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Technologický pokrok ostatných dvoch 
– troch desaťročí vniesol do nášho života 
také závratné zmeny, že sa s nimi musel 
zákonite zmeniť aj spôsob nášho života. 
Za príklad si zoberme len telefón. Prvé 
mobilné telefóny nám umožnili rozprávať 
sa medzi sebou v podstate z akéhokoľ-
vek miesta, z čoho sme boli aj patrične 
nadšení, lebo dovtedy sme boli odkázaní 
len na komunikáciu cez pevné linky. Sta-
čilo pár rokov a vývoj sa posunul dopredu 
míľovými krokmi. Novinky smartfónov nám 
poskytujú ďaleko väčšie možnosti, apliká-
cie rozširujú alternatívy použitia i obzor. 
Na jednej strane nám progres prináša 
úžitok, ale vidíme, že ľudia akosi nevedia 
s tým všetkým žiť, nestačia sa celkom sto-
tožňovať s novými technológiami a hlavne 
s ich správnym využitím. Aj vďaka smartfó-
nom sme presýtení množstvom informácií, 
v ktorých sa nevieme správne zorientovať. 
A keď do toho množstva zmien zahrnieme 
aj sociálne siete, tak už len veľmi ťažko 
alebo vôbec nevieme rozlíšiť, čo je sku-
točne dôležité a potrebné pre život a čo 
z toho k žitiu vôbec netreba. A tak v tom 
veľkom viac-menej anonymnom interneto-
vom svete strácame zábrany, bez rozmyslu 
pľujeme na všetky strany, nadávame len 
preto, lebo niekto začal, nerozmýšľame 
logicky. Technológie pomohli k zmene 
nášho života - vyhráva kvantita nad kva-
litou, a to vo všetkých sférach. Chceme 
byť veľmi nezávislí, samostatní, takmer až 
izolovaní, vyberáme si neprimerané vzory, 
podľa nich chceme žiť, ale tak reálny život 
nefunguje. Práve naopak, sme na sebe 
závislí, človek na človeku. Nemôžeme len 
žiť vedľa seba bez záujmu, musíme žiť 
spolu, ísť v ústrety jeden druhému, otvoriť 
dlane na pomoc, ak treba v každej chvíli. 
A čo k tomu treba? Kúsok svojho srdca, 
zdravého uvažovania a aj niekoľko milých 
slov. A ešte niečo – vážiť si jeden druhého, 
človečensky, tak ľudsky – celkom obyčajne.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Senické letisko sa veľkým množstvom návštevníkov na Leteckom dni detí premenilo 
akoby na mravenisko. Podujatie prilákalo viac ľudí ako vlani, ktorí tak vystavili dobrú 
známku organizátorom podujatia k Medzinárodnému dňu detí.     foto lv

Maratón má 30 rokov
Záhorácky maratón sa stal súčasťou his-

tórie nášho mesta od roku 1989. Vtedajší 
organizátori, ktorí sa púšťali na neprebá-
danú cestu, možno ani netušili, že položili 
základ tradícii, ktorá pretrvá desaťročia. 

Táto udalosť je pre samotnú samosprávu 
mesta Senica ako jedného z hlavných orga-
nizátorov veľmi významná, 

(Pokračovanie na str. 3)

Búrka narobila škody
V sobotu 12. mája približne o 16. 

hod. zasiahla Senicu mohutná búr-
ková činnosť so silným lejakom 
a krúpami. Lejak trval takmer 45 minút 
a spôsobil v časti mesta značné škody. 
Prietrž mračien s rovnakou intenzitou 
nezasiahla celé mesto. 

Zrážkomerná stanica SHMÚ 
na Hviezdoslavovej ulici zaznamenala 
úhrn zrážok 6,6 mm. Stanica v pod-
niku Alchem namerala úhrn 37 mm. 
Táto zrážkomerná stanica sa nachá-
dza v tej lokalite mesta, ktorá bola 
postihnutá najviac. Výdatný dážď 
spôsobil, že na niektorých miestach 

boli ulice mesta zapla-
vené vodou, ktorú 
kanalizácia nesta-
čila odvádzať. Voda 
s blatom sa dostala 
do pivničných pries-
torov bytovky 958 
Komenského ulica, 
do suterénnych pries-
torov domu smútku 
na cintoríne. Vodu 
v pivničných pries-
toroch hlásili niek-
toré rodinné domy 
na Komenského ulici. 

(Pokračovanie 
na str. 3)

Deťom k ich sviatku
Na modrom nebi sa v žiari zapadajúceho 

slnka ligotal vrtuľník Robinson 44. Urobil 
ešte jeden malý okruh nad letiskom, 
pilot zamával svojim kolegom 
zo Záhoráckeho aeroklubu a o chvíľu 
už jeho zvuk celkom zanikol. Bola 
to symbolická bodka za vydareným 
Leteckým dňom detí na senickom 
letisku v nedeľu 27. mája. 

Na vyprázdnenej ploche, kde 
sa počas celého dňa vystriedalo 
približne 4000 - 4500 ľudí, zostali 
už len organizátori a zopár posled-
ných návštevníkov, ktorí si vychutná-
vali záver príjemného letného dňa. 

Na letiskovej ploche sa od 12.30 do 17.30 
nepretržite niečo dialo. Podujatie bolo 
určené hlavne deťom, ale zábavu si tam 
našli aj dospelí. (Pokračovanie na str. 3)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

22. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici sa konalo 3. mája. V 
úvode rokovania primátor mesta Branislav 
Grimm zablahoželal poslankyni mestského 
zastupiteľstva Ing. Emílii Wágnerovej (na 
foto) k životnému jubileu a poďakoval jej 
za vykonanú prácu poslankyne počas 7 
volebných období. Od roku 1990 pani 
Wágnerová iniciatívne pristupovala k rieše-
niu rôznorodých úloh samosprávy mesta, 
prinášala námety na riešenie a vždy obha-
jovala svoj volebný obvod - miestnu časť 
Čáčov. Poslankyňa sa podpísala aj do 
Pamätnej knihy mesta. 

Na rokovaní zastupiteľstva bolo prítom-
ných 23 poslancov, ospravedlnení boli Ing. 
Martin Lidaj a Ing. Roman Sova. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie:

- Informácie o zmene rozpočtu mesta 
Senica na rok 2018. 

- Správu nezávislého audítora k Záve-
rečnému účtu mesta Senica za rok 2017.

- Informatívnu správu o stave nehnuteľ-
ného majetku mesta za rok 2017.

- Informáciu o zániku členstva poslanca 
MsZ Martina Lidaja v komisiách MsZ - na 
základe jeho oznámenia, že vystúpil z 
politickej strany SMER-SD a dobrovoľne 
sa vzdáva členstva v komisiách, do ktorých 
bol nominovaný ako zástupca politickej 
strany.

- Informáciu o zápise žiakov do 1. roč-
níka základných škôl v školskom roku 
2018/2019.
Mestské zastupiteľstvo schválilo: 

- Správu o plnení uznesení MsZ a riešení 
pripomienok a uložilo hlavnej kontrolórke 
vykonať kontrolu s konkrétnymi úlohami 
zameranú na Se RRA TTSK, v ktorej mestu 
Senica zaniklo členstvo v roku 2016.

- Odborné stanovisko hlavnej kontro-
lórky k Záverečnému účtu mesta Senica 
za rok 2017, Záverečný účet mesta za rok 
2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad

- Návrh na predĺženie platnosti Zmluvy 
o kontokorentnom úvere mesta vo VÚB, 
a.s. vo výške 220 000 €. 

- Monitorovaciu správu Akčného plánu 
mesta Senica na roky 2016 – 2018 s pripo-
mienkami.

- Dispozície s majetkom.
- Aktualizáciu Komunitného plánu soci-

álnych služieb mesta Senica na roky 2012 
– 2020.

- Správy o činnosti hlavnej kontrolórky.
- Návrh na uzavretie zmlúv o vykonávaní 

pôsobnosti Špeciálneho stavebného úradu 
pre miestne a účelové komunikácie medzi 
Mestom Senica a obcami Podbranč a Rybky.
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905 01 Senica, IČO 00 309 974. Vedúca redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/698 7618). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. 
povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica, Registačné číslo: Ministerstvo kultúry SR EV 3151/09. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj 
neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v 
platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Vladimír Durlák Tlačiareň a Kníhviazačstvo Senica. Odovzdané do tlače 30. mája 2018 Náklad 4 500 výtlačkov. 
Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: viera.baroskova@senica.sk.   ISSN 1339-0074 N E P R E D A J N É

- Predloženie žiadosti 
o poskytnutie dotácie 
zo štátneho rozpočtu 
za účelom realizácie 
projektu Rekonštrukcia 
podlahy telocvične ZŠ s 
MŠ J. Mudrocha Senica 
a spolufinancovanie 
mesta Senica. 

- Základný plat pri-
mátora vo výške 2 758 € 
a schválilo jeho navýše-
nie o 10 % s účinnosťou 
od 1. januára, schválilo 
základný plat hlavnej 
kontrolórky aj mesačnú odmenu vo výške 
10 %.
Mestské zastupiteľstvo stiahlo z rokova-
nia:

- Návrh na odpredaj budovy s.č. 619 
– doškoľovacieho strediska v rekreačnej 
oblasti Kunovská priehrada
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:

- Ing. Elenu Valáškovú za členku 
redakčnej rady Naša Senica, za členku 
Komisie na ochranu verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov.

- Ing. Emíliu Wágnerovú za členku Komi-
sie na prešetrovanie sťažností proti čin-

nosti primátora mesta, 
poslanca MsZ, hlav-
ného kontrolóra.

S ústnymi inter-
peláciami vystúpili 
poslanci Peter Hutta, 
Peter Pastucha, Ľubica 
Krištofová, Martin Dža-
čovský, Peter Švec, 
Elena Valášková, Pavol 
Kalman. Interpelácie 
sa týkali chodníkov, 
technického stavu 
budov, mostov – lávok, 
údržby zelene a čistoty 

verejných priestranstiev, vybudovania det-
ských ihrísk, dopravného značenia, parko-
vania, riešenia jednosmeriek pre cyklistov 
a možnosti zapojenia sa do projektu TTSK 
– Centra integrovanej zdravotnej starostli-
vosti.

Úplné znenie uznesení prijatých na 22. 
MsZ je zverejnené na webovej stránke 
mesta.

Nasledujúca mestská rada zasadne 14. 
júna a mestské zastupiteľstvo 28. júna.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

Pribudnú ďalšie 
zastávky MHD

Mesto Senica pokračuje vo výmene 
autobusových zastávok. Tak ako v minu-
lom roku pribudlo 10 nových zastávok, 
tak aj tento rok pribudne pre cestujúcich 
MHD rovnaký počet nových prístreškov. 
Mesto do nich investuje 49 tisíc eur. Desať 
nových prístreškov zastávok by malo byť 
osadených do konca júna 2018.

V meste Senica je 45 zastávok MHD, 
ale 30 z nich nemá prístrešky, 15 zastávok 
prístrešok má. K výberu zastávok, ktoré 
budú vymenené, sa pristupovalo podľa 
toho, kde nastupuje najviac ľudí. Na niek-
torých miestach boli staré prístrešky vyme-
nené za nové, inde doteraz nekryté nástu-
pištia dostali nové prístrešky.

V minulom roku boli okrem úplne nových 
zastávok 2 zachovalé prístrešky zrekonštruo-
vané a premiestnené, tento rok sa takto vyu-
žila jedna zo zastávok. Prístrešok zo zastávky 
SPP bude použitý na nástupišti na Tehelnej 
ulici, kde doteraz prístrešok nebol. 

Pri výmene zastávok príde aj k zefektív-
neniu počtu zastávok a k zmene umiestne-
nia zastávok na Dlhej ulici. Zastávka Dema 
(do centra) a SPP (do centra) budú spojené 
a nové nástupište vznikne v strede týchto 
dvoch doterajších zastávok pri spoločnosti 
PPO Dema. 

Rekonštrukcia nástupíšť MHD skladá 

z odstránenia doterajšej spevnenej plo-
chy, starých prístreškov a mobiliáru. Nová 
spodná stavba zo zámkovej dlažby bude 
mať osadené pätky, na ktoré sa potom 
pripevní prístrešok. Výplň prístrešku bude 
z kaleného bezpečnostného skla a celý 
prístrešok vo farbách mesta modrej a červe-
nej. Vo vnútri budú osadné lavičky z odol-
ného tropického dreva, ale aj oceľové 
ischiatické lavičky, ktoré sa po osadení 
v minulom roku osvedčili a v zastávkach 
sa prestali zdržiavať ľudia, ktorí na autobus 
nečakajú. Sú to v podstate opierky, ktoré 
poskytnú pohodlie čakajúcim, no neposky-
tujú pohodlie na dlhé sedenie či ležanie. 

Takéto nové prístrešky zastávok MHD 
budú tento rok pre cestujúcich vybudované 
na týchto miestach: Mestský úrad (od cen-
tra), Štefánikova ulica (do mesta od Kunova), 
Čáčovská cesta (od centra), Sotina – Amfite-
áter (smer do centra), Dlhá ul. č. 260 (smer 
na žel. stanicu), Dlhá ulica Dema (smer 
do centra), SPP (smer žel. stanica), Čáčov 
(dolný koniec do centra), Čáčov (horný 
koniec do centra) a Sotinská (od centra). 

K výmene a rekonštrukcii autobusových 
zastávok pristupuje mesto Senica z viace-
rých dôvodov. Postupne chce zjednotiť 
vzhľad autobusových zastávok a vybu-
dovať ich aj tam, kde doteraz prístrešky 
neboli. Pri výmene prístreškov a vybavenia 
bolo zohľadnené estetické aj praktické hľa-
disko. 

lv
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(Dokončenie zo str. 1) preto spolu s mes-
tom Šaštín-Stráže a komisiami pre šport 
pri mestských zastupiteľstvách pripravujú 
na 9. júna viaceré prekvapenia pre pre-
tekárov i fanúšikov vytrvalostného behu. 
Pozývame fanúšikov, aby prišli povzbudiť 
bežcov, ktorí v tomto ročníku opäť siahnu 
na dno svojich fyzických aj psychických síl, 
aby dosiahli čo najlepší výsledok. A možno 
sa podarí prekonať traťový rekord, ktorý 
odoláva nezvyčajne dlho, platí od roku 
1996. 

Štart maratónu je o 10.15 hod. pred 
športovou halou. Trať vedie smerom 
na železničnú stanicu v Senici, letisko 
a popri golfovom are¬áli pri Šajdíkových 
Humenciach borovicovými lesmi do Bor-
ského Mikuláša a do Šaštína - Stráží, kde 
je na tamojšom futbalovom ihrisku cieľ pol-
maratónu a obrátka maratónu. V sobotu 
9. júna odštartujeme v Senici jubilejný 30. 
ročník. Záhorácky polmaratón má presnú 
polovicu.

Záhorácky maratón má 30 rokov. O 30 
rokov zostarli aktéri jeho prvého ročníka, 
ale niektorí sú športu verní stále. V ostat-
ných rokoch z dobrého podhubia vyrástla 
v Senici pomerne silná bežecká garnitúra, 
ktorá sa angažuje aj vo sfére organizátor-
skej. Tak si myslím, že o osud Záhoráckeho 
maratónu a polmaratónu sa netreba báť. 

Viera Barošková 

Búrka narobila škody 
(Dokončenie zo str. 1) Zaplavené boli 

cesty v okolí ZŠ Komenského ulica, ale 
aj inde, kde kanalizácia nestačila odvád-
zať vodu, napríklad pred Okresným úra-
dom, kde bolo použité čerpadlo na rýchle 
sprejazdnenie cesty I. triedy. Voda bola aj 
na Brezovej, Moyzesovej ulici a zaplavené 
boli cesty aj v časti Horné Suroviny. 

K najväčším škodám prišlo v Základnej 
škole na Komenského ulici, výška škôd sa 
pohybuje od niekoľkých stovák až po nie-
koľko tisíc eur, čo bude zrejmé po vyčís-
lení všetkých opráv. Takmer 50 cm vody 
zaplavilo ihrisko s umelým povrchom, 
workautové ihrisko, pod vodou sa ocitla 
tartanová dráha, voda sa dostala aj do spo-
jovacej chodby, naplaveniny poškodili 
skleník, na parkovisku zostalo po opadnutí 
vody 15 cm bahna, poškodené sú dvere, 
múry objektov, nános blata v dielni zrejme 
poškodil aj mnohé elektrické prístroje. 

Okamžite po skončení búrky vyrazili 
do terénu hasiči z Okresného hasičského 
a záchranného zboru, hlavná stanica Senica 
i 8 hasičov z Dobrovoľného hasičského 
zboru Senica. Profesionáli o.i. zasahovali 
v dome smútku, v ZŠ Komenského ulica. 
V škole sa na čistení tartanovej dráhy a odčer-
pávaní vody podieľali i dobrovoľní hasiči. 
Okrem toho zasahovali aj Správa a údržba 
ciest TTSK, Technické služby Senica. 

