva mesiace, 
odkedy nám zobrali nádej. Dva mesiace, 
odkedy pár guliek zničilo slobodu. My, štu-
denti žurnalistiky a budúci novinári, to preží-
vame inak. Naše budúce povolanie už viac 
nie je bezpečné. Janko Kuciak, ktorý písal 
o podvodoch v našej krajine už nemôže 
ďalej vykonávať svoju prácu. Nemôže si 
zobrať svoju krásnu snúbenicu a nemôže 
byť s blízkymi, ktorých mal nadovšetko 
rád. Myslíte, že sa dá pravda umlčať? Podľa 
niektorých ľudí, ktorí sú schopní takých 
zverstiev, asi áno. No podľa nás, mladých 
novinárov, nie. Práca investigatívneho novi-
nára Janka Kuciaka zostane navždy v našich 
mysliach a veľa z nás v nej chce pokračovať. 
Prečo je to v našej krajine naopak? Pravda 
je odmenená smrťou a klamstvá peniazmi 
a mocou. Tisíce ľudí vyšlo do ulíc a v tichom 
sprievode dali najavo, že už toho majú 
dosť. Dosť sľubov a hereckých výkonov. 
A ja s nimi súhlasím. Viem, že sa nedajú 
veci, ktoré hnili veľmi dlho, zmeniť zo dňa 
na deň, ale verím, že ak nebudeme ľahos-
tajní ku všetkému, čo sa deje v našej kra-
jine, zmena príde. A hlavne my mladí, bud-
úcnosť Slovenska, snažme sa robiť veci inak. 
Bez klamstiev, podvodov, tak naozajstne. 
Lebo namiesto toho, aby sme sedeli a kriti-
zovali vládu a politikov, zmena by mala prísť 
v prvom rade od nás. Inšpirujme sa prácou 
Janka Kuciaka, ktorý aj cez všetky prekážky 
robil veci tak, ako to vedel najlepšie a až 
do poslednej chvíle sa bil za to, čo považo-
val za dôležité. Za pravdu.

Na pamiatku Janka Kuciaka, investigatív-
neho novinára.

Sabína Štefková, 
študentka žurnalistiky

Univerzita Komenského Bratislava

Diskutovali sme s hlavou štátu
Počas návštevy Senice 25. apríla si prezident republiky Andrej Kiska 

vyčlenil časový priestor  aj na stretnutie s nami študentmi Gymnázia L. 
Novomeského a  členmi Študentského parlamentu mesta.  Pred prícho-
dom pána prezidenta do našej školy bol všade veľký rozruch, všetci horlivo 
čakali, kedy už príde, kedy si s ním budú môcť potriasť rukou alebo spraviť 
selfie. Príchod do školy bol sprevádzaný veľkým potleskom a veľmi srdeč-
nou atmosférou.

Stretli sme sa spolu v telocvični a hneď na začiatku svojho rozprávania 
sa nás snažil motivovať, aby sme si vybrali čo najkvalitnejšiu vysokú školu, 
ale hlavne, aby sme sa po štúdiu v zahraničí vrátili na Slovensko. Následne 
nám skrátene prerozprával svoj naozaj zaujímavý životný príbeh, v ktorom 
sa od úspešného podnikania cez založenie neziskovej organizácie Dobrý 
anjel dostal až k postu prezidenta republiky. Spomenul aj svoje najväčšie 
priority vo funkcii hlavy štátu: školstvo, zdravotníctvo a justíciu, ku ktorým 
sa vyjadril a zdôraznil, že  potrebujú nápravu. Zhodnotil aj súčasnú poli-

tickú situáciu, ktorá podľa jeho slov nie je 
vôbec v dobrom stave, ale to všetci vieme.

Nakoniec mali študenti možnosť položiť 
prezidentovi  zopár otázok. Všetky otázky 
boli na  vysokej úrovni a týkali sa  vnútornej  
i zahraničnej politiky.

Matúš Michalička
Študentský parlament
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rtJar, leto, jeseň, zima...
...štyri ročné obdobia sú témami 5. roč-

níka výtvarnej súťaže mladých návrhárov 
Model 2018, ktorú každoročne vyhlasuje 
Centrum voľného času Senica a Študent-
ský parlament mesta. Odborným porad-
com a predsedom poroty bola i tento rok 
odevná dizajnérka Eliška Šefčíková. Spolu 
s ňou práce hodnotili výtvarníci Janka Vol-
ková a Tomáš Bilka. Do súťaže bolo prija-
tých 232 prác z 11-tich ZŠ, ZUŠ a CVČ od 
viac ako 200 autorov vo veku 9-17 rokov. 
Tešíme sa, že okrem plošných prác – návrh 
odevu na postave a návrh dezénu pribudlo 
najmä módnych doplnkov a boom zažíva 
i šitie či recyklácia odevov. Väčšina dopln-
kov a odevov je precízne spracovaná a má 
nápad. 

V štyroch hlavných kategóriách bolo 
ocenených 40 autorov (Výsledková listina 
a malá virtuálna výstava budú od 2. mája na 
www.cvc-senica.webnode.sk)

Zo senických škôl získali trofeje títo 
žiaci a školy: 

Návrh dezénu:
Zuzana Orgoníková, ZŠ Komenského 

ul. (3. miesto), p. uč. Ľ. Kohútová, Silvia 
Kubincová, Natália Čárska a Hana Bož-
ková, ZUŠ (ako kolektív 2. miesto), p. uč. N. 
Žúrková, Kristína Šurinová ZUŠ (3. miesto), 
p. uč. H. Oslejová, Martina Sabová ZUŠ (1. 
miesto), p. uč. N. Žúrková, Dominik Mora-
vanský ZUŠ (3. miesto)), p. uč. H. Oslejová.

Módny doplnok:
Klára Kičková, ZŠ Sadová ul. (2. miesto), p. 

uč. S. Krišáková, Radka Kučeková ZŠ Komen-
ského ul. (1. miesto), p. uč. Ľ. Kohútová, Ema 
Poláková ZUŠ (3. miesto), p. uč. N. Žúrková. 

Tvorba modelu:
Aneta Pavelková, Ema Poláková obe ZŠ 

Sadová ul. (1. miesto), p. uč. S. Krišáková, 
Ema Vendleková CVČ (2. miesto), p. uč. 
Gerda Fodorová. 

Príďte si pekné a pôsobivé výrobky 
pozrieť na výstavu. Je otvorená od 26. 
apríla do 1. júna v DAVe, každý pracovný 
deň od 15.00 do 18.00. Doobeda pre škol-
ské kolektívy otvoríme na požiadanie (651 
3539). 

D. Kopecká

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – apríl 2018

 AUTOR: NÁZOV: VYDAVATEĽ:
1. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu (Floris 2.) Arkus
2. Monsigny, J.:  Cárov syn (Floris 1.) Arkus
3. Naud, P.:  100 zábavných testov... Arkus
4. Gohl, Ch.  Leto v sedle Arkus
5. Mlčochová, J.:   Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
6. Gohl, Ch.:  Kôň môjho života Arkus
7. Blyton, E.: Slávna päťka na úteku Slovart
8. Hevier, D.: Hovorníček Buvik 
9. Kol.:  Veľká kniha krížoviek  Bookmedia
10. Kol.: Spoznávaj zvieratká: Na farme  Infra Slovakia
11. Kol.:  Krížovky pre chvíle pohody Bookmedia
12. Monsigny, J.: Rebelka Bianka Arkus
Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je 

možné predplatiť si Hádajka aj Detské doplňovačky. Na stránke nájdete i aktuálny katalóg 
Knižného klubu Arkusu, prihlášku do klubu a ďalšie informácie. 