Uvedená lokalita mesta je z tohto pohľadu 
problémová. Potrebné je zdôrazniť, že poľ-
nohospodársky pozemok je z troch strán 
ohraničený zástavbou. V minulosti voda 
prirodzene stekala približne cez terajší areál 
autoškoly Progres. Teraz sa voda valí do are-
álu školy. Poľnohospodárske družstvo Senica 
(PD) spoločne s Mestom Senica hľadali rieše-
nie ako zabrániť pri podobných prívalových 
dažďoch poškodzovaniu iného majetku. PD 
ako prvé preoralo brázdy na zadržiavanie 
vody a dalo prísľub, že časť poľa nad školou 
a za rodinnými domami  na Komenského 
ulici budú osievať hustosiatymi obilninami. 
PD odstráni po vysušení nánosy bahna 
pozdĺž plota ZŠ. Mesto Senica v súčinnosti 
s BVS, ktorá má kanalizáciu v majetku, bude 
prečisťovať dažďovú kanalizáciu na Komen-
ského ulici. Čistenie dažďovej kanalizácie sa 
v meste robí priebežne, po lokalitách. Loka-
lita okolo Komenského ulice sa čistila aj vlani.

Viera Barošková
foto archív ZŠ Komenského ulica

Deťom k ich sviatku 
(Dokončenie zo str. 1)
V bloku kultúrnych podujatí sa s mimori-

adnym úspechom stretlo divadlo z dielne 
Záhoráckeho divadla Farmár Dodo nešika. 
Po premiére deň predtým sa v podstate 
druhýkrát postavili pred publikum. Lavice 
pred pódiom boli plné detí i dospelých 
a všetci sa nechali unášať dejom. Dru-
hýkrát dostal početné publikum do varu 
Zahrajko zo Spievankova s vílou Flauentín-
kou. Zaslúženým potleskom ocenili deti 
z tanečných prípraviek CVC pod vedením 
Zuzany Floriánovej, spevácke vystúpenie 
Sisy Kováčovej a Kristíny Petráňovej z krúž-
kov Centra voľného času. Svoje divácke 
zázemie tu našlo aj hudobné zoskupenie 
spevák Benedikt Cintula, ktorého na gitare 
sprevádza Miroslav Blažek a spevák a tex-
tár Richard Havel. Záverečnú diskotéku 
D.J. Leo kombinoval so žrebovaním tom-
boly z Míle pre mamu, ktorú vtedy nemohli 
urobiť kvôli silnej búrke. 

Zaujímavý a pestrý bol aj ďalší sprie-
vodný program. Členovia združenia sale-
ziánskej mládeže Domka Senica pripravili 
pre deti 10 stanovísk, po absolvovaní kto-
rých deti dostali darček. A tak s radosťou 
preliezali, poznávali, triafali, robili slalom 
na autíčkach..., aby vzápätí trielili za inou 
zaujímavou vecou. Napríklad za historickou 
technikou, ktorú predvádzal Klub vojenskej 
a policajnej histórie z Dojča. Zaujímavé 
bolo sledovať ukážku výcviku psov v podaní 
Kynologického klubu z Jablonice. Komento-
vaná ukážka osvetlila aj nezainteresovaným, 
aká je táto práca zložitá. Ukážku zásahu 
predviedli aj príslušníci Finančnej správy, 
Raketomodelársky klub z Dubnice sa pred-
viedol svojimi modelmi lietadiel, ktorých 
výkony mnohých udivovali. A medzitým 
po celý čas na oblohe nad mestom lietali 4 
lietadlá AN 2, Cesna 172, Zlin 142, Zlin 326 
a vrtuľník Robinson 44, ktoré nielen umož-
nili pohľad na mesto a jeho okolie z výšky, 
ale ukázali aj časť svojich schopností. O vyh-
liadkové lety bol veľký záujem, príležitosť 
pozerať sa na svet z výšky využilo takmer 
250 ľudí. Tí menej odvážni si prezerali vysta-
vené lietadlá, obdivovali autá a autobus 
Autoškoly Progres, zabávali sa na nafukova-
cích atrakciách, trampolínach, v lunaparku... 

Možností na vyšantenie bolo viac ako 
dosť, k tomu aj rôzne stánky, a tak sa 
z letiska rozchádzali malí návštevníci prí-
jemne unavení, ale aj s plačom, že ešte sa 
im zdalo priskoro a neabsolvovali všetko, 
čo chceli. Na celom letisku panovala 
pohoda a spokojnosť.

Námaha sa vyplatila, organizačné prí-
pravy množstva ľudí boli zúročené, a tak 
organizátorov Mesto Senica, Záhorácky 
aeroklub Senica, Mestské kultúrne stre-
disko Senica a OZ Domka Senica tešia pri-
aznivé odozvy a adresujú poďakovanie aj 
sponzorom, ktorí podporili toto podujatie 
venované deťom k ich Medzinárodnému 
dňu detí. 

Viera Barošková 
foto lv

Otvoria 11 tried prvákov
Vo všetkých 4 základných školách v 

meste sa 19. apríla konal zápis detí do 
prvých ročníkov v školskom roku 2018/19. 

Z podkladov vedúceho Spoločného 
školského úradu Petra Kovačiča vyplýva, 
že na zápis prišlo 240 detí narodených od 
1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. O odklad povi-
nnej školskej dochádzky požiadali rodičia 
22 detí. V ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha 
bolo zapísaných 68 detí, v ZŠ na Komen-
ského ulici zapísali 75 detí, v ZŠ na Sadovej 
ulici 52 detí – všetky tri školy vytvoria po 3 
triedy prvákov. V ZS s MŠ na Ulici J. Mud-
rocha zapísali 45 detí a od 1. septembra 
2018 budú mať v novom školskom roku 2 
triedy prvákov. 

Zápis do MŠ
Riaditeľka Materskej školy na Ulici L. 

Novomeského Senica oznamuje rodičom, 
že podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa 
na predprimárne vzdelávanie do jednotli-
vých elokovaných pracovísk na školský rok 
2018/2019 sa uskutoční od 30. apríla do 
11. mája v počte približne 180 detí.

Riaditeľka Základnej školy s Materskou 
školou na Ulici J. Mudrocha Senica ozna-
muje, že podávanie žiadostí o prijatie die-
ťaťa na predprimárne vzdelávanie na ďalší 
školský rok je ukončené z dôvodu plnej 
kapacity (66 detí).

SŠÚ Senica 
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Prvomájové rozptýlenie
Prvý májový deň ako štátny sviatok v prí-

jemnom jarnom počasí ponúkol množstvo 
príležitostí osláviť tento deň. Veľa občanov 
vylákal aj na Námestie oslobodenia, kde 
bol pripravený pestrý program. 

Prvý blok programu Na ľudovú nôtu sa 
začal o 10. hod. vystúpením domáceho 
speváckeho súboru Seniorka, ktorý pracuje 
pod odborným vedením Emílie Vlčejovej. 
Skupina vznikla v roku 2014 a vo svo-
jom repertoári má ľudové piesne hlavne 
zo Záhoria. Prezentuje sa na rôznych spo-
ločenských udalostiach a aj na námestí 
zožala potlesk za výkon i šírenie ľudovej 
piesne nášho regiónu. Po nich sa na pódiu 
predstavilo 19 členov Klubu priateľov 
heligónky, ktorý pracuje pri Mestskom 
kultúrnom stredisku. Členská základňa 
má členov vo veku od 14 do 80 rokov. 
Pod vedením Elígiusa Štepanovského pote-
šili piesňami množstvo priaznivcov tohto 
starého hudobného nástroja. 

Zhromaždených občanov pozdravil 
najprv prednosta Okresného úradu Senica 
Vladimír Kocourek a po ňom primátor 
mesta Branislav Grimm: „Pri vyslovení spo-
jenia 1. máj sa nám vytvárajú tri významy 
– máj ako lásky čas, Sviatok práce a v novo-
dobom ponímaní aj ako vstup Slovenska 
do Európskej únie.“ Primátor pripomenul 
históriu vzniku tohto sviatku z roku 1886, 

keď v americkom Chicagu 
žiadali robotníci uzákone-
nie dôstojných pracovných 
i sociálnych podmienok. 
Zdôraznil, že od týchto his-
torických udalostí sa veľa 
zmenilo, mnohé vtedajšie 
požiadavky sa činnosťou 
odborových zväzov zakom-
ponovali do pracovno-práv-
nych noriem, lebo práca je 
dôležitým činiteľom a pri 
neistote či strate zamestna-
nia spôsobuje vážne ekono-
mické i sociálne dôsledky 
v rodinách. Na margo vstupu 
do Európskej únie pozname-
nal, že aj Senica profituje z možnosti čer-
pania eurofondov (napríklad ZUŠ, námes-
tie...). 

Potom pódium ožilo poriadnou dáv-
kou rezkého tanca, rýchlych i pomalých 
hudobno-speváckych vystúpení v podaní 
folklórneho súboru Skaličan. Návštevníci 
nešetrili potleskom za výborné výkony 
hudobníkov, spevákov i tanečníkov v pest-
rých krojoch prezentujúcich viaceré regióny. 

Prvý blok uzavreli Spjevule ze Skali-
čánku, ktoré pracujú v Základnej umelec-
kej škole a majú mladšiu i staršiu vekovú 
skupinu. 

Popoludňajší blok tzv. domácej hudob-
nej scény sa začal o 14. hod. koncertom 

Máme radi mamy
Míľa pre mamu – tradičné a hojne 

navštevované podujatie sa v Senici konalo 
po 10.-krát, na Slovensku 15. krát. Prejsť 
symbolickú jednu míľu si prišlo užiť v pred-
večer Dňa matiek 12. mája na senické 
kúpalisko 1860 registrovaných účastníkov. 
Senica sa účasťou opäť zaradila na druhé 
miesto po Bratislave.

Veľkolepá oslava sviatku všetkých mám 
pripravená do posledného detailu, radosť 
v očiach detí, krásny program, množstvo 
atrakcií. Všetko to začalo v krásnom slneč-
nom počasí, ktoré počas registrácie od 13. 
hodiny panovalo. V kultúrnom programe 
účinkovali deti z Centra voľného času Sto-
nožka. Predstavili sa mažoretky Spirit, zas-
pievala mladá speváčka zo speváckeho 
krúžku Nikola Vančeková. Svoju premiéru 
mali detičky z tanečných prípravok, detičky 
z prípravky mažoretiek Spirit a MiniSpirit. 
Na pódiu vystúpilo aj hudobné zoskupe-
nie Benedikt Cintula a Miroslav Blažek. 
Deti zaujalo bábkové predstavenie Zajko 
Fajko a hadík Vadík. Potom pódium patrilo 
vystúpeniu mamičiek s detičkami v šatkách 
a nosičoch, ktoré predviedli ako sa tancuje 
babysalsa a predstavili sa aj detičky s rodičmi 
navštevujúcimi MC Stonožkine slniečka. 

O 15. hod. sa účastníci pochodu vydali 
od kúpaliska na cyklotrasu, aby prejdením 
symbolickej míle vzdali úctu a poďakovali 
sa za jedinečnú a nenahraditeľnú úlohu svo-
jej mame či starej mame. Míľu odštartovali 
vypustením balónikov primátor mesta Bra-
nislav Grimm a koordinátorky Materského 

skupiny Out of blue, ktorá sa prezentuje 
novými verziami popových piesní a okrem 
toho hrajú aj gospelovú hudbu. Ďalšia 
skupina Výkvet poézie nadšenca kombi-
nuje prvky funky, rocku a popu. Záver prí-
jemného dňa na námestí, keď sa na ňom 
vystriedal pomerne veľký počet ľudí, priaz-
nivcov jednotlivých formácií, urobilo kon-
certom zoskupenie The Minority – Green 
Day Tribute z Bratislavy. V ich repertoári 
sú najznámejšie a najväčšie hity americkej 
punk rockovej skupiny Grenn Day, ktorá 
ovplyvnila vznik kapely. 

Viera Barošková 
foto bar

centra Stonožkine slniečka Lucia Mihoková 
a Vladka Ondrčková. Na všetkých v cieli 
čakal darček. Deti dostali medailu s logom 
míle, mamy hlinené srdiečko a každá 
rodina darček od hlavného sponzora. 
Po absolvovaní míle bol v cieli pripravený 
ešte ďalší program, v ktorom mali vystúpiť 
so svojou šou zvieratká z Crazy Chichi and 
friends a mala byť vyžrebovaná tombola. 
Tú prekazila prietrž mračien s krupobitím, 
ktorú Senica už dávno nezažila a podujatie 
bolo preto predčasne ukončené.

Organizátormi podujatia v Senici boli 
Materské centrum Stonožkine slniečka 
Senica pri CVČ a Mesto Senica. O program 
sa postaralo CVČ, združenie saleziánskej 
mládeže Domka. 

Lokálni partneri boli Mesto Senica – fond 
PRO Senica, Mestské kultúrne stredisko 
Senica, Centrum voľného času Stonožka 
Senica, Rekreačné služby mesta Senica, 
Technické služby Senica, Domka, Trnavský 
samosprávny kraj, Raiffeisen Bank, Hílek 
a spol., realitná kancelária Remax, COOP 
Jednota Senica, Tesco Senica, Digi Tv, GH 
studio, Zdenko Helt, Europe Direct Senica, 
SČK Senica, Luxor, n.o. a generálnym spon-
zorom podujatia v Senici bola lekáreň 
Centrum. Veľké ďakujem patrí všetkým 
dobrovoľníkom, ktorí pomáhali pri príprave 
i počas podujatia. 

text a foto lv
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pre klientov
Zariadenie sociálnych služieb Senica, 

n. o. je nezisková organizácia založená 
Mestom Senica 6. decembra 2005. Mnohí 
Seničania ani ľudia z blízkeho okolia o nás 
nevedia alebo si ho mýlia s podobným väč-
ším Domovom sociálnych služieb a zari-
adením pre seniorov v správe Trnavského 
samosprávneho kraja. Ako to teda je? ZSS 
Senica, n.o.sídli v budove bývalej polikli-
niky na Štefánikovej ulici (za stomatologic-
kým pavilónom), v zeleni mestského parku.

Sme ľahko prístupní z hlavnej cesty. 
Nájdete nás aj na: na internete www.zssse-
nica.sk alebo na facebooku https://www.
facebook.com/zariadenie.socialnychsluzieb.

Poskytuje tieto sociálne služby: domov 
sociálnych služieb, zariadenie opatrova-
teľskej služby, zariadenie pre seniorov, 
útulok a sociálne poradenstvo.

Zariadenie poskytuje sociálne služby 
určené najmä pre seniorov a občanov 
v produktívnom veku od 18 rokov pre 42 
klientov a sociálnu službu Útulok pre ľudí 
bez domova pre 8 klientov.

Odborný tím pracovníkov zariadenia 
poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpe-
čuje 24- hodinové opatrovateľské služby. Kli-
enti trávia dni v zariadení rôznymi aktivitami, 
napríklad návštevami kultúrnych podujatí, 
zapájaním sa do rôznych súťažno-zábavných 
kvízov, sledovaním obľúbených televíznych 
programov, pečením koláčikov, vychádzkami 
do okolia alebo posedením vonku pri príleži-
tosti rôznych akcií, stavaní mája či opekačke. 
Klientov navštevujú žiaci zo senických mater-
ských a základných škôl, zo Spojenej školy 
a tiež dobrovoľníci pod vedením Europe 
Direct Senica, ktorí seniorov zabávajú pripra-
venými predstaveniami, obdarúvajú vlastno-
ručne vyhotovenými darčekmi alebo cibria 
pamäť seniorov v rámci Týždňa mozgu. 
V keramickej dielni vyrábame spolu s klientmi 
výrobky, ktoré si občania môžu zakúpiť pri-
amo v zariadení, na senickom jarmoku alebo 
na prezentačných výstavách.

Poslaním zariadenia je poskytovať soci-
álne služby v zmysle zákona o sociálnych 
službách ako súčasť sociálnej politiky 
Mesta Senica. Poskytované služby musia 
spĺňať požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň 
dbajú na subjektívnu spokojnosť klienta. 
Klient je naším partnerom a jeho názor je 
pre nás dôležitý.

Slavomíra Jurovatá
riaditeľka ZSS, n.o.

Nové infoboxy
Na miestach betónových skruží, ktoré 

slúžili ako výlepné plochy v meste Senica, 
sa začiatkom mája objavili nové infoboxy.

Mesto Senica k výmene skruží za info-
boxy pristúpilo z viacerých dôvodov. Pri-
oritne išlo o to, aby mesto získalo krajší 
a estetickejší ráz. Okrem toho sú nové 
vitríny presklené, a tak by sa malo zame-
dziť nelegálnemu výlepu alebo strhávaniu 
plagátov. Nové boxy sa budú aj ľahšie udr-
žiavať. Na betónových skružiach boli pla-
gáty lepené, a preto sa ťažšie odstraňovali. 
V nových infoboxoch sú plagáty prichytá-
vané magnetmi.

Systém vylepovania plagátov zostáva 
nezmenený. Plagáty záujemcovia prinesú 
do informačnej kancelárie Infosen na Námestí 

oslobodenia. Zostáva aj výlepný deň, ktorým 
je pondelok. Plagáty treba preto priniesť vždy 
v pondelok najneskôr do 10.00 hod. Tu pla-
gát zaregistrujú, označia ho nálepkou, kde je 
uvedený termín výlepu od - do a po zaplatení 
poplatku bude plagát vylepený v najbližší 
výlepný deň, prípadne podľa požiadavky.

Nových Infoboxov je 6, nachádzajú 
sa pri Záhorskej knižnici, na parkovisku 
pri cintoríne, pri potravinách Mária, na IBV 
v Kunove, pri potravinách COOP Jednota 
v Sotine a pri predajni obuvi Robel.

Mesto Senica zaviedlo výlepný systém 
v meste v roku 2015 a výlep plagátov je 
korigovaný prostredníctvom VZN č. 61 
o umiestňovaní plagátov na území mesta 
Senica.

lv

Interpelácie na web 
stránke mesta 

Stránka mesta Senica ponúka okrem 
iných informácií aj kompletné informácie 
zo zasadnutí mestského zastupiteľstva 
(MsZ). Okrem pozvánok, uznesení, zápis-
níc, záznamov o účasti jednotlivých poslan-
cov na zasadnutiach, prehľadu hlasovania 
poslancov a videozáznamov tu návštevníci 
stránky nájdu od 22. rokovania zasadnutia 
MsZ aj odpovede na interpelácie poslancov. 

Interpelácie poslancov sú bodom pro-
gramu každého rokovania MsZ. Interpelá-
cia je verejne položená otázka a požiadavka 
poslancov súvisiaca s činnosťou a kompeten-
ciami vedenia mesta, mestského úradu, hlav-
ného kontrolóra a jednotlivých mestských 
organizácií. Na interpeláciu sa odpovedá 
zvyčajne priamo na zasadnutí. V prípade, že 
obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby 
záležitosť bola prešetrená alebo je nutné 
vykonávať iné opatrenia, alebo ak vysvetle-
nie nie je postačujúce, musí sa poslancovi 
odpoveď poskytnúť do 30 dní od rokovania 

mestského zastupiteľstva. Poslanci interpe-
lácie a podnety podávajú písomne alebo 
ústne na zasadnutiach mestského zastupi-
teľstva. K dispozícii je tlačivo, na ktorom sa 
interpelácie podávajú. Väčšina poslancov 
však využíva ústne podanie priamo na MsZ. 

Interpelácie sú často otázky občanov, 
ktorí ich cez svojho poslanca vo svojom 
volebnom obvode môžu podať mest-
skému zastupiteľstvu. Samospráva mesta 
Senica pristúpila k zverejňovaniu týchto 
otázok na webovej stránke, aby mala verej-
nosť lepší prehľad o riešení podnetov. Inter-
pelácie zverejnené na web stránke mesta 
sa dajú zoraďovať podľa dátumu, podľa 
predkladateľa či predmetu interpelácie, ale 
aj vyhľadávať podľa kľúčových slov. 

Interpelácie budú zverejnené vždy 
po zasadnutí MsZ a spísaní prepisu hlaso-
vého záznamu zo zasadnutia. K otázke bude 
samozrejme uvedená aj odpoveď. Ak zaznie 
odpoveď na zasadnutí, bude zverejnená spolu 
s otázkou, ak bude odpovedané predklada-
teľovi písomnou formou, bude táto odpoveď 
priložená na web stránku do 30 dní.

lv

Zmeny v poskytovaní 
zdravotných služieb

Od novembra 2017 je v platnosti novela 
zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá 
zavádza zmeny v ambulantných pohotovos-
tiach, ktoré doteraz poznáme pod názvom 
Lekárska služba prvej pomoci (LSPP). Do 30. 
júna 2018 bude LSPP fungovať v režime 
aký poznáme teraz, teda lekára môžeme 
na LSPP vyhľadať od 16.00 do 7.00. Od 1. 
júla sa treba pripraviť na zmenu.

Od 1. júla 2018 sa názov zmení na ambu-
lantnú pohotovostnú službu (APS). „Budú ju 
prevádzkovať tí, ktorí uspejú vo výberovom 
konaní. Poliklinika Senica, n.o. sa uchád-
zala o prevádzkovanie APS pre dospelých, 
aj pre deti a dorast. Výberové konanie sa 
uskutočnilo 20.-21.apríla a kladný výsledok 
sme sa dozvedeli 31. mája,“ informovala ria-
diteľka Polikliniky Senica Alena Kovačičová.

S účinnosťou od 1. júla 2018 bude teda 
APS pre dospelých aj APS pre deti a dorast 

v budove Polikliniky v dvoch ambulanciách:
- v pracovné dni od 16.00 do 22.00 hod.
- v dni pracovného voľna (soboty, nedele, 

sviatky) od 7.00 do 22.00 hod.
- pohotovosť APS bude len ambulantná, 

nebude výjazdová, teda nebude možné pri-
volať lekára domov.

Ambulancie budú v budove Polikliniky. 
APS pre dospelých bude v priestoroch, kde 
je v súčasnosti LSPP, APS pre deti a dorast 
bude vo vedľajšom priestore na rovnakej 
chodbe. 

Telefonický kontakt bude:
APS pre dospelých 034/ 651 3008
APS pre deti a dorast 034/ 698 3043
Telefonický kontakt bude slúžiť len 

na konzultácie s lekárom, nebude možné 
privolať lekára domov, pacientom bude 
poskytovaná zdravotná starostlivosť len 
v ambulanciách APS. Pre život ohrozujúce 
stavy je k dispozícii nepretržite 24 hodín 
denne rýchla lekárska pomoc (RLP).

bar 
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Aby sme nezabudli
„...na dátum 8. máj 1945, kedy sa skon-

čila v Európe 2. svetová vojna. Je dôležité 
pripomínať si, čo tomu všetkému pred-
chádzalo. Rozpínavosť nedemokratických 
režimov, presadenie neľudských ideológií, 
ktoré pohŕdali hodnotou ľudského života aj 
celými národmi. Vojna znamenala milióny 
obetí, svet uvrhnutý na 6 rokov do chaosu.“ 

Týmito slovami uviedla pri  pamätníku 
soche Víťazstvo na Námestí oslobodenia 
pietnu spomienkovú slávnosť pri príleži-
tosti 73. výročie skončenia vojny a Dňa 
víťazstva nad fašizmom moderátorka Viera 
Barošková. 

Vďaku a úctu všetkým tým, ktorí sa 
z bojísk domov nevrátili, položením ven-
cov vzdali prednosta Okresného úradu 
Vladimír Kocourek, podpredseda Trnav-
ského samosprávneho kraja Pavol Kalman, 
primátor Senice Branislav Grimm, zástup-
covia Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov, politických strán Smer-SD, 
SDKÚ-DS, SNS, KSS, občianskych zdru-
žení Delostrelec, Ľavicové Záhorie a pod-

niku Arcelor. Po štátnej hymne sa slovami 
básne zhromaždeným občanom, žiakom 
a študentom škôl prihovorila členka Zboru 
pre občianske záležitosti Miroslava Císa-
rová. 

V príhovore prednosta Okresného 
úradu Vladimír Kocourek stručne zhrnul 
históriu 2. vojny, poukázal na zverstvá, 
ktoré sa počas nej diali. „Na tieto udalosti 

nemožno zabúdať, pretože aj po skončení 
1. svetovej vojny bol názor, že je to vojna už 
posledná. Nebolo to tak..." apeloval pred-
nosta Okresného úradu. Pripomenul, že 
deň skončenia 2. svetovej vojny je štátnym 
sviatkom takmer vo všetkých štátoch sveta, 
vrátane Slovenskej republiky. „Aj naša 
a ďalšie generácie občanov musia si tieto 
udalosti neustále pripomínať preto, aby sa 
už niečo podobné nikdy vo svete nestalo, 
aby ľudia žili už len v mieri,“ zdôraznil.

Pietnu spomienkovú slávnosť ukončila 
pieseň Aká si mi krásna. 

bar 
foto lv

Historický vlak 
i výstava modelov

Železničná trať Trnava - Kúty oslavuje 
120. výročie vzniku. Túto udalosť si pripo-
menieme v sobotu 9. júna, kedy organizá-
tori Klub priateľov železníc Trnavy a okolia 
spolu s partnermi pripravili mimoriadnu 
jazdu historickým motorovým vlakom 
na tejto trase. 

Vlak sa vydá na svoju trasu z Trnavy 
cez Smolenice a Jablonicu do Kútov o 8.18 
hod. Vlak zastaví v niektorých staniciach, 
kde bude pripravený sprievodný program. 
Zastávku pri jazde do Kútov bude mať 
aj na Železničnej stanici v Senici, kam 
príde o 10.26 hod. a v stanici pobudne 
48 minút. Počas tejto doby sa cestujúci 
i ostatní návštevníci dozvedia zaujímavosti 
z výstavby trate, k dispozícii bude bulletin 
i spomienkové odznaky. Atmosféru jazdy 
historického vlaku spríjemnia všetkým spe-
vácky zbor Seniorka a Klub priateľov heli-
gónky. 

Z Kútov odíde vlak smerom do Trnavy 
o 14.03 hod. a bude zastavovať v tých 
istých staniciach len na výstup a nástup. 
V Senici zastaví o 14.41 hod. Jazda vlakom 
bez ohľadu na vzdialenosť bude stáť 2 
eurá, počet miest je obmedzený. 

Druhou unikátnou udalosťou spojenou 
s vlakmi je výstava Igrava, ktorá ponúkne 
návštevníkom zmenšené modely historic-
kých lokomotív a vlakových súprav, staré 
nádražné budovy, tunely a mosty. V Dome 
kultúry v dňoch 8. a 9. júna sa predstaví 
modulová železnica v mierke 1:120 a pre-
pojené budú všetky železnice Vyšehrádskej 
4. Modelári z klubov zo Slovenska. Česka, 
Poľska a Maďarska ponúknu návštevníkom 
jedinečný pohľad, pretože všetky modely 
sú vernou kópiou skutočnosti. Na 124 
moduloch bude položených 230 m koľaj-
níc, na ktorých bude premávať 200 vlakov. 

Výstava bude otvorená v piatok 8. 
júna od 14.30 do 17.30, v sobotu 9. júna 
od 10.00 do 13.00 a od 14.30 do 17.30 
hod. Vstupné dobrovoľné.

Výstavu organizuje Klub modulovej 
železnice Žilina v spolupráci so spoločnos-
ťou Igra Model Znojmo pod záštitou Mesta 
Senica.

bar

Absolventi 
sa predstavujú

V sobotu 19. mája sa v koncertnej sále 
ZUŠ uskutočnila vernisáž výstavy absolven-
tov 1. stupňa výtvarného odboru. V tomto 
školskom roku absolvovalo pod vedením 
piatich pedagógov Daniely Orthovej, Mgr. 
Hany Oslejovej, Mgr. Oksany Paliy, Mgr. 
Tomáša Vojačeka a Mgr. art. Natálie Žúrko-
vej), dovedna 38 žiakov. Výstava je nainšta-
lovaná v Galérii v podkroví i v galérii na prí-
zemí a opäť ponúka široký záber kvalitne 
spracovaných tém a námetov v rôznych 
materiálnych a technických prevedeniach. 
Návštevník tu nájde romantické krajiny, 

portréty, zátišia, interpretácie diel, zvie-
ratá i design. Zaujímavý je aj textilný návrh 
odevu, busta, či inštalácia objektu v pries-
tore. Všetkým absolventom prajeme v ďal-
šom štúdiu i v živote veľa úspechov, ďalších 
výtvarných nápadov, nech ich láska k ume-
niu sprevádza celý ich život. Poďakovanie 
patrí rodičom, starým rodičom za podporu, 
kolegom za obetavú a trpezlivú prácu a v 
ostatnom rade občianskemu združeniu 
– Výchova umením, za podpory ktorého 
každý absolvent dostal malý darček ako 
spomienku na našu školu. Všetkých srdečne 
pozývame na prehliadku výstavy, ktorá 
potrvá do 9. júna. 

Mgr. Jana Žúrková
vedúca odboru ZUŠ

Koncert žiakov ZUŠ
V nedeľu 20. mája sa priestormi Záhor-

skej galérie niesli tóny hudby. Ich aktérmi 
boli, tak ako po minulé roky, žiaci ZUŠ 
v Senici. Možnosť účinkovať v krásnom 
a inšpiratívnom prostredí na pozadí výtvar-
ných diel dostávajú žiaci, ktorí v aktuálnom 
školskom roku alebo počas celého svojho 
štúdia reprezentovali školu na súťažiach, 
festivaloch a koncertoch. V tomto roku 
sa na koncerte predstavili klaviristky Nina 
Orthová, Alica Zahu-
menská a Darina 
Tomašovičová, gita-
risti Ondrej a Richard 
Čederlovci, akordeo-
nisti Patrik a Mar-
tin Jediný a Michal 
Čas, dychový odbor 
reprezentovali flau-
tistky Mária Karás-
ková a Katarína 
Škodáčková. Za spe-
vácky odbor sa 
predstavila sólovým 

vystúpením Katarína Sadloňová a dvoma 
piesňami prispel spevácky zbor. Hudobný 
program bol doplnený o umelecký pred-
nes, recitovala Michaela Mikušová.

Všetkým účinkujúcim žiakom a ich 
pedagógom gratulujeme ku krásnym 
výkonom a zároveň ďakujeme riaditeľovi 
a zamestnancom Záhorskej Galérie 
za upomienkové darčeky a vytvorenie pod-
mienok pre účinkujúcich.w

Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ
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výroby polyesteru
Dňa 22. mája si pripomíname 50. výročie 

položenia základného kameňa výroby polye-
sterového vlákna v Senici. Prvá cievka s textil-
ným polyesterovým vláknom bola vyrobená 
v Slovenskom hodvábe 23. júla 1970 na tech-
nologickom zariadení vybudovanom v licen-
cii s holandskou firmou AKZO International. 
V čase najväčšieho rozmachu fabrika Sloven-
ský hodváb zamestnávala cca 3200 ľudí, čo 
predstavovalo 20 % ľudí z celkového počtu 
obyvateľov Senice, a to prakticky znamenalo, 
že každý tretí, štvrtý dospelý človek pracoval 
v Slovenskom hodvábe. Tento podnik mal 
vlastnú výrobu energie – parnú elektráreň, 
vlastné zdroje vody, vlastnú skládku odpa-
dov, čističku, vlastnú železnicu, ale aj soci-
álne zázemie pre zamestnancov: zdravotné 
stredisko priamo v areáli závodu, kuchyňu, 
kultúrne stredisko – závodný klub, ubytovňu, 
plaváreň, saunu, telocvičňu, dokonca aj jasle 
a materskú školu. Bývalí zamestnanci doteraz 
s nostalgiou spomínajú na spoločné podni-
kové rekreácie, ozdravné pobyty či spoločen-
ské akcie v závodnom klube, kde sa cítili ako 
v rodinnom kruhu. 

Slovenský hodváb mal pre Senicu obrov-
ský význam, zamestnával ľudí z celého oko-
lia, z okresov Skalica, Myjava aj Malacky. 
Ročná kapacita výroby bola 9500 ton poly-
esterového vlákna s vysokým podielom 
tvarovaného polyesterového hodvábu a k 
tomu 6000 ton granulátu. K výrobe patrila 
aj najväčšia farbiareň vo vtedajšom Česko-
slovensku s kapacitou 4000 ton povrchovo 
farbeného vlákna so stopiatimi odtieňmi 
vo svojej farebnici. 

V roku 1992 sa k výrobe textilného 
PES vlákna pridala aj produkcia technic-
kého HMLS vlákna určeného pre kordové 

tkaniny do pneumatík a takisto vysoko-
pevnostného vlákna pre séglové tkaniny 
do dopravníkových pásov. V roku 1998 
bola výroba technického vlákna premeno-
vaná na firmu SLOVKORD, jeho spoluvlast-
níkom sa stala česká firma Kordárna Velká 
nad Veličkou, výrobca kordových a séglo-
vých tkanín. V roku 2005 kúpila Kordárna 
aj výrobu textilného PES vlákna (bývalý SH) 
a premenovala ju tiež na SLOVKORD.

Polyesterový textilný hodváb medziná-
rodne chránený pod značkou Slotera sa 
vyrábal až do mája 2009, keď obidva sub-
jekty – výrobu textilného aj technického 
polyesterového vlákna zasiahla hospodár-
ska kríza, SLOVKORD sa dostal pod správu 
insolvenčného správcu v rámci insolvenč-
ného konania.

Nový majiteľ už v roku 2010, finančná 
skupina zložená z českých ale aj sloven-
ských spoločností, po nevyhnutnom dofi-
nancovaní nových kapacít SLOVKORDU, 
rozhodla o opätovnom spustení výroby 
technického vlákna, ktorá sa rozbehla naj-
prv v starej hale a od roku 2014 naplno aj 
v novej prevádzke.

Hoci mnoho ľudí v Senici ani len netuší, 
ale aktuálne výroba polyesterových HMLS 
vlákien do kordových tkanín a LS vlákien 
určených do séglových tkanín prebieha 
na vysokošpecifických high-tech zariade-
niach, ktoré sú najspoľahlivejšie svojho 
druhu a umožňujú vyrábať vlákno poža-
dovanej kvality efektívne a takmer bezod-
padovo. Od roku 2017 nesie firma meno 
KORDÁRNA Plus a.s., organizačná zložka 
Senica a je dcérskou spoločnosťou KOR-
DÁRNA Plus Velká nad Veličkou, ktorá je aj 
jej hlavným zákazníkom.

Celková kapacita výroby je 21 tis. ton 
ročne, aktuálny plán na rok 2018 je okolo 
9 tis. ton vlákna. Generálnym riaditeľom je 
od apríla 2015 pán Rudolf Haas z Nemecka, 
ktorý má s výrobou polyesterového vlákna 
značné skúsenosti, ktoré získaval prakticky 
počas celého doterajšieho profesionálneho 
života, rozbiehal výrobu PES vlákna v Číne, 
na Taiwane, v USA, Brazílii a Holandsku.