Novinky vydavateľstva Arkus:
Gohl, Christiane: Jazdecká horúčka
Preklad z nemčiny: PhDr. Danka Banská
Nový kôň v jazdeckej stajni - prekrásny waleský kob! Len je čudné, že jeho majiteľ Dárius 
sa o neho takmer nestará. Lea a jej kamarátky to nedokážu pochopiť. Potom sa Dárius 
ešte aj spriatelí s tou sivou myškou Nele, keď ide so svojím koňom na federálnu prehliadku 
walesanov. Lea a jej kamarátky tam idú tiež, a tak sa dozvedia čo-to zaujímavé z Dáriovej 
minulosti...
Pevná väzba, 125 x 200 mm, 136 strán, plánovaná cena 7,49 eur.

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

Seniori okresu Senica 
bilancovali

Delegáti senickej okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) sa 11. 
apríla  v zasadačke Jednoty COOP Senica 
zišli na sneme, aby bilancovali svoju čin-
nosť za roky 2015 – 2017.  

Na sneme bolo 38 delegátov z 27 
základných organizácií. Ich  práca je veľmi 
náročná, preto všetkým patrí poďakovanie 
za aktivity, ktoré vykonávajú v prospech 
svojich rovesníkov. Cieľom Okresnej 
organizácie je založiť  základné organi-
zácie ešte v troch obciach okresu, a to v 
Častkove, Rybkách a Sekuliach. Okresná 
organizácia každoročne organizuje  Ples 
dôchodcov okresu, okresné športové hry 
a okresnú prehliadku speváckych súborov 
seniorov, ktoré sú  v členskej základni  veľmi 
obľúbené. Všetko sú to  pekné a vydarené 
akcie, o ktoré majú záujem nielen dôchod-
covia z okresu Senica.  Na sneme bolo zvo-
lené  nové predsedníctvo Okresnej organi-
zácie, tentoraz na 4 roky. Predsedníčkou sa 
stala opäť Anna Šefčíková.

Na sneme sa zúčastnila predsedníčka 
Krajskej organizácie JDS Trnava Margita 
Fabiánová, prednosta Okresného úradu 
Senica  Vladimír Kocourek, primátor mesta 
Senica Branislav Grimm, ktorým pani Fabi-
ánová odovzdala Ďakovný a Pamätný list 
predsedu JDS na Slovensku Jána Lipian-
skeho za ich dlhoročnú pomoc a spolu-
prácu  s JDS  v Senickom  okrese.

Snem spestrilo vystúpenie speváckeho 
súboru mužov Smolinskí Záhoráci.

M. Jamrišková 

Domáci hrali prím
Tretí ročník Veľkonočného turnaja v 

stolnom tenise sa konal v Spoločenskom 
dome Kunov 31. marca. Zúčastnilo sa ho 
28 pretekárov, ktorí sa stretli v dvojhre. 

Prvé kolo bolo skupinové a v ňom si 
zahrali registrovaní hráči spolu s neregis-
trovanymi. Podľa výsledkov v skupinách 
boli štartujúci rozdelení na registrovaných 
a neregistrovaných. Druhé kolo turnaja sa 
hralo vyraďovacím systémom.

Medzi neregistrovanými hráčmi si do 
pavúka zabezpečili najvýhodnejšiu pozíciu 
Ján Lajda a Milan Polák. Prekvapením však 
bol Richard Vlk, ktorý až vo finále podľahol 
Jánovi Lajdovi 1:3.

Poradie: 1. Ján Lajda, 2. Richard Vlk, 3. 

Pavol Trajlínek. Medzi najbojovnejších hrá-
čov patril zároveň najstarší účastník Tibor 
Malík, ktorý obsadil 4. priečku.

V druhom kole medzi registrovanými 
stolnotenistami bol favoritom Tomáš Vin-
cek z Rohožníka, ktorý má skúsenosti aj 
z 2. ligy. Výbornú pozíciu si zabezpečil aj 
hráč STK Petržalka Adam Vojkovič. Napo-
kon zvíťazila rozvaha a skúsenosť starších 
pretekárov. Víťazom sa stal Benedikt Vépy 
z domáceho mužstva, ktorý vo finále zdolal 
oddielového kolegu Jaroslava Fedora 3:2. 
V semifinále si Jaroslav Fedor poradil 3:2 
s favoritom Tomášom Vincekom z Rohož-
níka. Prvé tri miesta obsadili senickí hráči

1. Benedikt Vépy, 2. Jaroslav Fedor, 3. 
Jurča Filip, 4. Tomáš Vincek. 

Najstarším účastníkom turnaja bol Tibor 
Malík a najmladším Marek Lacho (18).

Ocenenia odovzdal primátor mesta 
Senica Branislav Grimm, ktorý pozval 
zúčastnených už na ďalší ročník. Zároveň 
poďakoval za dobrú organizáciu turnaja 
predsedovi STK Senica Janovi Lazorčákovi.

lv 

Benedikt Vépy preberá pohár  od primáto-
ra mesta. Vpravo Ján Lazorčák.  
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pre maratón 

Záhorácky maratón slávi tento rok jubi-
leum, koná sa po 30. raz. Pri tejto príleži-
tosti vyhlasuje organizačný výbor Záho-
ráckeho maratónu verejnú neanonymnú 
súťaž na logo tejto významnej bežeckého 
podujatia. 

Cieľom súťaže je vytvoriť logo preteku 
Záhorácky maratón, ktoré sa stane súčas-
ťou nového vizuálneho štýlu v komunikácii 
s verejnosťou. Využívať sa bude na sociál-
nych sieťach, webstránkach a použité bude 
na propagačné a prezentačné materiály, 
darčekové predmety pre pretekárov. Súťaž 
je verejná a neanonymná a nie je vekovo 
ani inak ohraničená. 

Návrh loga by mal vychádzať z farebnosti 
loga mesta a použité by tak mali byť farby 
červená, modrá, žltá a biela. Farby môžu 
byť použité samostatne alebo vo vzájomnej 
kombinácii. Keďže ide o bežecké podujatie 
predpokladá sa použitie bežeckého motívu. 
Súčasťou loga by mal byť použitý aj názov 
preteku Záhorácky maratón.

Súťažné návrhy musia byť predložené 
vo farebnej, jednofarebnej a čiernobi-
elej verzii vo vektorovom (v krivkách), 
jpg a pdf formáte. Návrhy spolu s prihláš-
kou do súťaže treba poslať elektronicky 
na adresu sutaz@senica.sk do 30. mája 
2018. Víťazný návrh získa odmenu 100 €. 
Meno víťaza a víťazné logo Záhoráckeho 
maratónu organizátor pretekov zverejní 
počas vyhlasovania výsledkov 30. ročníka 
Záhoráckeho maratónu 9. júna. 

Podmienky súťaže na logo Záhorác-
keho maratónu a prihlášku nájdu záujem-
covia na www.senica.sk. 