Spolu so svojím tímom 102 zamestnan-
cov dosahujú za posledné dva roky ekono-
mické výsledky v plusových číslach, za čo 
vďačia hlavne vysokému podielu 1. kvality 
vyrobeného vlákna k celkovému množstvu 
spotrebovaného granulátu potrebného 
na jeho výrobu a vyhovujúcim parame-
trom vlákna, ktoré zákazník KORDÁRNA 
Plus Velká nad Veličkou vyžaduje. Aj vďaka 
tomu mohli byť mzdy od roku 2014 zvý-
šené o viac ako 20 %. 

Veľký dôraz firma kladie na dobré 
medziľudské pracovné vzťahy, ktoré 
zamestnanci utužujú na každoročných 
stretnutiach v rámci tzv. Family Day alebo 
na veľmi žiadanom Vianočnom posedení 
spojenom aj s hudbou a tancom.

Tento rok KORDÁRNA Plus Senica 
plánuje aj Deň otvorených dverí, ktorého 
termín konania sa verejnosť dozvie s dosta-
točným predstihom.

Vedenie firmy: horný rad zľava: M. Rozborová, Ing. R. Haas, D. Rýzek, L. Vajda, Ing. L. Lacho, Ing. B. Svatá, Ing. Ľ. Jakábová, V. Sekereš, 
dolný rad zľava: Bc. K. Isted Gabrišová, Ing. J. Štvrtecká, Ing. A. Zigmundová, RNDr. I. Žilková.
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Vystúpenia pred medzinárodným pub-
likom zažili od 9. do 12. mája speváčky 
a speváci z Detského speváckeho zboru 
Základnej umeleckej školy v Senici. Zbor sa 
zúčastnil na Európskom festivale mladých 
hudobníkov At the Watergate v Holandsku. 

Európsky festival mladých hudobníkov 
každoročne usporadúva Európska asociácia 
hudobných škôl a každý rok sa koná v inom 
európskom meste. Tento rok padla voľba 
na holandské mesto Sneek. Dostať sa na fes-
tival, kde vystupujú mládežnícke súbory 
z umeleckých škôl, je prestížnou záleži-
tosťou a účastníci sú starostlivo vyberaní. 
Tento rok sa na festival dostalo stoosem-
desiat súborov z dvadsiatich európskych 
krajín, napríklad zo Španielska, Talianska, 
Nemecka či Estónska, aj z domáceho 
Holandska. Senický Detský spevácky zbor 
ZUŠ patril medzi osem súborov zo Sloven-
ska, ktoré si svojím programom i predchád-
zajúcimi úspechmi túto poctu vyslúžili.

Ešte predtým než sa zbor do Holand-
ska dostal, čakala ho náročná príprava. 
Príprava skutočne ukážkového programu 
trvala takmer rok, zboristi i pedagógovia 
ZUŠ jej obetovali i mnohé víkendy. Účasť 
na zahraničných festivaloch je aj finančne 
veľmi náročná. Možnosť definitívne 
potvrdiť účasť umožnila zboru až dotácia 

z fondu Pro Senica.
Všetka predchádzajúca drina i množ-

stvo vybavovania boli ale razom zabud-
nuté, keď sa zboristi ocitli v Sneeku na otvá-
racom ceremoniáli festivalu. Organizátori 
pre všetkých šesť tisíc účastníkov festivalu 
pripravili skutočne nezabudnuteľný záži-
tok. Senických zboristov očarili nielen 

vystúpenia hudobníkov z iných krajín, ale 
aj krásy Holandska, krajiny plnej zelene, 
riek a kanálov.

Účasť na festivale bola nielen o zábave 
a poznávaní novej krajiny. Celkovo speváci 
zo senickej ZUŠ-ky vystúpili na festivale šty-
rikrát pred rôznorodým publikom, skladajú-
cim sa z miestnych i z členov iných súbo-
rov z celej Európy. Dvakrát koncertovali 
v Sneeku, raz v neďalekom mestečku Blau-
whuis, kde vystúpili v miestnom domove 
dôchodcov a raz v centre mesta Workum, 
nachádzajúceho sa pri Severnom mori. 

Ak sa dá súdiť z nadšeného potlesku 
publika, Detský spevácky zbor ZUŠ Senica 
pod vedením dirigenta Ondreja Hluchého 
zožal ohromný úspech a medzi desiatkami 
ďalších súborov z celej Európy sa rozhodne 
nestratil. Dôstojne svojimi vystúpeniami 
reprezentoval nielen Senicu, ale aj celé Slo-
vensko.

Eliška Gáfriková
členka Detského speváckeho zboru

ZUŠ Senica

Ľudový odev na Záhorí 
Vernisážou 4. mája bola verejnosti 

sprístupnená výstava Ľudový odev 
na Záhorí – tradícia a dnešok, ktorá sa 
konala v priestoroch Záhorského osveto-
vého strediska (ZOS) v Senici v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trnavského samospráv-
neho kraja a pripravená aj v spolupráci 
so Záhorským múzeom v Skalici. Výstava 
potrvá do 7. júna.

Výstava mapuje lokálne formy svia-
točného a obradového mužského a žen-
ského odevu, vychádzajúc z historického 
vývoja Záhoria rozdeleného na panstvá. 
Prostredníctvom kompletných odevov 
inštalovaných na figurínach, jednotlivých 
súčiastok, textov a obrazového materiálu 
oboznámi návštevníka s podobami skalic-
kého, holíčskeho, šaštínskeho, senického, 
jablonického, moravskosvätojánskeho, 
malackého a plaveckého ľudového odevu 
v minulosti.

Panelová časť výstavy charakterizuje 
druhy a lokálne formy ľudového odevu 
na Záhorí, jednotlivé krojové komplety, 
rôzne krojové súčiastky a ponúka podrob-
nejšie informácie k vystaveným predme-
tom. K vystaveným exponátom zo zbierko-
vého fondu etnológie Záhorského múzea 
patria okrem kompletných odevov na figu-
rínach aj osobitne vystavené súčiastky 
odevov, dokumentujúce ich rôznorodosť. 
Kým mužský odev zastupujú najmä vesty 
(lajblíky), košele a kožuchy, zo ženského 
odevu sú to rubáše, sukne, kacabajky 
a čepce. Poslednú časť výstavy predstavujú 
fotografie dokumentujúce súčasnú podobu 
ženského ľudového odevu na Záhorí, ktoré 
skrátenou formou zachytávajú postup ich 
obliekania.

Výstavu otvorila riaditeľka ZOS Ľubica 
Krištofová, prihovorili sa riaditeľka Záhor-
ského múzea v Skalici Viera Drahošová 
a jeho odborní pracovníci, kurátori výstavy 
Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD. a PhDr. 
Richard Drška. V kultúrnom programe 
vystúpila spevácka skupina Bročané 
z Brodského s tradičnými miestnymi ľudo-
vými piesňami.

Viera Juríčková
ZOS Senica

Voľné umenie a dizajn
Laboratorium je názov prezentácie 

dvoch autoriek Andrey Demek a Elišky 
Šefčíkovej, ktorú pripravila Záhorská galé-
ria Jána Mudrocha v Senici. Evokuje dva 
aspekty – prezentovať výtvarníčku regiónu 
a zároveň aj tvorbu predstaviteľky českého 
umenia, ktoré sú oba v súlade so špeciali-
záciou galérie.

Seničanka, scénografka, Eliška Šefčíková 
sa domácemu publiku v galérii predstavuje 
individuálnou formou po prvý raz, a to 
výberom z odevného dizajnu, plošnými 
štúdiami z textilných a netextilných materi-
álov a ukážkou zo scénického umenia. Ako 
hosťa si prizvala sochárku Andreu Demek, 

ktorej tvorivý záber je taktiež širokospekt-
rálny, venuje sa inštalácii, objektu, videu, 
konceptuálnemu umeniu a sochárskej 
tvorbe.

V tejto prezentácii sa umelecké úsilia 
autoriek spojili do spoločného projektu. 
Je hravým výskumom koncipovaným ako 
vizuálne príťažlivá forma prezentácie 
rôznych materiálov v oblasti priestorovej 
tvorby, objektu, sochárstva, odevného 
dizajnu, ale aj v plošnej reflexii. Prostred-
níctvom nich je možné zoznamovať sa 
s materiálmi, potláčať ich východiskové 
poslanie a povýšiť ich do sveta umelec-
kého. Tvoriť s ich tvarmi, druhmi i vlast-
nosťami a poukázať na ich mnohé mož-
nosti v oblasti interiérových tvorivých 

aktivít. Autorky v tvorbe zohľadnili aj 
dané miesto, jeho potenciál, rešpektovali 
architektonické vlastnosti priestoru a pre-
zentáciu koncipovali ako široko otvorenú 
platformu aj pre mnohé kreatívne počiny 
diváka, ktorého chápu ako integrálnu 
súčasť svojej tvorby s možnosťou aktív-
neho vstupu do jej deja. 

Výstava, v ktorej sa prelína voľné ume-
nie s dizajnom, je širokospektrálnym pohľa-
dom prístupov, od klasických cez alterna-
tívne až po experimentálne, ale aj oblúkom 
ich podôb od plošných, kolážových až 
po priestorové.

Dana Janáčková
kurátorka výstavy, ZGJM
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Stredná odborná škola (SOŠ) Senica 
bola v apríli dejiskom konania krajského 
kola Stredoškolskej odbornej činnosti 
(SOČ). Súťažili víťazi školských kôl zo stred-
ných škôl Trnavského samosprávneho kraja 
– 121 študentov s 98 prácami v 17 kategó-
riách. 

Stredoškolská 
odborná činnosť 
je záujmová čin-
nosť žiakov den-
ného štúdia stred-
ných škôl, ktorej 
sa venujú v škole 
v čase vyučova-
cieho procesu 
a tiež vo svojom 
voľnom čase. Študenti svoju prácu riešia 
samostatne za pomoci odborného konzul-
tanta, obhajujú výsledky svojej práce pred 
odbornou komisiou a najlepšie postúpila 
do celoštátneho kola. 

V SOŠ Senica sa do SOČ prihlásilo 20 
študentov z rôznych študijných a učeb-
ných odborov. V prácach študenti riešili 
problematiku stavebníctva, spoločného 
stravovania, zahraničných kuchýň, enviro-
problematiku, úspory energie a podobne. 
Do krajského kola postúpili práce týchto 
žiakov Lukáš Daniel – Sladké maškrtenie 
pre deti aj dospelých, Boris Gacko – Brezov-
ský kroj a využitie jeho aplikácií na súčasný 
odev (na foto); Boris je študentom 1. roč-
níka učebného odboru cukrár – kuchár, 
konzultantkou bola Ing. Jarmila Adásková. 
Lenka Kováčová a Petra Durcová – Využitie 
renesančného obdobia v súčasnosti a Sofia 
Fusková – Blogmánia, táto práca postúpila 
do celoštátneho kola. Sofia Fusková je štu-
dentkou 3. ročníka študijného odboru čaš-
ník, konzultantmi jej práce boli Mgr. Gab-
riela Portášová, RNDr. Gabriela Kruppová.

bar 
foto SOŠ

Podporíte naše médiá?
Liga proti reumatizmu na Slovensku 

a Klub Kĺbik vyhlásili X. ročník Novinárskej 
pocty KROK 2017. Na túto cenu sú nomi-
nované aj dve médiá zo Senice – mesač-
ník Naša Senica bojuje v kategórii printové 
médiá s článkom Straty a nálezy s reumou 
autorky Viery Baroškovej zverejnený v janu-
ári 2017 a TV SEN v kategórii televízne 
médiá s reportážou Stretnutie s reumato-
lógmi bez bieleho plášťa, redaktorka: Miro-
slava Otrísalová, kamera: Branislav Kubica, 
11.4.2017, TV SEN Senica. V súťaži je cel-
kovo zaradených 12 médií v troch kategó-
riách. Okrem spomínaných aj rozhlasové 
médiá.

Nominované boli príspevky venujúce 
sa reumatizmu. Hlasovať za senické médiá 
v novinárskej súťaži KROK 2017 môžete 
tu: http://www.mojareuma.sk/krok-2017/. 
Hlasovanie je možné od 1. mája do 30. sep-
tembra 2018. Za každú kategóriu hlasujúci 
prideľuje svoj hlas iba jedenkrát. Pravidlá 
súťaže nedovoľujú hlasovať opakovane. 
Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude zve-
rejnené 13. októbra v Piešťanoch pri príle-
žitosti Svetového dňa reumatizmu 2018. 

Liga proti reumatizmu na Slovensku 
je moderné pacientske združenie s celo-
slovenskou pôsobnosťou. Má 15 miest-
nych pobočiek a 2 špecializované kluby. 
Pre mladšiu generáciu reumatikov a deti 
Klub Kĺbik a pre pacientov s lupusom Klub 
Motýlik. V júni 2017 vznikla jedna z pobo-
čiek aj v Senici. Liga proti reumatizmu bola 
založená 22.10.1990 a sídli v Národnom 
ústave reumatických chorôb v Piešťanoch. 
Jej hlavné ciele sú: pomoc pacientom 
s reumatickými ochoreniami, propagácia 
zdravého životného štýlu, pomoc rodin-
ným príslušníkom a priateľom, informova-
nosť o možnostiach modernej diagnostiky 
a liečby a pôsobenie v oblasti prevencie 
zdravotných a sociálnych dôsledkov reu-
matických ochorení.

lv 

Možnosť odpustenia 
dlhu ŠFRB

 
Informácia o možnosti odpustenia časti 

úveru poskytnutého Štátnym fondom roz-
voja bývania z dôvodu narodenia dieťaťa. 

V zmysle zákona o Štátnom fonde 
rozvoja bývania môžu jeho dlžníci počas 
platnosti zmluvy o poskytnutí podpory 
na obstaranie bytu alebo rodinného domu 
požiadať o odpustenie 2 000 eur z úveru 
poskytnutého fondom na každé dieťa, 
ktoré sa im narodilo počas platnosti zmluvy 
a žije s nimi v spoločnej domácnosti 
a dožilo sa jedného roku veku alebo ak si 
osvojili dieťa, ktoré s nimi žije v spoločnej 
domácnosti aspoň jeden rok. 

Dlžníci musia požiadať fond o odpuste-
nie časti úveru písomne, ďalej musia dodr-
žiavať podmienky dohodnuté v zmluve 
o poskytnutí úveru a ku dňu podania žiadosti 
musia mať splnené záväzky voči fondu. Ak 
ku dňu podania žiadosti je zostatok úveru 
nižší ako 2 000 eur, možno žiadateľovi 
odpustiť sumu rovnajúcu sa zostatku úveru.

Žiadosť (tlačivo možno získať na kaž-
dom mestskom úrade, ktorý je sídlom 
okresu) je klient povinný doručiť poštou 
na adresu Štátny fond rozvoja bývania, 
Lamačská cesta č.8, 833 04 Bratislava 
spolu s nasledovnými prílohami:

- kópia rodného listu každého dieťaťa - 
overená matrikou alebo notárom, 

- potvrdenie príslušného obecného 
úradu o trvalom pobyte dieťaťa. 

Klienti, ktorí uzavreli zmluvný vzťah 
so ŠFRB do 31. decembra 2013, môžu 
písomne požiadať o odpustenie časti 
poskytnutého úveru najneskôr do 31. 
decembra 2018. 

Informácie môžu získať klienti na adrese 
Mestský úrad Senica – Ing. Peter Harnoš, 

telefón 034/698 7614 alebo osobne 
na 3. nadzemnom podlaží č. dverí 310.

PH

Pripravované 
aktivity JDS

• Kúpanie v Thermalparku v 
Dunajskej Strede sa uskutoční 11. 
júna,  poplatok 13 eur, odchod o 8. 
hod. od plavárne.

• Tanečné posedenie pri hudbe 
bude 21. júna o 15.hod. v budove 
COOP  Jednota.

• Blahoželáme členom organizá-
cie, ktorí budú mať v mesiaci jún jubi-
leum:

Anna Bakičová, Emília Denkóci-
ova, Mária Grimová, Anna Maximová, 
Mária Poláková, Terézia Piváčková, 
RSDr. Milina Rosová, Ružena Vachu-
lová.

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

Obchodkárky 
s ďalšími úspechmi

Do celoštátneho kola v súťaži 
Spracovanie informácií na počítači 
v Dolnom Kubíne sa prebojovali 
z krajského kola aj 4 študentky 
Obchodnej akadémie Senica. 

V disciplíne desaťminútový 
odpis na rýchlosť a presnosť súťa-
žila Táňa Sadloňová z III. B a Silvia 
Kováčová z III. C. Darilo sa Silvii, 
ktorá z dvadsiatich súťažiacich 
obsadila šieste miesto. V disciplíne 
wordprocessing - profesionálne 
spracovanie textu súťažili Karolína 
Pukančíková z II. B a Monika Sze-
gényová z IV. CR. Monika obhájila svoje 
minuloročné druhé miesto, od prvého 
miesta ju delil len jeden bod. V tejto disci-
plíne študenti Obchodnej akadémie každo-
ročne dosahujú vynikajúce výsledky. 

Našim študent-
kám ďakujeme za 
vzornú reprezen-
táciu školy a za to, 
že sa svojou usilov-
nosťou pričinili o 
dobré meno školy. 
Napokon veľké 
poďakovanie patrí 
aj vyučujúcim Ing. 
Marte Juráňovej, 
Ing. Antónii Černe-
kovej a Mgr. Viere 
Rosovej, ktoré 
súťažiace pripra-
vovali.