Záhorácky maratón sa beží na trati, 
ktorá vedie zo Senice na železničnú sta-
nicu, borovicovými lesmi, cez Borský 
Mikuláš do Šaštína a späť do Senice, čo je 
42,195 km. Záhorácky maratón je súčasťou 
Grand prix Záhoria a Moravsko-sloven-
ského bežeckého pohára. Organizátorom 
preteku je Mesto Senica, Komisia pre šport 
pri MsZ v Senici, Mesto Šaštín-Stráže, Komi-
sia pre mládež a šport pri MsZ a Obec Bor-
ský Mikuláš.

lv

Jubilejná Míľa 
pre mamu

Prejaviť úctu a vďaku svojim mamám 
budeme mať možnosť aj tento rok. Už 
po 10.- krát v meste Senica a 15.-krát na Slo-
vensku sa 12. mája o 15 hod. postavíme 
na štart a prejdením symbolickej míle si 
uctíme Deň matiek.

Ani tento rok podujatie nestratí nič 
zo svojho štandardu. Plným priehrštím sa 
bude rozdávať detská radosť, nafukovacie 
hrady, tvorivé dielničky, hry a súťaže, pro-
gram v podaní detí z krúžkov CVČ a Mater-
ského centra Stonožkine slniečka. 

Deti pobaví interaktívne divadielko Fifo, 
Vierka a začarované prasiatko, tanečná 
show Crazy Chichi & Friends, Šašo a Šašuľa 
či Mickey a Minie.

Členovia ÚS SČK Senica vo svojom 
stánku poskytnú ukážky prvej pomoci 
či zmerajú tlak. Moderátorkou poduja-
tia bude Zuzka Vačková. Dobrovoľníci 
z Domky pomaľujú záujemcov na tvár, 
ochotne pomôžu vyrobiť darček pre mamu 
či babku.

Každý registrovaný účastník dostane 
darček. Deti medailu s logom míle, mamy 
hlinené srdiečko a každá rodina darček 
od lekárne Centrum.

Nezabudnite sa zaregistrovať! Regis-
trácia začína od 13. hod. na mestskom 
kúpalisku. Na trati budú dve kontrolné 
stanoviská, kde získate pečiatku. A aká 
by to bola míľa bez tomboly? Každý, kto 
si zakúpi reflexnú samolepku s nápisom 
Ďakujem, že si mama podporí Materské 
centrum Stonožkine slniečka a zároveň 
získa lístok do tomboly. Tombola bude 
vďaka spoluorganizátorom, sponzorom 
a podporovateľom opäť bohatá. Z tých 
najzaujímavejších spomeniem detskú tat-
rovku, Bambuľkine šaty, skladačku lego, 
tortu podľa vlastného výberu v hodnote 
40 € či kozmetické balíčky. Hlavnou cenou 
bude auto na víkend s plnou nádržou. 
Vďaka partnerom podujatia lekárni Cen-
trum, Raiffeisen banke, spoločnosti Hílek 
a spol., RSMS, MsKS, VÚC TT, CVČ, TS, ÚS 
SČK, COOP Jednote, HM Tesco, cukrárni 
Kotvička, Europe Direct, Zdenkovi Heltovi, 
Dušanovi Kubinovi z RE/MAX-u, DIGI Slo-
vakia,  Luxoru, n.o. a GH studiu sa máme 
na čo tešiť.

Erika Mášiková

Jarný výšľap
Dňa 31. marca turisti zo Senice, Myjavy, 

Jablonice a Trnavy uskutočnili prvý jarný 
výšľap z dediny Hradište pod Vrátnom k 
prietržskej osade U Rehušov. 

Obec leží na rozhraní Myjavskej pahorka-
tiny Malých Karpát. Preteká ňou priezračný 
potôčik, objímajú ju kopce, hory a polia. Prí-
tomných privítala Júlia Mičová a predseda 
Klubu slovenských turistov Senica Pavol 
Perička. Vykročili sme z dediny strmým sva-
hom pozvoľne poľnou cestou k osade U 
Rehušov. Počasie bolo pekné, len do tváre 
šľahal studený vietor. Pri vatre sme sa občer-
stvili, zaspievali si s heligónkarmi z Myjavy 
pekné ľudové piesne. Mnohí sa vybrali na 
vrchol hory Lipovec (424 m n m.). Rozhľadňa 
- kamenná veža je vysoká 6 metrov a posky-
tuje turistom panoramatické pohľady na 
pohorie Malých a Bielych Karpát. Navštívili 

sme aj múzeum poľnohospodárstva - roľ-
níctva. Zriadili ho zanietení manželia Irena a 
Pavol Reptovci. Odkúpili, opravili opustený 
kravín. Začali zvážať stroje a nástroje, ktoré 
rekonštruujú. Sú tu váhy, kosy, hrabačky, 
pluhy, mláťačky, rodinné sane, dobové foto-
grafie, riad, keramika. Kolorit múzea dotvá-
rajú hospodárske zvieratá. Voľnú chvíľu si 
môžete spríjemniť jazdou na koni.

Po prehliadke sme zišli popri priehrade 
do Prietrže. Odtiaľ starým ovocným sadom 
sme išli do Hlbokého. V hostinci U strýca 
sme si oddýchli a občerstvili sa. Zablaho-
želali sme turistovi Jožkovi Černému k 80. 
narodeninám. Po príjemných chvíľach sme 
pokračovali poľnou cestou, našou čereš-
ňovou alejou, do Senice. Príjemné zážitky 
nás navzájom fyzicky aj psychicky obohatili 
novou energiou.

Anna Petráková
KST Senica
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vo Fortuna lige

Futbalisti Senice pokračujú 
v najvyššej futbalovej súťaži v tuhom boji 
o existenciu v súťaži. V skupine o záchranu 
odohrali ďalšie štyri zápasy, v ktorých raz 
vyhrali, raz remizovali a dvakrát prehrali.

Na Bielu sobotu (31. marca) cestovali zve-
renci trénera Caanena do Zlatých Moraviec. 
Hralo sa na ťažkom teréne, kde na niekto-
rých častiach ihriska stála voda po prietrži 
mračien. Diváci mali od začiatku možnosť 
vidieť útočný futbal so šancami na obidvoch 
stranách. Hneď v úvode to strelecky skúšali 
Harba a Orávik, na druhej strane Zezinho. 
Gól na kopačke mal legionár Celis, ktorý 
nevyužil samostatný nájazd. Udreli tak 
domáci - v 33. min. sa Orávik presadil popri 
obrancovi a peknou strelou otvoril skóre 
-1:0. Do druhého polčasu nastúpili Seniča-
nia s veľkým odhodlaním otočiť nepriaznivý 
vývoj. Trénerovi vyšlo striedanie nasadením 
Kitambalu. Bol to práve tento francúzsky 
útočník, ktorý sa postaral o dokonalý obrat. 
Najskôr vyrovnal v 49. min., keď využil 
zaváhanie domácej obrany. O päť minút 
po krásnej akcii a prihrávke Brašeňa pre-
konal brankára Kováča po druhýkrát. V 58. 
min. mal obrovskú možnosť na zvýšenie 
Vaščák, ale hlavou loptu nasmeroval len 
do žrde. A potom sa presadili domáci, keď 
o dve minúty po rohovom kope vyrovnal 
dôrazný Pintér - 2:2. Do konca zápasu mali 
obidva tímy ešte ďalšie šance, ale skóre už 

zostalo nezmenené.
V ďalšom stretnutí pricestovali 

na Záhorie Michalovce. Seničania 
verili, že v tomto zápase by mohli 
zabodovať naplno. Opak bol však 

pravdou. Hoci počas celého duelu mali 
loptu viac na svojich kopačkách, hral sa 
iba priemerný futbal. Hosťom na strelenie 
dvoch gólov stačili dve šance. Po úvodných 
šanciach domácich hráčov udreli hostia 
z ničoho nič v 36. min. Po priamom kope 
Žofčáka sa presadil nekrytý Koscelník - 0:1. 
Aj po prestávke pokračovali Seničania v str-
nulom výkone a hoci sa snažili o vyrovna-
nie, v ofenzíve sa im vôbec nedarilo. Keď 
sa z vyloženej šance nepresadil Celis a gól 
nepadol ani po peknej akcii Zezinha, hos-
ťom sa podarilo zvýšiť ešte svoje vedenie 
v nadstavenom čase zásluhou Kurmi-
nowského - 0:2.

O týždeň hrali Seničania ďalší dôležitý 
duel v Podbrezovej. V prvom dejstve mali 
o niečo viac z hry domáci, ale vypraco-
vané príležitosti premeniť nedokázali. Hos-
tia sa v útoku trápili. Po prestávke sa hral 
pre divákov zaujímavejší futbal. Najskôr 
nevyužil obrovskú možnosť na otvorenie 
skóre Kitambala, aby opäť raz platilo pra-
vidlo nedáš-dostaneš, keď na druhej strane 
sa presadil Leško - 1:0. O dve minúty sa 
skóre menilo opäť. Po Brašeňovom centri 
sa tentoraz kanonier Kitambala nemýlil 
a vyrovnal stav - 1:1. V poslednej 15-min-
útovke sa ale Železiarom podarilo strh-
núť víťazstvo na svoju stranu. Najskôr sa 
na dvakrát presadil Bernardina a po strele 

Wiezika loptu brankár Holec nešťastne 
vyrazil do Ranka, od ktorého sa odkotúľala 
do brány - 3:1. Hoci sa zdalo, že by Seniča-
nia mohli siahnuť aspoň na bod, nakoniec 
sa z víťazstva radovali domáci hráči.

Seničania sa s Podbrezovou stretli aj 
o sedem dní, tentoraz na domácej pôde. 
Keďže Prešov vo svojich predchádzajúcich 
zápasoch dokázal bodovať, rozdiel pred 
Seničanmi bol už päť bodov. Pokiaľ chceli 
zostať v hre o záchranu, museli naplno 
zabodovať. Od začiatku boli senickí futba-
listi aktívnejším celkom, hostia hrozili pre-
dovšetkým z nebezpečných štandardiek. 
Viaceré strelecké pokusy domácich zmaril 
výborný Kuciak. Jediný gól padol v 38. min. 
Na začiatku akcie bol brankár Holec, ktorý 
rýchlym vykopnutím poslal loptu na polo-
vicu hostí. Pred 16-kou sa k nej dostal legio-
nár Castaneda a peknou strelou strelil svoj 
prvý gól v senickom drese - 1:0. Ten istý 
hráč mal možnosť aj o chvíľu, ale tentoraz 
lopta smerovala tesne vedľa. Po prestávke 
sa už nehral taký útočný zápas. Z domá-
cich mohol skórovať Cuadros, na druhej 
strane takmer vyrovnal Tereščenko, keď 
hlavou nastrelil brvno. V závere ešte mohli 
Seničania dvakrát prikrášliť svoje vedenie, 
ale rozdiel v skóre zostal už jednogólový. 
Seničania sa na predposledný Prešov doti-
ahli na rozdiel dvoch bodov. V zostávajú-
cich 4 zápasoch sa hrá o 12 bodov, takže 
boj o záchranu bude napätý až do konca.

IT

Plavecká štafeta 
s rozmerom pomoci

Po 4. raz sa v senickej plavárni uskutoční 
24-hodinová plavecká štafeta, v ktorej ide 
o účasť, zdravý pohyb vo vode a o netra-
dičné zážitky, veď okrem tohto podujatia 
si v neskorých nočných či skorých ranných 
hodinách v plavárni zaplávať nemôžete a 
už vôbec nie pri sviečkach, v pároch alebo 
pracovné kolektívy či členovia nejakého 
záujmového združenia.  

Plavecká štafeta  začína 4. mája o 9.00, 
končí 5. mája o 9.00.

Ako nás informoval hlavný organizátor 
štafety Jaroslav Fodor,  v  tomto ročníku 
má  plavecká štafeta aj charitatívny rozmer, 
pretože sponzori  podujatia lekáreň Euro-
dom a lekáreň u Martina, Kunowsky majer 
a firma Segum prispejú spolu na každého 
plavca 1 eurom. Vyzberaná suma bude 
odovzdaná telesne postihnutému plav-
covi Milanovi Valáškovi. Čím viac plavcov 
sa zapojí do štafety, tým vyššiu finančnú 
pomoc dostane tento  mladý postihnutý 
muž.  Prvým plavcom bude primátor mesta 
Branislav Grimm, posledným telesne hen-
dikepovaný Milan Valášek. Plavecká šta-
feta je organizovaná spolupráci s Mestom 
Senica a RSMS. 

Prihlásiť do štafety sa môže každý pla-
vec e-mailom na stafeta@reco.sk, telefo-

nicky na 0905 970 058. Pravidelná aktu-
alizácia prihlásených je na www.reco.sk/
stafeta2018 a na FB www.facebook.com/
SenickaStafetaVLenoseni/

Pokyny pre účastníkov  štafety:
- Prihlasovanie na štafetu: - Pláva sa 

podľa časového rozvrhu - za danú skupinu 
môže odplávať 1 alebo 2, 3, až 20 plavci.

- Príchod do plavárne aspoň 10 minút 
pred určeným časovým termínom:  registrá-
cia v pokladni,  odplávanie štafety,  prevzatie 
účastníckeho diplomu, opustenie plavárne 

- Pre účastníkov štafety vstup zdarma 
1/2 hod. V prípade, že chce účastník šta-
fety zostať dlhšie na plavárni (po odplá-
vaní štafety) môže, ale len v čase určenej 
pre verejnosť s 50 % zľavou z aktuálneho 
vstupného.

- Každý účastník štafety sa musí riadiť 
poriadkom plavárne a pokynmi usporiada-
teľa. 

- Do štafety bude zaradený každý, kto 
príde do plavárne aj bez zapísania do pora-
dovníka.

- Každý účastník dostane diplom o účasti 
a bude zaradený do žrebovania o ceny.

Plavecká štafeta sa pôvodne zrodila na 
rozlúčku so starou plavárňou pred jej kom-
plexnou rekonštrukciou. Vlani v 3. ročníku 
sa do nej zapojilo 374 plavcov, ktorí preplá-
vali 139 km. 

bar

Sobotištská 
pätnástka volá

Milovníci pohybu v prírode si turistic-
kým pochodom Sobotištská pätnástka  
tento rok pripomenú 73. výročie víťazstva 
nad fašizmom. Ako zvyčajne organizátori 
z Klubu slovenských turistov Sobotište pri-
pravili päť trás. Od desať kilometrovej až po 
tú najdlhšiu  päťdesiat kilometrovú. Všetky 
trasy vedú po turistických značených chod-
níkoch Myjavskej pahorkatiny a Bielych 
Karpát. Na každej z trás je možnosť občer-
stviť sa v bufetoch organizátorov. Prezentá-
cia účastníkov (od 6.00)  bude  v Dome kul-
túry, ktorý sa nachádza v peknom a tichom 
prostredí parku v centre obce za kaštieľom. 
Každý účastník si bude môcť v priestoroch 
štartu kúpiť suvenír. Okrem habánskej kera-
miky aj pohľadnicu  obnovenej Útulne pod 
Uchánkom. 