Na budúci rok 
celoštátnu súťaž 

Spracovanie informácií na počítači bude 
realizovať naša škola – Obchodná akadé-
mia Senica.

Viera Rosová
OA Senica
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ia Službyt investuje 

do modernizácie
Ako každoročne aj v roku 2018 má 

ENGIE starostlivo pripravený nemalý 
balík prostriedkov na investície 
do tepelných hospodárstiev v jednot-
livých regiónoch svojho pôsobenia. 
V rámci celého Slovenska dosiahne 
táto suma takmer 6,5 mil eur. V Senici 
ENGIE plánuje tento rok preinves-
tovať v rámci svojej dcérskej spoloč-
nosti Službyt približne 240 tisíc eur. 

Službyt v Senici pre svojich klientov 
zabezpečuje výrobu a dodávku tepla 
a teplej úžitkovej vody, komplexnú správu 
a servis pre polyfunkčné, prevádzkové 
a obytné budovy už od roku 1994. Služ-
byt v roku 2010 zrekonštruoval mestskú 
výhrevňu na spaľovanie biomasy. V kotolni 
boli inštalované dva biomasové kotly s cel-
kovým výkonom 8 MW a kotly na zemný 
plyn s celkovým výkonom 12,2 MW. 

V rámci plánovaných investícií Službyt 
nadviaže na práce z minulých rokoch tre-
ťou etapou výmeny rozvodov teplej vody 
a ústredného kúrenia v lokalite Robotnícka 
ulica. Predpokladaná výška investície je 
160 tisíc eur. Okrem toho bude v Senici 
zrekonštruovaná aj kotolňa v Základnej 

umeleckej škole, kde bude zastaralá tech-
nológia nahradená novou. Spolu s ďalšími 
menšími plánovanými projektmi preinves-
tuje Službyt v rámci modernizácie tepel-
ného hospodárstva tento rok celkovo 
približne 240 tisíc eur. 

„V ENGIE podporujeme investície 
v regiónoch, a preto sa nám v priebehu 
rokov darí neustále zvyšovať účinnosti 
na tepelných okruhoch a zariadeniach. 
Spolu s pravidelným tendrovaním cien 
zemného plynu sú to najefektívnejšie mož-
nosti ako udržiavať ceny energií pre našich 
zákazníkov dlhodobo výhodné. V prípade 
tepelného hospodárstva v Senici a dodá-
vok tepla z kotolne na spaľovanie drev-

nej štiepky prispieva k stabilizácii ceny 
aj charakter štiepky ako paliva. Jej cena 
na trhoch je z dlhodobého hľadiska nižšia 
a stabilnejšia ako pri zemnom plyne, kto-
rého cena zaznamenáva v priebehu času 
väčšie výkyvy. Naviac spoločnosť Službyt 
podporuje spomínaný všeobecný trend 
diverzifikáciou miestnych dodávateľov 
paliva pre obnoviteľné zdroje,“ vysvetľuje 
Miroslav Pajchl, riaditeľ úseku energetiky 
ENGIE Services. 

Dôkazom, že investície do rozvoja tepel-
ného hospodárstva sa vyplácajú, je skutoč-
nosť, že spoločnosť Službyt tento rok vráti 
svojim zákazníkom v Senici na preplatkoch 
za teplo spolu 130 tisíc eur.
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Posledné zvonenie
Tak to chodí, rok čo rok v máji sa stovky maturantov lúčia, dávajú bodku za stredo-

školským štúdiom.  Aby sa po rokoch stretávali, pozreli na tablo a spomínali na mladosť. 
Toto bola 4. A zo senickej  Obchodnej akadémie... 

Bez peňazí Európou
Dokázali to! Za sedem dní precestovali 

niekoľko európskych krajín. Na tom by 
nebolo nič zvláštne, no ony to dokázali bez 
peňazí, telefónov, len s batohmi na chrb-
toch. Radka Honzová a Denisa Fordinálová 
sú dve študentky Seničanky, ktoré sa roz-
hodli prihlásiť do súťaže Red Bull - Can you 
make it. Spolu s nimi dobrodružstvo preží-
vala aj Kristína Centárová z Partizánskeho. 
Princíp bol jednoduchý a ťažký zároveň. 

Mali rovných sedem dní, aby sa dostali 
z britského Manchesteru do holandského 
Amsterdamu. Dostali len plechovky Red 
Bullu, ktoré vymieňali za všetko, čo potre-
bovali. Pred začiatkom museli odovzdať 
všetky svoje súkromné veci, telefóny a 
peniaze. Zbaliť si mohli len najpotrebnejšie 
veci do batohov, ktoré nosili po celý čas 
na chrbtoch. „Veľmi sme sa tešili, keď nás 
vybrali spomedzi všetkých prihlásených 
slovenských tímov.“ Nadšenie neskrývali. 
Hneď prvý deň sa im dokonca podarilo 
vymeniť pár plechoviek za ubytovanie v 
päť hviezdičkovom hoteli v centre Lon-
dýna. Spomínajú aj na najhorší moment 
celej súťaže. „Snažili sme dostať vlakom 
do ďalšieho checkpointu, no to sa nám 
nepodarilo a museli sme nocovať na vla-
kovej stanici v Paríži. Divní ľudia, zápach, 
potkany. Celú noc sme nespali, no neskôr 
sa k nám pridali aj tímy z iných krajín. Stalo 
sa z toho veľké stanovanie na stanici.“ Ple-
chovky Red Bullu sa im podarilo vymeniť aj 
za lístky do parížskeho Disneylandu, jazdu 
na lodi, zmrzlinu a samozrejme za to, čo 
najviac potrebovali - jedlo, ubytovanie, 
lístky na vlak. V každej krajine to však bolo 
inak. „Vo Francúzsku sme veľakrát cestovali 
načierno. Naskočili sme do vlaku a keď pri-
šiel revízor, vysvetlili sme mu, že nemáme 
žiadne peniaze a musíme sa dostať do 
Amsterdamu. So Švajčiarmi to bolo už o 
niečo ťažšie, dokonca nás raz vyhodili aj z 
vlaku. Prepravovali sme sa aj stopom, kde 
sme stretli rôznych zaujímavých ľudí.“ Vo 
svojom rozprávaní o ich ceste spomenuli 
jedného výnimočného pána. „Bol to starší 
pán, architekt, ktorému zomrela pred pár 
mesiacmi manželka. Jeho cesta smerovala 
do mesta Dijon, no kvôli nám išiel ďalších 
200 kilometrov naviac do Besanconu. 
Zobral nás na obed, večeru, nechal nás u 
seba prespať a kúpil nám lístky na autobus 

do Zurichu. Aj keď vedel len pár slov po 
anglicky, bol veľmi milý a možno aj vďaka 
nemu sa nám podarilo dostať do cieľa.“ Za 
7 dní precestovali 2898 kilometrov, 5 kra-
jín, dostali sa do 6 checkpointov a vyme-
nili 119 plechoviek. Splnili rôzne úlohy, za 
ktoré získali veľa bodov, zažili množstvo 
dobrodružstiev, vystúpili zo svojej komfort-
nej zóny. Jeden deň spali v päť hviezdičko-
vom hoteli a druhú noc strávili na stanici 
v Paríži a jedli sardinky z konzervy. „Kaž-

dému by sme priali zažiť takéto dobrodruž-
stvo a ten neopísateľný pocit, keď sme sa 
dostali do cieľa a stretli sme sa aj s tímami 
z iných krajín. Všetci sme sa objímali, hoci 
sme sa videli prvýkrát v živote.“ V súťaži 
síce nezvíťazili, umiestnili sa na 51. mieste.

Sabína Štefková, študentka, 
Fakulta žurnalistiky, UK Bratislava 

(bývalá predsedníčka SP)

Toto sú ony 
Radka Honzová zo 
Senice (22 rokov), 
študentka 2. roč-
níka eventového 
manažmentu na 
vysokej škole v Dán-
sku, bývala členka 
tanečnej skupiny 
Scream, baví ju cestovanie, fotografovanie, 
snowboardovanie.

Denisa Fordinálová zo Senice (21 rokov), 
študentka Ekonomickej univerzity v Brati-
slave - medzinárodné vzťahy, momentálne 

na Kanárskych ostro-
voch - projekt Eraz-
mus+, bývala členka 
skupiny Scream, ces-
tovateľka, športov-
kyňa – snowboardo-
vanie. 

Kristína Centárová 
z Partizánskeho (21 
rokov), študentka dru-
hého ročníka evento-
vého manažmentu v 
Dánsku, rada športuje, 
cestuje, bola členkou 
folklórneho súboru.
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Výmena generácií v 
Študentskom parlamente

Po dlhšej dobe nastáva pomerne neob-
vyklá situácia v našom parlamente, z jeho 
radov odchádza naraz až osem členov. 
Osem maturantov, osem šikovných študen-
tov, ktorí venovali mládežníckej a dobro-
voľníckej robote veľa energie a času. Budú 
nám chýbať. 

Patrícia Maxianová, GY
„Máš krásne 

srdiečko a si najmil-
ším slniečkom pod 
slniečkom“, napísali 
o nej parlamenťáci. 
Je priateľská, empa-
tická, v parlamente 
vždy zodpovedne 
splnila všetko čo bolo 
treba a čo sľúbila. 
Veľmi pekne písala 
i do Študentských listov, moderovala Deň 
študentstva na radnici, nechýbala pri prí-
prave žiadnej našej väčšej akcie. Vďaka za 
tie štyri roky. Ty sa v živote nestratíš, Pati.

Aneta Šedivá, OA 
„Dievča do koča 

i do voza. Bláznivá, 
ale zodpovedná, 
modelka, dobrá i na 
duševný pokec“ – 
toľko členovia par-
lamentu. Ja dodám, 
že úprimné, odvážne 
neriadené tornádo. 
Všade je jej plno, 
všetko ju zaujíma, všetko dokáže a vybaví. 
Bývalá „domkárka“, súčasná popredná akti-
vistka Senica 2.0 a  budúca manažérka. I v 
parlamente mala dva roky nezastupiteľné 
miesto. Budeš chýbať, Anet. 

Lucia Kollárová, GY
„Kreatívna, mie-

rumilovná, s ekolo-
gickým zmýšľaním, 
talentovaná umel-
kyňa s našliapnu-
tou budúcnosťou, 
s cieľom zmeniť smer 
tohto sveta“ – rozpí-
sali sa študenti v par-
lamente. Od svojich 
15-tich rokov už dospeláčka s výbornými 
nápadmi, ktorými nešetrila ani v parla-
mente. Vždy má v hlave jasno, je presved-
čivá, s vynikajúcou rétorikou a prirodzenou 
autoritou. Zaslúžiš si vyhrávať, Lucka. 

Dominika Kollárová, OA
„Rozvážny, pri-

ateľský človiečik. 
Berie život taký, aký 
je“, hovoria o nej. 
V Študentskom par-
lamente má odkr-
útené štyri poctivé 
roky. S nadšením 
sa podieľala najmä 
na príprave študent-
ských plesov, Bublin-

kového dňa a ďalších podujatí. Je ústretová, 
milá. Domči, držím palce.

Martin Tóth, GY
„Originálny, pri-

ateľský, ochotný 
a všetkým nápo-
mocný sym-
paťák,  chlap, ktorý 
má vždy okolo seba 
veľa dievčat. A vraj 
zje všetko, čo nezje 
jeho“, napísali o ňom 
v parlamente. Prežil 
v ňom tri aktívne roky, najmä pri prípravách 
študentského plesu a podujatí v DAVe. Je 
samostatný, odvážny študent, so zahranič-
nými skúsenosťami. Bude platným členom 
každého kolektívu. Dúfam, že toho vysní-
vaného, lekárskeho. Nech sa ti darí, Maťo. 

Nikola Vilčeková, OA
„ T a l e n t o v a n á 

tanečníčka, milá 
osôbka s vlastným 
názorom, kamo-
ška do každého 
počasia“, napísali 
v parlamente. Dlho 
sa v ňom síce neo-
hriala, ale stačila sa 
napríklad aktívne 
zapojiť do príprav 
študentského plesu a stretnutia študent-
ských rád. Ak chce, nápady sa len hrnú. 
Tanec však zostáva prvoradý. Niki, drž sa. 

Juraj Balga, GY
„Nikdy s ním nie 

je nuda. Je výborný 
tanečník, ale 
i inštruktor lyžovania 
či výtvarník. Lámač 
ženských sŕdc i nosi-
teľ múdrych myšlie-
nok na študentskej 
rade v gymnáziu. 
Zodpovedný, roz-
vážny mladý muž.“ Takto ho študenti zhod-
notili na poslednom zasadnutí parlamentu. 
Venoval mu tri roky a vždy ho bolo vidieť 
i počuť. Na stretnutí študentských rád, pri 
príprave plesov, akcií v DAVe... Len tak 
ďalej, Juraj.

Eliška Enevová, OA
„Plesová žienka, 

milá, usmievavá, naj-
krajšia...“ – pustili sa 
do komentára štu-
denti. Je ochotná, pri-
ateľská a za tie štyri 
roky v parlamente 
odborne vyrástla. 
Najradšej mala prí-
pravu študentských 
plesov, kde bola pre-
borníčkou na tombolu. Bolo ju vidieť i na 
ďalších akciách pre mládež. Eliška, nech ti 
to v živote vyjde.

Michal Stašek, SSOŠP
„Bláznivý týpek s nákazlivým smie-

chom, ktorý sa šíri rýchlosťou svetla. Miluje 
život. Je výborný spevák a tanečník, úplný 
mladý Michael Jackson“ - bleskovo nahrá-

vali na smeč jeho 
kamaráti. V parla-
mente sa aktivizoval 
síce iba rok, ale stačil 
sa zapísať do histórie 
nielen výrokmi, ale 
i činmi. Stretneme sa 
na Gazárke, Majky, 
neprežeň to.

Tak a je to! Ďakujem vám všetkým za 
odvedenú prácu v Študentskom parla-
mente, študenti! Bola som rada vo vašej 
spoločnosti. Tak sa v tom veľkom svete 
nestraťte a niekedy sa ukážte. 

D. Kopecká

Hecni sa po druhý raz
Dobrovoľnícka organizácia Senica 2.0 

pozýva na druhý ročník adrenalínového 
preteku Hecni sa, ktorý sa uskutoční 30. 
júna. Prihlásiť sa môžu 4-člennné tímy, na 
trati dlhej 5 kilometrov bude pripravených 
12 prekážok. Štartovné za tím je v máji 50 
€, v júni 60 €. Všetci účastníci musia mať 
minimálne 16 rokov! Viac informácií na 
www.hecnisa.eu.

Trate sa nikto nemusí báť, je pripravená 
tak, aby ju zvládol každý. Preto sa hecnite 
aj vy, zoberte priateľov, kolegov alebo 
kohokoľvek a prihláste sa!

Tri prvé miesta
Základná škola s Materskou školou 

na Ulici J. Mudrocha je síce počtom žia-
kov menšia škola, no môže sa pochváliť 
krásnym výsledkom v matematike. Tri po 
sebe idúce školské roky v okresnom kole 
matematickej olympiády v kategórii 7. roč-
ník získala vždy 1. miesto. Navyše dôvod 
na oslavu má i za tri prvé miesta v okres-
nom kole matematickej olympiády v tomto 
školskom roku. Toto sú úspešní žiaci: Peter 
Mikuš (9. ročník), Adam Bojnanský (8. 
ročník), Tatiana Pisarovičová (7. ročník). 
Pedagógovia myslia i na budúcnosť. Medzi 
mladšími žiakmi hľadajú nasledovníkov, 
čoho dôkazom sú tieto výsledky: Ján Kutlak 
(2. – 3. miesto) a Bibiana Maxianová (5.- 6. 
miesto) obaja 6. ročník).

Mgr. Jana Mikušová
vedúca PK ZŠ s MŠ, J. Mudrocha Senica

Deň otvorenej náruče
Naše mesto sa vďaka občianskemu 

združeniu Senica 2.0 a Študentskému par-
lamentu mesta 27. júna zapojí do 7. ročníka 
Hug Day – Deň otvorenej náruče. Spolu so 
Senicou sa do tohto dňa zapojí 50 miest 
po celom Slovensku. Poslaním dobrovoľní-
kov je teda prinášať úsmev a objatie tam, 
kde chýba a nezabudnúť pri tom na to, 
akú hodnotu nám ponúka otvorená náruč. 
Tak sa neostýchajte, keď ich stretnete a 
nechajte si aj vy zlepšiť deň.

Viac info o podujatí na stránke http://
www.hugday.sk.
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Desaťročie činnosti má za sebou občian-
ske združenie neprofesionálnych výtvarní-
kov SenArt, ktoré pri tejto príležitosti pripra-
vilo členskú výstavu pod názvom Dekáda 
2008 - 2018. Jej vernisáž za prítomnosti 
primátora Senice Branislava Grimma bola 
v Záhorskom osvetovom stredisku 4. apríla. 
Návštevníci si mohli výstavu pozrieť do 27. 
apríla. 