Pochod je zaradený do kalendára 
medzinárodnej turistickej organizácie IVV 
a je tiež jednou z akcií KST na Slovensku 
ako súčasť Svetového dňa turistiky WWD.  
Pred 36. rokmi sa na prvom ročníku Sobo-
tištskej pätnástky zúčastnilo 94 turistov.  
Vlani prišlo na chodníky v prírode v okolí 
Sobotišťa 2402 ľudí.

KST Sobotište
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Vyberte si z podujatí
do 27. mája 
Nikolaj Feďkovič Obrazy
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

1.máj, 16.00
Lesk a mat hodvábu v Senici – ukážky z pri-
pravovanej publikácie, ktorá vyjde k 100. výro-
čiu začiatku výroby umelého vlákna v Senici. 
miesto: Kongresové centrum Grand Café, 
bývalá hlavná vrátnica SH

6. máj, 9.00 – 10.00
Cesta víťazstva – prejazd medzinárodného 
motorkárskeho klubu na trase Moskva–Ber-
lín cez hlavnú križovatku v Senici smerom 
od Jablonice, uvedený čas je orientačný.

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

10. máj, 16.00 
Koncert Miro Jaroš - detské predstavenie, 
predpredaj na Ticketportal.sk, vstupné 10 €
miesto: Dom kultúry 

10. máj, 9.00 
Slávik Slovenska 2018 - postupová súťaž v 
interpretácii ľudovej piesne, okresné kolo
miesto: ZUŠ Senica

11. máj, 17.00 
Kroje Záhoria - prezentácia a predaj knihy 
Mojmíra Benžu Tradičný ľudový odev 
Záhoria, vernisáž výstavy Miroslava Bar-
tánusa Prietržský kroj, vystúpenie Ľudovej 
hudby folklórneho súboru Skaličan
miesto: Dom kultúry 

12. máj, od 13.00
Míľa pre mamu - podujatie pre celé rodiny
miesto: mestské kúpalisko

18., 19. a 20. máj 
Deň otvorených dverí v galérii - stretnutia s 
umelcami, súťaže pre deti, koncerty
pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 
a galérií ICOM
miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha 

19. máj, 15.00 
Absolventská výstava žiakov 1. stupňa 
ZUŠ – potrvá do 9. júna
miesto: ZUŠ 

20. máj, 17.00 
Koncert ZUŠ v galérii
miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha

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

24. máj, 19.00 
Neskoro večer - talkshow Petra Marcina, 
predpredaj Infosen Senica, vstupné 15 €
miesto: Dom kultúry 

25. máj, 17.00 
Naplnený okamih - spomienkový večer 
venovaný režisérke Anke Gamanovej pri 
príležitosti jej nedožitého jubilea.
miesto: koncertná sála ZUŠ
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4. – 5. máj 
24-hodinová štafeta v plávaní 
miesto: mestská plaváreň

8.máj 
Sobotištská pätnástka
Štart a cieľ - Dom kultúry Sobotište 6.00 
- 12.00, štartovné 1 €, trate 15, 30, 50 km
miesto: Sobotište 

27. máj, 8.00 
Verejný strelecký pretek VSP B-100 
miesto: Strelnica v Čáčove (smer Dojč)

Do práci na bicykli - trvá celý máj
organizátor: Europe Direct Senica

9. jún
30. Záhorácky maratón 
a 15. Záhorácky polmaratón
Štart o 10.15 pred športovou halou

FUTBAL - Program domácich zápasov:
30. kolo  5 .5. o 17.00  
FK Senica - ViOn Zlaté Moravce
31. kolo 12. 5. o 17.45  
FK Senica - Tatran Prešov

Kam za športom

Historický úspech 
senického vzpierania 

V  Hlohovci sa 14. apríla konalo 2. kolo 
slovenskej ligy vo vzpieraní žiakov, na 
ktorom  sa zúčastnil i senický klub Barbell. 

Po dobrom výkone z 1.  kola,  kde klub 
skončil na 4. mieste, tréner veril,  že pre-
tekári dokážu podať ešte lepší výkon. V 
nabitej konkurencii 14 družstiev  zopako-

vali úspech z 1.  kola a obsadili opäť štvrté 
miesto,  ktoré im zaručilo postup do finále 
ligy,  kam postupuje päť najlepších druž-
stiev. To je pre malý klub,  ktorý funguje 
necelé štyri roky, historickým úspechom. 
Výkon družstva bol síce vyšší o 40 bodov 
oproti 1. kolu, ale ani pretekári z iných klu-
bov nezaspali na vavrínoch a svoje výkony 
vylepšili. 

Senický klub reprezentovali Tomáš 
Kovačovič (trh 31 kg, nadhod 39 kg), David 

Šajánek (trh 46 kg, nadhod 54 
kg), Viktória Sládková (trh 39 kg, 
nadhod 50 kg), Miroslav Blažek   
(trh 58 kg, nadhod 74 kg) a Michal 
Škodáček (trh 63 kg, nadhod 83 
kg). Ďalším veľkým úspechom 
pre klub bolo zaradenie Michala 
Škodáčka do reprezentácie SR 
a je reálna šanca, že sa zúčastní 
na Majstrovstvách Európy do 15 
rokov v júli v talianskom Miláne. 
Po Ivete Zimanovej je Michal Ško-
dáček (na foto) už druhý repre-
zentant SR, ktorý bol vychovaný 
v Senickom klube Barbell. 

Barbell  ďakuje všetkým 
ľuďom,  ktorí sa rozhodli podpo-
riť deti v klube 2 % z daní.

A.P.

Chystajú letný tábor
Členovia klubu Barbell Senica sa v 

sobotu 7. apríla  zúčastnili v  2. kole sloven-
skej ligy mladších žiakov v mládežníckom 
štvorboji v Novom Meste nad Váhom. Klub 
reprezentovali Elizabeth Žídek, Viktória 
Blanáriková a Dominik Tkáč. 

Po pekných výkonoch si vybojovali 
štvrté miesto z 11 družstiev a v celkovom 
hodnotení sú v tabuľke na  treťom mieste.  
Tretie kolo ligy sa uskutoční v septembri a 
finále, kde postupuje päť najlepších tímov 
bude v decembri 2018.  Barbell má kvalitné 
družstvo, s deťmi sa pracuje dlhodobo, a 
preto je veľká nádej,  že získajú medailu 
z celoslovenskej ligy.  V mládežníckom 
štvorboji sa súťaží v trojskoku súnož vpred, 
hode medicinbalom vzad, trhu a nadhode. 
Výkony našich pretekárov boli: 

Elizabeth Žídek – trojskok 6,1 m, hod 
7,4 m, trh 27 kg + 15 bodov za techniku, 
nadhod 35 kg + 15 bodov za techniku,  

Viktória Blanáriková – trojskok 5,3 m, 
hod 4,6 m, trh 14 kg + 15 bodov za tech-
niku, nadhod 16 kg + 15 bodov za techniku, 

Dominik  Tkáč – trojskok 4,1 m, hod 5,5 
m, trh 14 kg + 15 bodov za techniku, nad-
hod 18 kg + 10 bodov za techniku. 

Maximálny počet bodov za techniku 
je 15, z toho  vidno, že pretekári sú veľmi 
dobre technicky pripravení  a túto skutoč-
nosť ocenili aj mnohí tréneri a rozhodco-
via. V absolútnom poradí všetkých prete-
károv sa umiestnili Viktória Blanáriková na 
4. mieste a Elizabeth Žídek na 6. mieste 
spomedzi 49 pretekárov,  čo svedčí o ich 
vysokej výkonnosti. 

Klub Barbell organizuje v auguste det-
ský denný športový tábor pre deti od 6 
do 12 rokov v priestoroch ZŠ na Ulici V. 
Paulínyho-Tótha v Senici. Viac info na web 
stránke školy alebo na tel. čísle 0948 781 
976.

A.P.
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Výberové konanie na riaditeľa CVČ
Mesto Senica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhla-
suje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školského 
výchovno-vzdelávacieho zariadenia Centrum voľného času, 
Sadová 646, Senica s nástupom od 1. júla 2018. 
Požadované kvalifikačné predpoklady:

• splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedago-
gickej činnosti podľa zákona  č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné poži-
adavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ďalej len 
„zákon č. 317/2009 Z. z.“),

• dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec 
s 1. atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z. z.,

• najmenej 5  rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písm. 
b) zákona 596/2003 Z.z.
Iné požadované predpoklady:

• osobnostné a morálne predpoklady,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom,
• znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno-práv-

nej legislatíve školy,
• znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet, e-mail)

Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výbero-
vého konania:

• prihláška do výberového konania,
• doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo 

forme overenej kópie),
• doklady preukazujúce vykonanie 1. atestácie alebo jej 

náhradnej formy (vo forme overenej kópie),
• originál výpisu z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• profesijný životopis,
• koncepčný zámer rozvoja školského zariadenia (v rozsahu 

najviac 3 strany A4),
• písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osob-

ných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 
zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov.

 Termín podania žiadosti: do 12.00  dňa 14. mája 2018 – rozho-
dujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu v Senici.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadova-
nými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením „VÝBE-
ROVÉ KONANIE – riaditeľ Centra voľného času, Sadová 646, 
Senica – NEOTVÁRAŤ osobne alebo zašlite poštou na adresu: 
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezara-
diť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požado-
vané predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti  alebo doda-
točne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady. 

Mesto Senica ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďo-
vateľ Centra voľného času, Sadová 646, Senica poveruje príslušnú 
radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili podmienky výberového 
konania, oznámila termín a miesto výberového konania, a to najne-
skôr 7 dní pred jeho konaním.

TS – Mesto Senica

Otvorenie kúpeľnej sezóny
Prírodné liečebné kúpele Smrdáky pozývajú na otvorenie kúpeľnej 

sezóny 27. mája. V bohatom programe nájdete prezentáciu ľudových 
remesiel, hudobné a tanečné vystúpenia, prehliadku historických vozi-
diel, stánky s občerstvením a iné.

PLK

Konzultácie pre deti v kúpeľoch 
Trpí vaše dieťa kožným problémom? Dňa 9. júna majú rodičia s die-

ťaťom možnosť počas dňa otvorených dverí nahliadnuť do detskej 
liečebne, detskej balneoterapie a školy. Zároveň bude k dispozícii aj 
bohatý sprievodný program animačné a vzdelávacie aktivity. Dieťa si 
bude môcť vyskúšať konzultáciu s lekárom a vaňový kúpeľ. Cena vstup-
ného pre dieťa je 10 €.

PLK

Pozvanie na kreatívny kurz
Srdečne pozývam na kreatívny kurz paver-

pol – socha. Paverpol je tekuté tužidlo, ktoré sa 
používa na spájanie textilu, prírodných a iných 
materiálov. S Paverpolom môžete vyrobiť krásne 
umelecké sochy do interiérov, záhradné sochy, 
obrazy, dekoratívne ozdoby aké si len dokážete 
predstaviť. Hotové dielo je odolné mrazom až 
do mínus 30 stupňov. Objavte techniku, ktorá 
vo vás prebudí umelca a príďte si vyrobiť svoju 
vlastnú sochu. 

Kurz sa koná 19. mája od 9.00 do 14.00 
v Základná škola na Ulici V. Paulínyho-Tótha 
v Senici. Cena kurzu je 35 €, v sume je zahrnutý 
všetok materiál a pomôcky. Počet účastníkov je 
obmedzený na 6 osôb. Prihlášky na e-mailovej 
adrese slezakjanka@gmail.com, prípadne telefonicky na 0948 211 062.

Teší sa na vás lektorka Janka Slezáková

26. máj, 8.30 
Memoriál Soni Cádrovej - detská hasičská súťaž
miesto: ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha 

27. máj, 12.30 – 17.00
Letecký deň detí – podujatie k Medzinárodnému dňu detí 
- súťaže, nafukovacie atrakcie, letecké ukážky...
miesto: Letisko Senica

28. máj, 19.00 
Hodonínsky symfonický orchestr a Smíšený pěvecký sbor 
- koncert vážnej hudby, predpredaj vstupeniek Infosen 
Senica, vstupné 7 €, študenti a seniori 5 €, ZŤP 3,50 €
miesto: Dom kultúry 

30. máj – 6. jún
Dni detskej knihy - odborné, vzdelávacie a zábavné podu-
jatia pre detských čitateľov knižnice. Účastníci SA zapoja do 
projektov - Celé Slovensko číta deťom a Čitateľský maratón.
miesto: Záhorská knižnica 

31. máj, 15.30 
Bublinkový deň 
- spoločensko-zábavné stretnutie detí a dospelých
miesto: DAV a okolie

PRIPRAVUJEME NA JÚN 
6. jún, 19.00
Besame Mucho - Radošinské naivné divadlo
miesto: Dom kultúry 

6. – 10. jún
IGRAVA 2018 – výstava vláčikov
miesto: Dom kultúry 

11. jún, 19.00 
Čarovné ostrohy – tanečno-spevácky koncert
miesto: Dom kultúry 

11. - 15. jún 
Výstava z tvorby klientov DSS Rohov
miesto: Dom kultúry 
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Spoločenská kronika

Vítame nových Seničanov

Dominik Jakubáč   narodený vo Vyškove (ČR)
Anna Scalzi   narodená v Skalici
Sofia Kubišová   narodená v Trnave
Adam Šiška   narodený v Myjave
Diana Zuščíková   narodená v Myjave
Linda Blanáriková   narodená v Skalici
Tomáš Kolibecký   narodený v Skalici
Branislav Nádašský   narodený v Galante
Klára Caboňová   narodená v Skalici
Lukáš Daniel   narodený v Skalici
Jakub Paus   narodený v Skalici
Hugo Švec   narodený v Myjave