Pohľad na činnosť združenia poskytla 
kurátorka výstavy, odborná pracovníčka 
Záhorskej galérie J. Mudrocha Dana Janáč-
ková. Pri tejto slávnostnej príležitosti sa 
vrátila sa aj do začiatkov neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby, ktorá má v Senici dlho-
dobú tradíciu, a to aj napriek tomu, že sa 
nedarilo rozvíjať ju organizovanou formou. 
Prvý klub síce vznikol v roku 1981 pri Mest-
skom dome kultúry z iniciatívy výtvarníka 
Štefana Ortha, prihlásil sa na verejnosti aj 
formou niekoľkých výstav, ale po piatich 
rokoch jeho činnosť ustala a zanikla. „Tak sa 
neprofesionálna výtvarná tvorba v našom 
meste utiahla do samoty a rozví-
jala sa za zatvorenými dverami 
ateliérov. S ich výsledkami sme 
sa mohli stretnúť len sporadicky, 
na výstavách organizovaných 
osvetovým strediskom,“ zaspomí-
nala kurátorka. V  roku 2005 sa 
v Základnej umeleckej škole začal 
kurz pod vedením Štefana Ortha 
nazvaný Štúdium pre dospelých. 
O dva roky neskôr sa poväčšine 
z týchto absolventov začala ini-
ciatíva klubového zastrešenia 
výtvarne činných autorov, ktorá 
v apríli 2018 vyústila do vzniku 
občianskeho združenia SenArt. 
„Predsedom sa stal hlavný inici-
átor vzniku združenia Ľubomír 
Miča. Združenie sa za  desať 

rokov usilovnej činnosti zapísalo do pove-
domia verejnosti minimálne v celom našom 
regióne,“ konštatovala Dana Janáčková. 
Klub zoskupuje výtvarne činných jednotliv-
cov Senice a blízkeho okolia rôzneho veku 
a profesie, ktorých spája spoločný záujem 
o výtvarnú tvorbu. V priebehu dekády 
sa počet členov menil z počiatočných 15 
na súčasných 16 členov. Poslaním klubu 
je neustále vyvíjať podnetnú a zmysluplnú 
činnosť na poli výtvarného umenia, orga-
nizovať výstavnú činnosť, plenéry, sympó-
ziá, workshopy, návštevy výstav, vernisáží, 
neformálne prednášky i besedy s umel-
cami, jednoducho aktivity na ktorých zís-
kavajú inšpiračné a nové impulzy, ale aj 
cenné rady a poučenia. 

Predseda združenia neprofesionálnych 
výtvarníkov Ľubomír Miča pri okrúhlom 
výročí konštatoval, že SenArt sa stal neodmy-
sliteľnou súčasťou kultúrneho života v mesta: 
„Je to nielen o činnosti a tvorbe našich čle-
nov, ale aj o priaznivej klíme, ktorá robí veľa 
pre rozvoj každého umelca.“ Bohatá a pes-
trá tvorba SenArt-u vhodne dopĺňa celé kul-

túrne dianie v meste Senica a obohacuje ho 
o autorské prezentácie neprofesionálnych 
výtvarníkov. Táto forma trávenia voľného 
času a naplnenie tvorivých ambícií jednotliv-
cov má stále vzrastajúcu tendenciu. 

Členovia SenArt-u majú aj svoje vlastné 
výstavné priestory v Dennom centre 
v Senici, kde pravidelne, postupne po tro-
jiciach, predstavujú so svojou tvorbou. 
Na šiestej klubovej výstave pri výročí sa 
prezentovali všetci členovia so 43 výtvar-
nými dielami, zobrazujúcimi prírodu, kra-
jinu, kvetinové motívy, figurálne motívy, 
portrét. Zastúpená bola predovšetkým 
maľba a kresba.

Vystavovali Ľubomír Miča, Klára Blaže-
ková, Anna Dobiašová, Renáta Hromková, 
Anna Jankovýchová, Viera Jozéfková, Jaro-
slava Konrádová, Veronika Konrádová, 
Alena Kováčová, Roman Macko, Elena 
Minxová, Dana Motusová Melegová, Anna 
Petrová, Vlasta Ravasová, Marek Salay 
a Milan Vandelia. 

Viera Barošková 
foto ZOS

Ako zabezpečiť byt
Stopercentný spôsob ochrany 

proti zlodejom neexistuje, ochranné 
opatrenia však majú význam. 
Môžeme ich rozdeliť do dvoch 
oblastí: režimovej a technickej.

Režimové opatrenia spočívajú v tom, 
že páchatelia málokedy vstupujú do bytu 
spontánne, ale po určitej príprave, počas 
ktorej zisťujú režim v byte, t.j. najvhodnejší 
čas na jeho vykradnutie. Počas letnej dovo-
lenkovej sezóny je mnoho domov a bytov 
prázdnych, čo páchateľom umožňuje do 
nich kedykoľvek vojsť. Preto treba požiadať 
susedov alebo známych, aby nám v byte 
polievali kvety, popri týchto službách by 
mohli navodiť zdanie, že v byte sa niekto 
zdržiava. Každý deň pohnúť záclonou, 
večer nechať aspoň na hodinu rozsvietené 
svetlo v niektorej z miestností, aktivovať si 
presmerovanie telefónneho čísla na číslo 
rodiny alebo známych a pod. Samozrejme, 
treba zabezpečiť vyberanie poštovej 
schránky.

Technické opatrenia možno ich rozde-

liť na mechanické a elektronické. Z 
mechanických opatrení je najdôleži-
tejšie mať kvalitné dvere, najlepšie 
viacbodovo uzamykateľné, v kombi-
nácii so zámkami s vyššou úrovňou 
bezpečnosti, ktoré sa nedajú otvoriť 
planžetou. Platí síce, ak chce zlodej 

vojsť do vopred vytypovaného objektu o 
ktorom vie, že sú v ňom cenné veci, naprí-
klad drahé obrazy, pripraví sa aj na preko-
nanie kvalitnej zámky. Vo všeobecnosti 
však kvalitná zámka (alebo ešte lepšie dve) 
je pre bežnú kategóriu zlodejov veľmi efek-
tívnou prekážkou. Súčasťou dverí by mal 
byť širokouhlý priezor, aj pevne uchytená 
poistná retiazka. Pri rodinných domoch je 
vhodné mať aspoň na prízemných oknách 
mreže alebo fóliu na sklo, ktorá zabezpečí, 
že sklo sa pri rozbití nerozsype. Elektro-
nické zabezpečenie je možné pripojením 
na niektoré stredisko registrácie poplachov 
(známe ako pulty centralizovanej ochrany). 
Funguje na princípe elektronickej signali-
zácie neoprávneného vstupu do priestoru. 
Elektronika má aj nevýhody – vysoká cena 
a časté plané poplachy. Montáž musí uro-

biť autorizovaná firma.
Ďalšia ochrana
Vo svojom okolí a na verejnosti netreba 

prehnane vystavovať na obdiv svoj maje-
tok. Pred neznámymi ľuďmi nehovorte, že 
odchádzate na dlhšiu dovolenku. Okrem 
primeraných režimových a technických 
opatrení netreba zabúdať na poistenie 
majetku, pretože ani najkvalitnejší zabez-
pečovací systém nedokáže nahradiť škodu. 
Cennejšie veci by mali byť odfotografované 
a je vhodné mať zapísané výrobné čísla, 
presné značky a typy hodnotnejšej elektro-
niky.

Ako postupovať v prípade, keď nájdete 
vykradnutý byt

Prvou zásadou je nevstupovať do 
vykradnutého objektu. Ak nájdete vylo-
mené dvere, nemôžete vedieť, či páchateľ 
nie je ešte vnútri. Tak ako zver zahnaná do 
kúta, tak bežný zlodej, najmä ak je naprí-
klad pod vplyvom drog, je schopný v tejto 
situácii vraždiť. Preto treba najprv zavo-
lať na políciu a rešpektovať ich pokyny – 
nevstupovať dnu, pretože tým sa likvidujú 
stopy na mieste činu. 
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Čechách i na Ukrajine

V 2. kole Českého pohára v štýle godžu 
7. apríla v Hodoníne získali karatisti Hanko 
kai Senica 6 medailí.

V konkurencii 138 pre-
tekárov z 15 klubov sa naj-
viac darilo žiačke Lenke 
Kopáčovej, ktorá zvíťazila v 
kata po finálovom víťazstve 
nad K. Novákovou (Kyjov). 
Pre bronz si na stupne víťa-
zov prišla jej sestra Zuzana 
Kopáčová. Držiteľka zele-
ného pásu - 4 kyu Ema 
Dvorská príjemne prekva-
pila v kata starších žiačok, 
keď po dobrých výkonoch 
postúpila až do finále, kde 
po prehre so skúsenejšou 
českou reprezentantkou 
N. Michalicovou (Brno) 
získala striebornú medailu. 
Bronzové medaily pridali 
juniorky Adela Sadloňová 
a Kristína Zríniová. Turnaj 
v blízkom Hodoníne využil 
aj člen B-družstva Hanko kai Senica, drži-
teľ žltooranžového opasku 6 kyu Samuel 
Otrubčák. Iba 10-ročný zápasník pri svojej 
prvej účasti v Českom pohári dokázal, že 
nielen pretekári z A-družstva Hanko kai 
Senica sa dokážu presadiť na medzinárod-
ných turnajoch. V kumite mladších žiakov 
(10 - 11 rokov) do 40 kg získal zásluhou 
dobrých úderov i kopov bronzovú medailu. 
Všetci senickí medailisti zároveň postúpili 
na Majstrovstvá ČR 2018, ktoré boli 26. 
mája v Brne.

Reprezentanti Slovenska v karate Alž-
beta Ovečková a Martin Kopáč si museli 
plniť svoje reprezentačné povinnosti. Naj-
lepšia slovenská karatistka A. Ovečková 

štartovala na prestížnej K1 Premier Lea-
gue v marockom Rabate. V konkurencii 
545 karatistov z celého sveta bojovala i o 
nomináciu na májové ME seniorov. Po voľ-
nom 1. kole porazila v druhom najlepšiu 
švédsku reprezentantku Waglundovú jasne 

5:0. V 3. kole však prehrala 
s vicemajsterkou sveta Say-
edovou z Egypta a z ďalších 
bojov vypadla.

Prvý raz bol nominovaný 
do reprezentácie Slovenska 
junior Hanko kai Senica 
Martin Kopáč (1. Dan). 
Mladý držiteľ čierneho maj-
strovského pásu vycestoval 
premiérovo s juniorskou 
reprezentáciou SR na tur-
naj do ukrajinského Ľvova. 
Reprezentačná premiéra 
v kimone so štátnym zna-
kom vyšla talentovanému 
žiakovi trénera Martina 
Čulena (9. Dan) vynikajúco. 
V kata juniorov sa presadil v 
súbojoch čistou technikou, 
silou a rýchlosťou a prehral 
jediný, posledný zápas. Po 
finálovom súboji o zlato si 

odniesol z Ukrajiny striebornú medailu a 
zaradil sa medzi úspešných reprezentan-
tov Slovenska, ktorí vzišli zo známej liahne 
talentov v Senici, kde Martin tiež v 6 rokoch 
s karate začínal. Prajeme mu v kariére slo-
venského reprezentanta veľa úspechov.

Senickí žiaci bojovali o tituly majstrov 
republiky na Majstrovstvách SR žiakov 19. 
mája v Košiciach. V polovici júna budú v 
Senici tradičné skúšky technickej vyspelosti 
- páskovanie, kde sa budú karatisti snažiť 
získať vyšší opasok. Od najnižších bieložl-
tých - 8 kyu až po majstrovské čierne pásy 
- 1. Dan.

E. Jareč

Nádej senického karate 
Samuel Otrubčák. 

O pohár mesta Zlín 
V moravskom meste Zlín sa 5. mája 

uskutočnil medzinárodný turnaj v mlá-
dežníckom štvorboji mladších žiakov a vo 
vzpieraní starších žiakov. Senický klub Bar-
bell reprezentovalo osem pretekárov, ktorí 
si vybojovali 7 medailí v súťaži jednotlivcov 
a prvé (Senica A) a deviate miesto (Senica 
B) v hodnotení družstiev z jedenástich 
prihlásených tímov. 

Družstvo tvorili traja mladší žiaci a jeden 
starší žiak, klub preto mohol postaviť dve 
družstvá. Družstvo B bolo v nevýhode, 
lebo ho tvorili iba dvaja mladší žiaci a jeden 
starší žiak. Jeden člen chýbal, inak by bolo 
aj umiestnenie B tímu oveľa lepšie. 
V kategóriách mladších žiakov Barbell 
reprezentovali:

Kristína Žáková – trojskok 480 cm, hod 
medicinbalom 400 cm, trh 13 kg, nadhod 
16 kg, (striebro v kategórii dievčatá ročník 
2008),

Peter Gažo – trojskok 480 cm, hod 
medicinbalom 360 cm, trh 13 kg, nadhod 

14 kg, (striebro v kategórii chlapci ročník 
2009),

Dominik Tkáč – trojskok 430 cm, hod 
medicinbalom 470 cm, trh 14 kg, nadhod 
18 kg, (bronz v kategórii chlapci ročník 
2009), 

Viktória Sládková – trojskok 600 cm, 
hod medicinbalom 720 cm, trh 39 kg, nad-
hod 46 kg, (zlato v kategórii dievčatá roč-
ník 2005)m

Tomáš Kovačovič – trojskok 590 
cm, hod medicinbalom 580 cm, 
trh 30 kg, nadhod 41kg, (6. miesto 
v kategórii chlapci ročník 2005).
V kategórii starších žiakov súťažili:

David Šajánek – trh 46 kg, nad-
hod 57 kg, (zlato v kategórii do 77 
kg),

Miroslav Blažek – trh 63 kg, nad-
hod 75 kg, (zlato v kategórii do 85 
kg),

Michal Škodáček – trh 60 kg, nad-
hod 70 kg, (zlato v kategórii do 62 kg).

Súťaž v Zlíne bola prípravnou 
súťažou pre blížiace sa majstrov-

stvá Slovenska mladších a starších žiakov, 
odkiaľ by klub Barbell chceli priviezť ďalšie 
medaily a potvrdiť vysokú výkonnosť senic-
kého klubu. Klub organizuje v dňoch 6. – 
10. augusta denný detský športový tábor 
v priestoroch ZŠ na Ulici V. Paulínyho-
-Tótha, kam pozýva všetky deti. Viac info 
na telefónnom čísle 0948 781 976.

Andrej Paška

Deň Európy
Informačná kancelária Europe Direct 

Senica bola 12. mája opäť súčasťou najväč-
šej oslavy Dňa matiek – Míľa pre mamu. 
Senica zaznamenala veľký počet účastní-
kov, druhý najvyšší na Slovensku po hlav-
nom meste Bratislava. Každoročne sa 
toto podujatie koná v jeden deň na rôz-
nych miestach, aby tisíce ľudí prejdením 
symbolickej míle prejavili úctu a vďaku 
svojim mamám. V Senici je toto poduja-
tie veľmi obľúbené. V roku 2018 prišlo 
svoje ďakujem senickým mamám povedať 
1860 účastníkov. Záštitu nad podujatím 
celoštátnym podujatím prevzal prezident 
Andrej Kiska a v Senici primátor mesta 
Branislav Grimm.

Veľa zábavných hier o Európskej únii, 
rôzne vedomostné kvízy, spoznávanie iných 
kultúr a tradícií to všetko si mohli deti vyskú-
šať v našom stánku Europe Direct Senica. Deti 
sa mohli zapojiť do viacerých vedomostných 
a športových stanovísk ako napríklad vedo-
mostná mapa Európy a priraďovanie najzná-
mejších pamiatok k jednotlivým krajinám, 
kvíz hlavných miest európskych krajín a pre 
najmenších omaľovávanky Vyfarbi si Európu. 

Pre deti bolo v rámci celého programu 
Míľa pre mamu, pripravené aj atrakcie nafu-
kovací hrad, maľovanie na tvár, alebo tvo-
rivé dielničky.

Pri tejto príležitosti sme si symbolicky 
pripomenuli aj Deň Európy, ktorý sa koná 
9. mája. Deň Európy spolu s vlajkou, 
hymnou, mottom a jednotnou menou - 
eurom, je symbolom Európskej únie. Dňa 
9. mája 1950 Robert Schuman prezento-
val svoj návrh na vytvorenie organizova-
nej Európy, ktorá je nevyhnutná pre udr-
žanie mierových vzťahov. Schumanova 
deklarácia sa považuje za začiatok budo-
vania EÚ. 

A. Berecová
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FK Senica 
vo Fortuna lige

Senickí futbalisti v 
posledných štyroch zápa-
soch v najvyššej futbalovej súťaži dokázali 
dvakrát vyhrať, raz remizovať a prehrať a 
týmito zlepšenými výsledkami obsadili v 
tabuľke 11. miesto. Boj o ligovú existenciu 
ich čakal v baráži, kde si zmerali svoje sily v 
prestížnom záhoráckom derby so Skalicou. 
V dvojzápase boli nakoniec šťastnejší Seni-
čania a zachovali si ligovú príslušnosť aj pre 
budúcu sezónu.