Opustili nás

Ladislav Luhový, Kalinčiakova 298 2. 3.2018
vo veku 82 rokov
Marie Mizeráková, SNP 754 2. 3.2018
vo veku 79 rokov
Anna Nosková, Sotinská 1475 3. 3.2018
vo veku 58 rokov
Vladimír Šebesta, Hollého 741 3. 3.2018
vo veku 74 rokov
Ján Lesák, Čáčovská cesta 5201 7. 3.2018
vo veku 97 rokov
Anna Daňová, Továrenská 530 9. 3.2018
vo veku 82 rokov
Jozef Lenz, V. Paulínyho Tótha 41 9. 3.2018
vo veku 84 rokov
Ján Hyža, Štefánikova 1377 10. 3.2018
vo veku 81 rokov
Mária Baňáreková, Štefánikova 1598 12. 3.2018
vo veku 93 rokov
Eva Lukáčková, Štefánikova 1377 12. 3.2018
vo veku 74 rokov
Vladimír Pavelka, Štefánikova 1377 12. 3.2018
vo veku 63 rokov
Eva Heldová, Štefánikova 1377 13. 3.2018
vo veku 79 rokov
Ing. Mária Škodáčková, Priemyselná 288 13. 3.2018
vo veku 74 rokov
Antonia Koleňáková, Štefánikova 1377 17. 3.2018
vo veku 78 rokov
Štefánia Záškvarová, J. Kráľa 739 18. 3.2018
vo veku 80 rokov
Mária Havlová, Kalinčiakova 301 22. 3.2018
vo veku 88 rokov
Mária Valentová, Štefánikova 1377 23. 3.2018
vo veku 89 rokov
Jozefína Javoríková, Štefánikova 1377 26. 3.2018
vo veku 90 rokov
Zora Kramárová, S. Jurkoviča 1203 28. 3.2018
vo veku 60 rokov
Zuza Vaňková, Štefánikova 3013 30. 3.2018
vo veku 73 rokov

Spomienka
Dňa 5. mája to bude rok, čo nás 
náhle  navždy opustil partner, otec, 
syn, brat a kamarát Peter Obcovič 
vo veku 38 rokov.
Ďakujeme za spomienky.
Rozlúčiť sa neznamená zabudnúť. 
Tvoji najbližší.

Spomienka
Osud je niekedy obzvlášť krutý, 
nevráti, čo vzal...
Dňa 23. mája si pripomenieme  
nedožité 70. narodeniny priateľky 
Anny Masarykovej, ktorá nás opustila 
pred 2 rokmi. 
Aj keď už nie si tu, spomienky zostali.

Spomínajú rodina Fašaneková a Demjanová.
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Blahoželáme jubilantom
V máji 2018 oslávia:

80 rokov: Oľga Balejová, Anna Deáková, Mária Golierová, 
Florentína Grebeníčková, Anna Holická, Jozef Jurovatý, 
Ing. Viktor Kmeť, Florián Polák, Ľudmila Tomešová
85 rokov: Anna Katreniaková, Veronika Sládková, 
Irena Vandáková
90 rokov: Mária Michnová, Anna Mindeková
98 rokov: Jarmila Hájková
 

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

Pripravované aktivity JDS
• Kúpanie v Thermalparku v Dunajskej Strede sa usku-

toční 14. mája, poplatok 13 eur, odchod o 8. hod. od plavárne.
• Tanečné posedenie  pri hudbe bude 24. mája o 15. hod. v 

budove  COOP Jednota.
• Zmena pre prihlásených  na liečebný pobyt do Demä-

novskej doliny - hotel FIM. Nástup 2. septembra, odchod o 6. 
hod od plavárne. Úhradu za pobyt vo výške 160 eur vrátane 
dopravy treba zaplatiť najneskôr do 30. mája.

• Dňa 18. septembra sa uskutoční výlet do Komárna. 
Odchod o 6. hod od plavárne, poplatok 12 eur  zaplatiť najne-
skôr do 22. júna v Klube dôchodcov na Továrenskej ul.

Blahoželáme členom organizácie, ktorí budú mať v máji 
jubileum: Mária Golierová, Oľga Hrušková, Viktor Kmeť, Oľga 
Mičová, Pavol Macek, Ľudmila Tomešová, Kveta Vrábelová.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

u

Stretneme sa na letisku
V nedeľu 27. mája sa na senickom letisku uskutoční Letecký deň 

detí v čase od 12.30 do 17.00. Podujatie určené pre celé rodiny je 
aj tento rok koncipované s množstvom zábavy a hier pre deti, ale 
na svoje si v programe prídu aj rodičia či starí rodičia. V programe 
budú dve divadielka, a to Dodo nešika a pesničkovo-divadelný 
program Zahrajka zo Spievankova. Predstavia sa aj deti z krúžkov 
CVČ, bude aj detská diskotéka. Okrem letových ukážok budú aj 
pozemné ukážky letectva a inej vojenskej historickej techniky, 
ukážky techniky colníkov, z činnosti hasičov, kynológov... Organi-
zátori Mesto Senica a Záhorácky aeroklub pripravili bohatý pro-
gram, tešia sa na všetkých účastníkov.

bar
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MÁJ 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

 Utorok 1. a streda 2. máj o 19.00 
AŽ NA DNO
Keď sa v Normandii počas pobytu pri oce-
áne britský tajný agent James náhodou na 
pláži spozná s podmorskou biologičkou 
Danielle, ich cesty sa na chvíľu spoja a 
vytvorí sa medzi nimi veľmi silné puto. Čas 
ich zblíženia je však limitovaný a len na tých 
pár dní na tichom francúzskom pobreží. 
John odchádza do východnej Afriky na 
nebezpečnú misiu zameranú proti islami-
stickým teroristom. Danielle zase odpláva 
na výskumnej lodi. James sa ocitá v zajatí 
džihádistov, ktorí ho držia v neľudských 
podmienkach. Danielle sa stáva dobrovoľ-
ným väzňom obmedzeného priestoru lodi 
a podmorskej ponorky. 
Žáner: dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 111 min.

 Piatok 4., sobota 5. a nedeľa 6. máj o 19.00 
AVENGERS: NEKONEČNÁ VOJNA
Koniec sa blíži...Veľkolepé vyvrcholenie 
desaťročnej série filmov štúdia Marvel. 
Môžete sa ho desiť. Môžete pred ním ute-
kať, ale osud vás aj tak dostihne. Na Zem 
prichádza mocný Thanos, aby sa zmocnil 
Kameňov večnosti, ktorých moc potrebuje 
k naplneniu svojich plánov. Avengers a ich 
mimozemskí spojenci musia riskovať úplne 
všetko a pokúsiť sa ho poraziť skôr, než 
jeho útok privedie vesmír k záhube. 
Žáner: akčný sci-fi
Vstupné: 5 €, MP 12+, 155 min.

 Utorok 8. máj o 19.00 
VÁLEK (filmový klub)
Básnik a politik Miroslav Válek (1927 - 
1991) bol výraznou osobnosťou, ktorá v 
uplynulom storočí natoľko poznamenala 
slovenskú kultúru, že nevyrovnať sa s ňou, 
by znamenalo ponechať bez refexie jej 
nezanedbateľnú časť. Dodnes je považo-
vaný za jednu z najrozporuplnejších postáv 
slovenského kultúrneho a spoločenského 
prostredia spojenú s mnohými legendami 
a kontroverziami.
Žáner: dokument
Vstupné: 4 €, MP 12+, 131 min.

 Streda 9. a piatok 11. máj o 19.00 
POMSTA
Troch samoľúbych frajerov čaká brutálna 
lekcia chovania. Bohatí milujúci otecko-
via rodín sa ako každý rok zídu uprostred 
púšte, aby posilnili svoje mužstvo a vybili 
si stres lovom. Tentoraz však jeden z nich 
privezie na stretnutie svoju milenku, sexi 
lolitku, o ktorú sa začnú zaujímať aj ostatní. 
Veci sa vymknú kontrole a muži nechajú 
umierajúce dievča uprostred púšte. V pekle 
púšte sa však ponížená a znovuzrodená 
mladá žena vydáva na cestu pomsty... 
Žáner: akčný thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 108 min.
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TICHÉ MIESTO
Lee a Evelyn Abbottovi vychovávajú tri 
deti. Všetci sú zatiaľ nažive. Veľmi rýchlo si 
totiž osvojili pravidlá, ktoré začali platiť po 
Ich príchode na Zem. Kto sú tí Oni ? Nikto 
nevie. Vie sa len to, že majú mimoriadne 
vyvinutý sluch a akýkoľvek zvuk priláka ich 
pozornosť. A ich pozornosť pre ľudí zna-
mená istú smrť. Oni zatiaľ ako jedny z mála 
prežívali aj vďaka tomu, že ich najstaršia 
dcéra Regan je nepočujúca, a tak pre nich 
bola znalosť znakovej reči nutnosťou. 
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 12+, 90 min.