V 29. kole cestovali Seničania na 
východ republiky do Michaloviec. Zveren-
com trénera Caanena vyšiel výborne vstup 
do stretnutia. Hneď v úvodných minútach 
mali góly na svojich kopačkách Kitambala 
a Castaneda. V 17. min. už padol gól do 
domácej siete, keď po rohu Herreru sa 
hlavou presadil stopér Práznovský - 0:1. V 
25. min. prvýkrát pohrozili domáci a Kole-
sár mohol hneď aj vyrovnať, no proti bol 
obranca Ranko, ktorý obetavým zákrokom 
nepustil loptu do siete. Opäť sa raz potvr-
dilo nedáš - dostaneš. Herrerov center 
zužitkoval Castaneda a strelou k bližšej 
žrdi zvýšil na 0:2. Do polčasu sa podarilo 
hráčom Zemplína znížiť na rozdiel gólu. V 
39. min. si narazil loptu Sulley a zoči-voči 
brankárovi Holecovi nezaváhal - 1:2. Po 
prestávke sa domáci snažili o vyrovnanie, 
pritlačili Seničanov, ale gól už nepadol. 
Najväčšiu možnosť mal Kurminowski, ale 
zblízka trafil len bočnú sieť. Seničania sa 
nakoniec tešili z plného bodového zisku a 
veľmi dôležitého víťazstva.

Ďalšie dva zápasy odohrali senickí 
futbalisti na domácej pôde. V 30. kole si 
zmerali svoje sily so Zlatými Moravcami. 
Diváci mali možnosť vidieť svižný ofen-
zívny futbal. Útoky sa striedali na obidvoch 
stranách a brankári sa určite nenudili. Už v 
9. min. padol otvárací gól, keď Richtárech 
poslal loptu za obrancu Castanedovi, ktorý 

obišiel brankára a loptu poslal do prázdnej 
brány - 1:0. Hostia sa snažili o vyrovnanie, a 
to sa im podarilo dosiahnuť v 40. min., keď 
Ewertonovu strelu stečoval jeden z domá-
cich obrancov za Holecov chrbát - 1:1. Do 
kabín išli Seničania predsa len s jednogólo-
vým vedením. Po faule Kotulu (dostal ČK) 
na Chacóna bol nariadený pokutový kop 
a ten s prehľadom premenil Castaneda - 
2:1. Aj po prestávke pokračoval ofenzívny 
futbal. Hráči ViOnu bojovali, ale domáci 
sa dostávali do gólových šancí. Mužom 
zápasu bol kolumbijský útočník Castaneda. 
Ďalšie dve svoje možnosti nevyužil, ale 
svoj prvý hetrik v senickom drese dosia-
hol v nadstavenom čase, keď ho vysunul 
Herrera a svoj únik zakončil tretím gólom. 
Seničania si pripísali do tabuľky v boji o 
záchranu ďalšie dôležité tri body.

O týždeň sa v Senici odohral existenčný 
duel, keď sen zavítal posledný Prešov. 
Domácim futbalistom stačia na potvrdenie 
barážového 11. miesta aj remíza, hosťuj-
úci Tatran musel zvíťaziť. Od začiatku sa 
hral taktický zápas, obidve mužstvá si boli 
vedomé dôležitosti zápasu. Duel sa odoh-
ral na šmykľavom teréne, lebo pred zápa-
som pokropil trávnik hustý dážď. Obidva 
tímy si vypracovali v zápase možnosti na 
strelenie gólu, ale hráči nemali obuté stre-
lecké kopačky. A keď sa na obidvoch stra-
nách vyznamenali brankári (Holec - Lukáč), 
v zápase gól nepadol. Bezgólová remíza 
znamenala, že Seničania s určitosťou obsa-
dia jedenáste barážové miesto a Prešov 
minimálne na rok opúšťa najvyššiu súťaž. 
Výbornú atmosféru v zápase vytvorili fanú-
šikovia Železnej únie, ktorí po dlhšom čase 
výdatne podporovali svojich hráčov.

Na posledný duel nadstavbovej časti ces-
tovali Seničania do Zlatých Moraviec, kde 
ich čakal súboj s Nitrou. V zápase dostali 
šancu tí senickí hráči, ktorí dostával na jar 
menej príležitostí. Obrany v tomto stretnutí 
nefungovali, aj preto padlo až sedem gólov. 
Do vedenia išli ako prví Nitrania zásluhou 
Vestenického. Potom sa Seničanom poda-

rilo otočiť vývoj na svoju stranu. Najskôr v 
28. min. vyrovnal po Krčovej prihrávke z 
uhla Kováč a v 40. min. premenil pokutový 
kop najlepší strelec Senice Podhorin - 1:2. 
Obrovskú možnosť na zvýšenie nevyužil 
Kitambala, a preto sa do prestávky išlo za 
nerozhodného stavu, lebo v 45. min. vyrov-
nal hlavou nekrytý Charizopulos - 2:2. V 2. 
polčase boli Nitrania lepším celkom, poda-
rilo sa im streliť tri góly - Šimončič, Veste-
nický, Farkaš a rozhodli o svojom víťazstve.

Prvý zápas baráže bol na programe v 
Skalici v utorok 22. mája. Stretnutie lepšie 
zvládli domáci hráči. Hlavne v prvom pol-
čase boli lepší tímom a Seničania mohli byť 
radi, že inkasovali iba dvakrát. Do vedenia 
išli zverenci trénera Caanena v 10. min, keď 
sa premiérovo v senickom drese presadil 
Chacón - 0:1. Dobre hrajúci Skaličania však 
do prestávky otočili vývoj vo svoj prospech, 
keď najskôr vyrovnal Sombat a tesne pred 
odchodom do kabín prekonal brankár 
Holeca hlavou Majerník. V 2. polčase hráči 
Senice zlepšili výkon, ale skóre sa už nezme-
nilo, hoci bližšie ku gólu boli domáci.

Odvetný duel sa odohral v sobotu 26. 
mája v Senici. Seničania, ak si chceli udržať 
prvoligovú príslušnosť, museli vyhrať. Úvod 
patril hráčom Skalice, ale do gólovej šance 
sa nedostali. Aj domáci sa ťažko presadzo-
vali cez obranu súpera. Najvážnejšiu šancu 
mal po rohovom kope stopér Práznovský, 
ale loptu po jeho hlavičke vyškriabal bran-
kár Fišan. Po prestávke mali loptu viac 
na svojich kopačkách domáci hráči, ale v 
útočnej fáze sa im nedarilo. Až prišla 69. 
min a v nej gólová radosť na strane Senice. 
Po Herrerovom centri sa hlavou presadil 
francúzsky útočník Kitambala - 1:0. V záve-
rečných minútach sa stretnutie už iba doh-
ralo bez vážnejšej možnosti na jednej či 
druhej strane. Po zápase sa mohli senickí 
hráči radovať so svojimi fanúšikmi nielen 
z víťazstva, ale aj z udržania sa vo Fortuna 
lige.

IT

Malí hasiči súťažili
V areáli ZŠ V. Paulínyho-Tótha sa 26. 

mája uskutočnil 6. ročník hasičskej súťaže 
Memoriál Soni Cádrovej, ktorá bola zara-
dená do detskej hasičskej ligy Trnavského 
samosprávneho a Juhomoravského kraja. 
Súťažilo sa v dvoch kategóriách - mladší 
(do 12 rokov) a starší žiaci (od 12 do 15 
rokov). 

Tento rok sa na súťaži zúčastnilo 20 
družstiev, z toho 15 starších a 5 mladších 
kolektívov, ktoré si zmerali sily v troch dis-
ciplínach - pretek hasičských dvojíc, štafeta 
8X50 m a hasičský útok s vodou. V kategó-
rií starších obsadilo prvé miesto družstvo 
z Mistřína, 2. miesto získali Senica chlapci, 
3. miesto družstvo Hrubá Vrbka, 8. miesto 
Senica dievčatá.

V kategórií mladších obsadili 1. miesto 
hasiči z Rohatca, 2. miesto Hrubá Vrbka, 3. 
miesto Rybky a zemiakové medaily získal 
domáci kolektív zo Senice. 

Za najlepší výkon 
v kráľovskej disciplíne 
požiarny útok s výsled-
ným časom 16:88 sek-
únd si chlapci zo Senice 
odniesli darčeky, ktoré 
venoval do súťaže 
TTSK. Držiteľom putov-
ného pohára Memo-
riálu Soni Cádrovej a  
celkovým víťazom 6. 
ročníka tejto súťaže sa 
stalo družstvo mladších 
hasičov z Rohatca.

V minulom roku 
senickí starší chlapci 
obsadili v celkovom 
hodnotení spomínanej 
ligy 1. miesto, a tak sa 
20. októbra 2017 zúčastnili na slávnostnom 
galavečere, kde si prevzali medaily. Člen 
družstva Daniel Hlavička sa pre chorobu 
nemohol zúčastniť slávnostného vyhod-

notenia, a preto mu medailu odovzdal 26. 
mája 2018 podpredseda TTSK  Pavol Kal-
man (na foto) 

text a foto lv
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Stále žije volejbalom
Záverečným turnajom vyvrcholila 

v apríli v  Prahe česká Amatérska volejba-
lová liga. Z 24 družstiev v ročníku 2017/18 
sa družstvo Kia Ora pod vedením trénera J. 
Kleina z brnianskeho regiónu prebojovalo 
až do finále, kde si zmeralo sily s druž-
stvom Bejčaři. Finálový zápas skončil víťaz-
stvom Kia Ora v pomere 2:0 a po náročnej 
sezóne si všetci z tímu mohli vychutnať 
slastný pocit víťazstva. Členkou víťazného 
družstva bola aj Ľubomíra Deá-
ková (29 r.) zo Senice, odcho-
vankyňa Senického volejbalu. 
S volejbalom začala vo veku 10 
rokov a venuje sa mu dodnes. 
V Senici prešla družstvami 
všetkých vekových kategó-
rií od žiačok až po ženy. Žije 
volejbalom, ktorý sa stal pre ňu 
životným štýlom. V súčasnej 
dobe sa venuje volejbalu zmie-
šaných družstiev. Zúčastňuje sa 
na mnohých turnajoch na Slo-
vensku aj v zahraničí (Česko, 
Poľsko, Taliansko, Rumunsko), 
kde sa umiestňuje na popred-
ných miestach. 

Česká Amatérska volejbalová liga sa 
hrá od roku 1995. Je to súťaž zmiešaných 
družstiev (4 muži, dve ženy). Zúčastňuje 
sa jej 650 družstiev z celej Českej repub-
liky, ktoré sú rozdelené do 10 skupín podľa 
regiónov Českej republiky. Hrá sa systé-
mom turnajov raz za mesiac od októbra 
do marca. 

Ladislav Deák

Ľubomíra Deáková v dolnom rade 
prvá sprava.

Plavci a bežci 
– pekný výsledok

V mestskej plavárni v piatok 4. mája 
o 9. hod. odštartoval hlavný organizátor 
Jaroslav Fodor 24-hodinovú štafetu v plá-
vaní. Tento rok sa však k plavcom pripojili 
aj bežci a v rovnakom čase odštartovali 
24-hodinový maratón v behu. Štvrtý ročník 
plaveckej štafety bol aj spojením síl mimori-
adne úspešný.

Spoločnými 
silami preko-
nali senickí 
športovci za 24 
hodín 666 km. 
528 plavcov 
odplávalo 231 
km, čo je to 
rekord nielen 
v počte účast-
níkov, ale aj 
v naplávaných kilometroch. Neuveriteľ-
ných 435,5 km za 24 hodín má v nohách 
49 bežcov. To, že sa k plaveckej štafete 
pripojili aj bežci, vnuklo organizátorovi 
Jaroslavovi Fodorovi myšlienku pripojiť v 5. 
ročníku aj ďalší šport, v ktorom by sa špor-
tovalo nepretržite 1 deň. Uvidíme, ktorý 
šport sa k budúcoročnej 24-hodinovej šta-
fete pridá.

Tento ročník mal okrem športovej myš-
lienky rozhýbať Senicu po prvýkrát aj cha-
ritatívny rozmer. Za každého účastníka, 
ktorý sa zúčastnil štafety v plávaní alebo 
v behu venovali sponzori podujatia 1 euro 
telesne postihnutému chlapcovi Milanovi 
Valáškovi. Zdá sa, že práve táto charita-
tívna myšlienka Seničanov oslovila, keďže 
ich prišlo najviac zo všetkých ročníkov. 

Zaplávať si prišlo 528 plavcov a štafety 
v behaní sa zúčastnilo 49 bežcov. Senické 
firmy Segum, Váš Lekárnik a Kunowský 
majer, ktorým patrí obrovská vďaka za pod-
poru tohto podujatia, tak vyplatili vysoko-
školákovi Milanovi sumu 577 eur. Okrem 
toho sa vyzbierala pekná suma aj do kasy 
od účastníkov podujatia ako dobrovoľné 
vstupné a spoločnou sumou prispeli aj 
bežci zo Záhoráckeho Friškého Týmu.

Ako prvý skočil do bazéna primátor 
mesta Branislav 
Grimm. Po ňom 
postupne žiaci 
základných a stred-
ných škôl, firmy, 
plavci z plaveckých 
klubov, z mest-
ských výborov, 
rodiny s deťmi. 
Večer si bazén uží-
vali páriky a v noci 
zas noční plavci. 

Zaplávať si prišli aj rôzne vekové 
kategórie. Najstarším účastní-
kom bol 85-ročný Ladislav Mrákava a naj-
mladšou účastníčkou bola iba 10-mesačná 
Petra Černáková.

Pripojiť k plaveckej štafete aj bežeckú 
bol nápad členov Záhoráckeho Friškého 
Týmu. Tí si prizvali aj niekoľko „vyslúži-
lých“ senických bežcov, ktorí neváhali túto 
myšlienku podporiť. Podmienkou bolo 
zabehnúť minimálne jeden 5 km úsek 
od začiatku cyklotrasy pri kúpalisku po bar 
Hetrik v Kunove a späť. Bežci si dali za cieľ 
prekonať rekord z minuloročnej plaveckej 
štafety o dvakrát toľko, plánovali teda zabe-
hnúť minimálne 280 km. Toto číslo výrazne 
prekročili.

text a foto lv

Zlato v kickboxe
V športovej hale v Moste (ČR) sa 7. apríla 

uskutočnil Leon open turnaj v kickboxe. 
Senický klub kickboxu Šin-Mu reprezento-
vali Alex Vlk, Erik Bordáč a  Sabína Rýzková.

Alex Vlk (14 r.) v štýle lightcontact – 
65 kg získal striebro. V  najobsadenejšej 
kategórii 69 kg sa prebojoval do finále 
cez nášho zverenca Erika Bordáča, ktorého 
porazil 3:0 a získal zlatú medailu v súboji 

s domácim bojovní-
kom a ukončil zápas 
predčasne technic-
kým KO.

Erik Bordáč light-
contact – 69 kg 
obsadil 3. miesto. 
Sabína Rýzková štýl 
lightcontact – 69 kg 
juniorky získala 1. 
miesto a štýl light-
contact – 69 kg ženy 
nesklamala a vybo-
jovala opäť 1. miesto

V dňoch 19. - 22. apríla sa v Innsbruc-
kej Olympiahalle uskutočnil svetový pohár 
v kickboxe pod názvom Austrian Classics, 
na ktorom sa odprezentovalo 2124 štartuj-
úcich z 220 tímov 28 krajín sveta.

V tejto konkurencii štartovala aj Seni-
čanka, študentka Gymnázia L. Novomes-
kého zo Šin-Mu Senica Sabína Rýzková, 
ktorá ziskom 2 strieborných medailí o sebe 
dala výrazne vedieť.

Striebro pridala do svojej zbierky v light-
contacte junioriek a zmiešanej disciplíne 
do 70 kg. Práve tento výsledok je možné 
považovať za najhodnotnejší, pretože 
Sabína po víťazstve technickým KO vo štvr-
ťfinále nad španielskou reprezentantkou P. 
Villarovou podľahla skúsenejšej reprezen-
tantke L. Jurisicovej z Chorvátska.

Druhé striebro si vybojovala, keď dekla-
sovala domácu reprezentantku z rakúska 
Th. Brandstetterovú a vyhrala zápas opäť 
technickým KO. Vo finále ju čakala repre-
zentantka z Lichteinštainska M. Buchelová, 
s ktorou zviedla Sabína viac než vyrovnaný 
zápas, v ktorom bodovo viedla, avšak 
v posledných sekundách sa skóre preklo-
pilo na stranu súperky 2:1. 

V dňoch 17.-20. mája sa v budapeštian-
skej BOK Arene uskutočnil svetový pohár 
pod názvom Hungarian Kickboxing World 
Cup, na ktorom sa odprezentovalo 2473 
štartujúcich z 247 tímov 37 krajín sveta. 
V tejto konkurencii štartovali aj Seničania 
z kickbox klubu Šin-Mu Senica.

Sabina Rýzková v kategórii LC juniorky 
do 70 kg získala 2.miesto, bodovou preva-
hou predčasne ukončila zápas nad domácou 
reprezentantkou H. Enikovou už v prvom 
kole. Finále prehrala so skúsenou reprezen-
tantkou z Chorvátska J. Lorenovou. Alex Vlk 
v kategórii LC OC-69 kg obsadil 3.miesto. 
V semifinále podľahol Slovincovi L. Lukovi.

Pretekári klubu Šin-Mu sa zúčastnia 
na majstrovstvá Slovenska v Michalovciach 
9. júna. 

Pavol Trajlínek

Strieborná Sabína Rýzkova 
s trénerom Pavlom Trajlínkom.
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Vyberte si z podujatí
30. máj – 6. jún
Dni detskej knihy - odborné, vzdelávacie 
a zábavné podujatia pre detských čitateľov 
knižnice. Účastníci sa zapoja i do celoslo-
venských projektov - Celé Slovensko číta 
deťom a Čitateľský maratón.
miesto: Záhorská knižnica 

1.jún, 17.00 
Výstava obrazov a sôch amatérskej autorky 
Jany Slezákovej, výstava potrvá do 15. júna
miesto: Denné centrum, Hviezdoslavova ul.