 Utorok 15. máj o 19.00 
NEZNÁMY VOJAK
Táto vojnová dráma rozpráva príbeh o jed-
notke fínskych vojakov bojujúcich proti 
agresívnemu stalinskému Sovietskemu 
zväzu. Ukazuje, ako týchto mužov spojilo 
priateľstvo, humor a túžba prežiť. Vojna 
zmenila život každého, poznamenala 
životy ich blízkych aj celý národ. Film vysti-
huje drsne a realisticky skutočný vojnový 
konflikt, vidí ho očami rôznorodej skupiny 
mužov, ktorých pevne spojila vojna.
Žáner: vojnová dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 135 min.

Streda 16. a piatok 18. máj o 19.00
TAXI 5
Pokračovanie akčnej francúzskej série s 
legendárnym bielym taxíkom v hlavnej 
úlohe. Parížsky policajt Sylvain Marot je 
proti svojej vôli prevelený do Marseill. 
Bývalý komisár Gilbert, teraz primátor 
mesta, ho poverí špeciálnou úlohou. Má 
zlikvidovať gang talianskych zlodejov. 
Lenže so slabo vybaveným vozovým par-
kom to pôjde ťažko. Silvain musí prehovo-
riť k spolupráci Eddyho Makloufa, synovca 
slávneho Daniela Moralese. Eddy totiž 
po svojom strýkovi zdedil jeho vytunený 
Peugeot 407, ale nezdedil jeho vodičské 
schopnosti. Zato Sylvain je excelentný 
šofér, ktorý to s volantom vie…
Žáner: akčná komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 95 min.

 Piatok 18., sobota 19., nedeľa 20., piatok 
25. a sobota 26. máj o 17.00 
UKRADNUTÁ PRINCEZNÁ
Kúzelný príbeh Ruslana a Mily sa odohráva 
v dobe statočných rytierov, krásnych prince-
zien a zlých čarodejníkov. Ruslan, kočovný 
herec, ktorý sníva o titule rytiera, stretáva 
Milu a na prvý pohľad sa do nej zamiluje. 
Hrozivý čarodejník Chornomor unesie Milu 
priamo pred Ruslanovými očami. Ten nemá 
ani tušenie, že Mila je dcérou kráľa. Ruslan sa 
bez okolkov vydáva na záchranu svojej milej. 
Žáner: animovaná rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 85 min.

 Sobota 19. a nedeľa 20. máj o 19.00 
DEADPOOL 2
Pripravte sa na druhý príchod Wade Wil-
sona alias Deadpoola. Okamžiky, keď ako 
kuchár prežíva smrtiaci hovädzí útok a hneď 
potom prahne po splnení svojho veľkého 
sna stať sa najvyhľadávanejším barmanom 
v Mayberry. A súčasne sa chce vyrovnať s 
tým, že úplne stratil chuť a snaží sa znovu-
objaviť správne životné korenie. Bojuje s 
nindžami aj s japonskou jakuzou a vzdoruje 
svorke sexuálne agresívnych psov. Dead-
pool tiež vyráža do sveta, aby objavil pre 

neho významné životné hodnoty: rodinu, 
priateľstvo, chuť prežívať dobrodružstvo...
Žáner: akčná komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 120 min.

 Utorok 22. máj o 19.00 
FLÁKAČI (filmový klub)
Frankie, stratený tínedžer, prežíva šialené 
leto medzi chorým otcom a matkou, ktorá 
trvá na tom, aby si našiel priateľku. Mladík 
sa snaží uniknúť pred každodennou realitou 
tým, že sa potuluje s kamarátmi, bandou 
delikventov a flirtuje na internete so staršími 
mužmi. Zároveň opatrne nadväzuje vzťah s 
jedným dievčaťom. Kontakty s delikventami 
budú mať neočakávané dôsledky. 
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 95 min.

Streda 23. a piatok 25. máj o 19.00 
POLNOČNÁ LÁSKA
Príbeh 17-ročnej Katie, ktorá od detstva 
bojuje so zriedkavou chorobou a aj ten 
najmenší záblesk slnečného svetla jej môže 
ublížiť. Dni trávi doma a von chodí až po 
západe slnka. Jej najobľúbenejším miestom 
je vlaková stanica, kde hrá na gitare oko-
loidúcim. Jedného večera zasiahne osud a 
ona spoznáva Charlieho - športovú hviezdu 
miestnej strednej školy, ktorého tajne obdi-
vuje. Nepovie mu o svojom ochorení, aby 
si obaja mohli užiť nádhernú romancu jed-
ného takmer dokonalého leta…
Žáner: romantická dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 91 min.

 Sobota 26. a nedeľa 27. máj o 19.00 
SOLO: STAR WARS STORY
Naloďte sa na Millennium Falcon a vydajte 
sa do praďalekej galaxie v najnovšom pokra-
čovaní ságy Star Wars. Prostredníctvom 
série eskapád hlboko v temnom a nebez-
pečnom zločineckom svete sa Han Solo 
stretáva nielen so svojím budúcim kopilo-
tom Chewbaccom, ale aj so známym noto-
rickým gamblerom Landom Carlissianom.
Žáner: akčný sci-fi
Vstupné: 5 €, MP 12+, 135 min.

 Utorok 29. máj o 19.00 
LEKCIA (filmový klub)
Film sa odohráva jedno leto v meste blízko 
Marseille. Je tu workshop pre 7 mladých 
ľudí. Pod dohľadom úspešnej spisovateľky 
Olivie Dejazet sú požiadaní, aby napísali 
fikciu prepojenú na priemyselnú minulosť 
ich rodného mesta. Lekciu po lekcii začne 
jeden z nich budiť pozornosť svojou provo-
káciou, agresiou a odporom voči každému, 
vrátane Olívie. Napätie sa zvyšuje, keď číta 
príbeh o masovej vražde očami páchateľa, 
ktoré mu až podozrivo dobre rozumie…
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 113 min.

 Streda 30. máj a piatok 1. jún o 19.00 
DÁMSKY KLUB
Štyri celoživotné priateľky sú vášnivé čita-
teľky. Pravidelne sa stretávajú vo svojom 
knižnom klube, kde diskutujú nielen o lite-
ratúre. Jedného dňa sa rozhodnú prečítať 
„druhotriednu“ knihu „50 odtieňov sivej“. 
Napriek tomu, že voči knihe majú obrov-
ské výhrady, sa v ich životoch začnú diať 
veľké zmeny. Kniha stimuluje ich sexuálnu 
fantáziu a tá ich katapultuje do série neš-
tandardných životných rozhodnutí.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 102 min.
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foto archív MsÚfoto archív MsÚ

Deň Zeme

15. výročie súboru Spirit

Koncert mladých umelcov v ZUŠ

Výročie oslobodenia Senice

Čistenie cyklotrasy a Teplice

Jozef Kuruc a jeho ďalší diel do historickej 
makety mesta

Andrej Kiska so Študentským parlamentom