3. jún, 14.00 
Váľanie mája - účinkujú hudobná sku-
pina Forum, folklórna skupina Sobotište; 
zábavné atrakcie pre deti Lunapark Faltý-
nek, veselé súťaže a hry pre deti DOMKA, 
o.z.; občerstvenie
miesto: Námestie Oslobodenia 

4. jún, 16.00 a 18.00 
I. záverečný koncert tanečného odb. ZUŠ
miesto: Dom kultúry

5. jún, 8.30 a 10.00 
I. výchovný koncert tanečného odboru 
ZUŠ
miesto: Dom kultúry

6. jún, 19.00 
Besame Mucho - Radošinské naivné diva-
dlo, predpredaj vstupeniek Infosen Senica, 
vstupné 16 €
miesto: Dom kultúry 

6. jún, 17.00
Eliška Šefčíková - Stanková, Andrea 
Demek –Laboratórium, výstava potrvá do 
29. júla.
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha

7. jún, 800 – 17.00 
Farmárske trhy
miesto: Námestie oslobodenia

7. jún, 17.00 
Absolventský koncert žiakov hudobného 
odboru ZUŠ
miesto: koncertná sála ZUŠ

7. jún, 16.30 
Stonožkino vysvedčenie - záverečný 
koncert krúžkov pre rodičov a verejnosť, 
vstupné 3 €
miesto: Dom kultúry

8. jún, 17.00
Vokálny koncert – študenti umeleckých 
škôl
miesto: koncertná sála ZUŠ

8. - 9. jún
IGRAVA - výstava vlakových modelov + histo-
rické vozidlá na námestí (modelári z Česka, 
Maďarska, Poľska a zo Slovenska). Všetky 
modely sú vernou kópiou skutočnosti.
miesto: Dom kultúry 
 
9. jún
Jazda historickým motorovým vlakom 
- 120. výročie trate Trnava – Kúty – vlak 

zastaví v Senici o 10:26 na 48 minút, jazda 
vlakom 2 €, 
miesto: železničná stanica

9. jún, 14.00
Svetový deň pletenia na verejnosti: od 
14.30 v polhodinových intervaloch základy 
pletenia šálu, háčkovania čiapky, tuniského 
háčkovania a pletenia tričkoviny. Akcia je 
určená aj pre začiatočníkov, organizátori 
požičajú priadzu, háčiky aj ihlice, pozvite 
aj mamy a babky, ktoré vedia pliesť. V prí-
pade zlého počasia sa akcia presúva do 
priestorov Davu. 
miesto: park pri Dave

11. jún, 16.00
XV. prezentačná výstava výtvarných prác 
klientov zariadení sociálnych služieb Senic-
kého a Skalického okresu, výstava potrvá 
do 13. júna
miesto: Dom kultúry

11. jún, 19.00
Čarovné ostrohy - hudobno-tanečná šou, 
predpredaj Infosen, cena 12 €
miesto: Dom kultúry 

12. jún, 17.00 
Karel Gregor – Moje kopanice - vernisáž 
autorskej výstavy fotografií
miesto: ZOS 

12. jún,
Deň otvorených dverí v ZUŠ
Miesto: ZUŠ

13. jún, 10.00
Okresné vyhodnotenie olympiád a postu-
pových súťaží - stretnutie víťazov olympiád 
a súťaží okresu Senica, slávnostné vyhod-
notenie, odovzdanie diplomov a cien. 
miesto: DAV

14. jún, 16.00 a 18.00
II. záverečný koncert ZUŠ – tanečný 
odbor 
miesto: Dom kultúry

15. jún, 8.30 a 10.30 
II. výchovný koncert ZUŠ – tanečný odbor
miesto: Dom kultúry

15. jún, 16.00 
Výstava absolventov II. stupňa výtvarného 
odboru, výstava potrvá do 30. júna 
miesto: Galéria ZUŠ

15. jún, 16.30 
Stonožkin hudobný koncert I. - vystúpenie 
mladých gitaristov, spevákov a hráčov na 
klávesy, vstupné dobrovoľné
miesto: DAV 

16. jún, 9.00 – 16.00
Deň detských radostí – bohatý program 
pre deti a celé rodiny
miesto: Športový areál VTSÚ Záhorie

16. jún, 14.00 
JAM Sport cyklovýjazd – opekačka, čapo-
vané pivo, kofola, nafukovací hrad
miesto: Štart predajňa Jam Sport, cieľ 
poľovnícka chata v Hlbokom

17. jún, 9.00 - 17.00
Júnový hand made rínek – malý moderný 
mestský trh
miesto: park pri DAVe

18. jún, 16.30 
Stonožkin hudobný koncert II. - vystúpe-
nie mladých gitaristov, spevákov a hráčov 
na klávesy, vstupné dobrovoľné
miesto: DAV 

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

23. jún 
Fest fiesta - open air hudobný festival
miesto: Spoločenský dom Kunov

27. jún, 
Hug Day – objímací deň – ak uvidíte štu-
dentov s nápisom Objatie zadarmo neute-
kajte, ale nechajte sa zahriať ich objatím
miesto: po celom meste

25. – 30.jún
Pome Senica
mesto: park pri DAVe a športoviská po 
meste

29. jún, medzi 12.00 a 13.00 
Káčer na bicykli Slovenskom – zastavenie 
Petra Káčera z Nadácie TA3 v Senici
miesto: Námestie oslobodenia

30. jún, od 9.00 
Hecni sa – tímový adrenalínový pretek
miesto: Kunov

30. jún, 
Žihadielko - otvorenie detského ihriska 
miesto: Hviezdoslavova ulica

PRIPRAVUJEME:
1.júl
Otvorenie letnej turistickej sezóny na 
Kunovskej priehrade – koncert skupiny Iné 
Kafe, exkurzia do útrob hrádze, atrakcie 
pre deti
miesto: Kunovská priehrada 

7. júl
Štramákfest – Senické pivné slávnosti
miesto: Sadová ulica

Hudba na priehrade
Od 14.júla každú sobotu na Kunovskej 
priehrade od 20.00 do 24.00 (Pizzeria nad 
plážou a bufet). 

Nedeľné kultúrne večery 
Malý amfiteáter pri Dome kultúry (terasa) 
od 8. júla od 19.00, program pre všetky 
generácie
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2. – 3. 6.  Eurodom, Hviezdoslavova 309
9.–10. 6. Dr.Max, OD Kaufland, Obchodná 3
16. – 17. 6. Centrum, Štefánikova 726
23. – 24. 6. Ekolekáreň, Sotinská 1586
30. 6. Eurodom, Hviezdoslavova 309

Pohotovostná služba 
od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Jan Műller    a Alena Kováčová
Stanislav Tarkoš  a Barbora Koprnová
Stanislav Lipár    a Lenka Reháková
Marek Šalík       a Natália Štefková
Jozef Selecký     a Ing. Marta Hakáčová
Ing. Milan Čobrda    a Ing. Zdenka Londáková
Martin Ďurský      a Marcela Bašnárová
Rastislav Krupčík    a Katarína Kadlečíková
Ing. Tomáš Burian   a Mgr. Katarína Janíková
Gregor Dvorský     a Nicol Patáková

Vítame nových Seničanov

Viktoria Fabriková  narodená v Altöttingu (Nem.)
Bella Pinkavová   narodená v Prahe
Nela Vrlová   narodená v Prahe
Natália Hostinská   narodená v Jihlave
Jarmila Hullmanová   narodená v Trnave
Lara Hullmanová   narodená v Trnave
Eliška Matulová   narodená v Myjave
Bria Anna Včelková   narodená v Myjave
Sarah Ziman   narodená v Skalici
Ella Fabiánová   narodená v Myjave
Patrik Krídl   narodený v Skalici
Emily Kalčíková   narodená v Skalici
Michal Krajčír   narodený v Myjave
Viktória Čmaradová   narodená v Skalici
Martina Bohunová   narodená v Skalici
Timotej Polák   narodený v Bratislave
Jakub Riška   narodený v Myjave
Adam Straka   narodený v Myjave
Lukáš Valentík  narodený v Žiari nad Hronom
Rebeca Veisová   narodená v Skalici
Nicol Drabiščáková   narodená v Trenčíne

Opustili nás v apríli 

Rozália Drápelová  vo veku 61 rokov
Jindřiška Hanáková  vo veku 94 rokov
Anna Krnáčová  vo veku 81 rokov
Lýdia Gerátová  vo veku 58 rokov
Ivan Fajnor  vo veku 37 rokov
Pavel Kaščák  vo veku 79 rokov
Jaroslav Jediný  vo veku 70 rokov
Valburga Koprivová  vo veku 76 rokov

Spomienka
Dňa 27. mája sme si pripomenuli 
tretie smutné výročie, čo nás navždy 
opustil drahý manžel a otec 
Ján Dvorský.
S láskou spomína manželka Mária 
a dcéry Dana a Martina s rodinami.

Spomienka
Ďakujeme za lásku, za šťastie 
i za spomienku. 
Dňa 21. júna si pripomenieme 
2. výročie úmrtia manžela, otca, deda 
Ing. Jána Vilíma, pplk. v zálohe. 
Za spomienku ďakuje manželka Jana, 
synovia Peter a Andrej s rodinami.

Spomienka
Odišiel si tichučko, tak ako 
odchádza deň a v našich srdciach 
ostáva spomienka len. Tak snívaj 
ten svoj večný sen a ver, že nikdy 
nezabudneme na ten smutný deň...
Dňa 15. júna si pripomenieme 1. smutné 
výročie, čo nás navždy opustil manžel, otec 

a dedko Vladimír Grimm.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčatá. 

Spomienka
Čas plynie, spomienky stále bolia,
zabudnúť na teba nikdy nedovolia.
Hoci si odišla, niet ťa medzi nami,
v našich srdciach zostávaš stále 
s nami... 
Dňa 23. júna si pripomenieme 
2. výročie úmrtia mamičky, priateľky 

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

Spomienka
Odišla tíško, ako odchádza deň
a v našich srdciach zostáva 
spomienka len. Čas plynie, bolesť 
trápi teba nám už nik nenavráti...
Dňa 24. mája sme si pripomenuli 
7. výročie úmrtia milovanej manželky 
Márie Rehákovej, rod. Pánikovej, ktorá nás 

opustila vo veku 78 rokov.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína manžel s rodinou. 

Spomienka
Neplačte, že som odišla, len pokoj mi 
prajte a v srdci večnú spomienku si na 
mňa zachovajte...
Dňa 30. mája sme si pripomenuli 
4. smutné výročie, čo nás navždy 
opustila milovaná manželka, mamička, 

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

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

švagor a ujo Anton Gašparín.
Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami. S láskou a 
úctou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina. 
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JÚN 2018
Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení sú uvedené 
nad názvom filmu.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk

 Piatok 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.

 Sobota 2. a nedeľa 3. jún o 17:00 h
BELLA A SEBASTIÁN 3: NAVŽDY PRIA-
TEĽMI
Od posledného príbehu o priateľstve 
medzi Bellou a Sebastiánom prešli dva 
roky. Z Belly sa stala medzičasom mama 
troch šteniatok a zo Sebastiána je už 
veľký chlapec. Pierre a Angelina budú mať 
svadbu a snívajú o novom živote, niekde 
inde, mimo hôr...Čo však Sebastián rázne 
odmieta. Do hôr však nečakane prichádza 
Joseph, bývalý majiteľ Belly, ktorý je roz-
hodnutý získať Bellu späť. Sebastián si uve-
domuje aké nebezpečenstvo Belle a šteni-
atkam hrozí a rozhodne sa urobiť všetko, 
aby ich ochránil.
Žáner: rodinný, dobrodružný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 91 min.

 Sobota 2. a nedeľa 3. jún o 19.00 
DELÍRIUM
Hlavný hrdina sa práve vracia z psychiatric-
kej liečebne na rodinné sídlo, ktoré zdedil 
po svojich rodičoch. Jeho prepustenie z 
ústavu je len podmienečné. Po dobu trid-
siatich dní sa musí pravidelne hlásiť svojej 
probačnej pracovníčke a nesmie opustiť 
svoj dom. Inak mu hrozí návrat naspäť do 
psychiatrickej liečebne. A tam sa nechce 
vrátiť. Na rozlúčku dostal od svojho psy-
chiatra lieky, ktoré musí pravidelne užívať. 
Avšak v opustenom dome plnom spomie-
nok na neho čakajú nečakané prekvape-
nia...
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 12+, 96 min.

 Utorok 5. a piatok 8. jún o 19.00 
VEZMI SI MA, KAMOŠ
Bláznivá komédia o dvoch kamarátoch, 
ktorí sa kvôli papierom naoko vezmú a 
obrátia život naruby nielen sebe, ale hlavne 
všetkým okolo. Akonáhle si obaja povedia 
„ÁNO“, nasleduje jedna bláznivá situácia 
za druhou. Ocitnúť sa zviazaný v latexo-
vom oblečení na balkóne divokého pred-
mestia, je z toho všetkého to najmenej... 
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 92 min.
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NEUVERITEĽNÝ PRÍBEH O OBROVSKEJ 
HRUŠKE
V Slnečnom mestečku plynie pokojný život 
až do chvíle, keď mačka Mica a sloník 
Sebastian nenájdu v prístave správu vo fľaši 
od strateného starostu, ktorý v nej píše, že 
sa nachádza na Tajomnom ostrove. Mica 
a Sebastian musia podniknúť výpravu, aby 
ho zachránili a počas tejto cesty nájdu 
obrovskú hrušku...
Žáner: animovaná rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 80 min.

 Sobota 9. a nedeľa 10. jún o 19.00 
DEBBINA 8
5 rokov, 8 mesiacov a 12 dní…Presne tak 
dlho plánovala DebbieOcean najväčšiu 
lúpež svojho života. A presne vie, čo musí 
spraviť - zostaviť tím z najlepších expertiek 
vo svojom odbore. Cieľ je jasný - $150 mili-
ónov dolárov v diamantoch - presne tých, 
ktoré budú na krku známej herečky na bále 
MET Gala.
Žáner: akčná komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 110 min.

 Utorok 12. jún o 19.00 
PARRALEL
1. slovenský celovečerný komiks o zno-
vunájdení seba samého a snahe prežiť tra-
gickú minulosť od režiséra Matyasa Brycha. 
Eric žije so svojím psom v naučenom stereo-
type v malom byte. Každodenná rutina sa 
mení v okamihu náhleho úmrtia milovaného 
psa. Hrozná bolesť rozvíri u Erica myšlienky 
a jeho pamäť sa začína prebúdzať…
Žáner: sci-fi komiks
Vstupné: 4 €, MP 15+, 82 min.

 Streda 13. a piatok 15. jún o 19.00 
GHOST STORIES
To, že niekto neverí na duchov neznamená, 
že duchovia neveria v neho. Či snáď, že 
dokonca neexistujú. Jedným takým skepti-
kom je aj profesor Phillip Goodman, ktorý 
si dal za úlohu vysvetliť a odhaľovať zdan-
livo nadprirodzené javy a zistiť ich skutočnú 
podstatu. A práve kvôli tomu sa s ním spojí 
muž, ktorý ho vyzve, aby vyšetril tri nevy-
svetliteľné prípady. Profesor Goodman sa 
teda vydáva na výpravu, ktorej cieľom je 
racionálne vysvetlenie týchto nadprirodze-
ných príbehov...
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 12+, 98 min.

 Sobota 16. a nedeľa 17. jún o 17.00 
LUIS A UFÓNI 
Luis je pozemský chlapec, samotár a vďaka 
otcovi na mimozemšťanov vždy veril. Z 
okna uvidí lietajúci tanier, ktorý napáli do 
stromu pri jeho dome. Stretáva bláznivú 
trojku ufónov a hneď je mu jasné, že s nimi 
bude zábava. Jeden se tvári ako veliteľ, 
ale myslí iba pár minút vopred, druhý sa 
vyhráža, že všetkých okolo premení, hoci to 
nevie, a tretí je pôžitkár a milovník života...
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 90 min.

Sobota 16. a nedeľa 17. jún o 19.00 
TAGUJ
Každý rok sa na jeden mesiac stretne par-
tia súťaživých kamarátov, ktorí sa s plným 
nasadením a bez akýchkoľvek pravidiel 
nechávajú strhnúť hrou - naháňačkou, ktorú 
hrávajú už od prvej triedy – riskujú svoje 
krky, prácu a vzťahy len preto, aby mohli 

toho druhého chytiť a vykríknuť: „Si to!“ 
Tento rok sa termín naháňačky prekrýva 
s dátumom svadby nepremožiteľného 
hráča, z ktorého sa tak stáva ľahký cieľ. Ale 
on je na to pripravený. ..
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 93 min.

 Utorok 19. jún o 19.00 
MLADOSŤ (filmový klub)
Film nás zavedie do prostredia luxusného 
kúpeľného hotela vo švajčiarskych Alpách. 
Fred Ballinger a Mick Boyle, dvaja starí pria-
telia sú tu ako každý rok, na liečení. Medzi 
kúrami s Mickom spomínajú na svoje pes-
tré životy a uvažujú – o živote, starobe, mla-
dosti, kráse, kreativite... skrátka o všetkom, 
čo zaháňa myšlienky na blízky koniec.
Žáner: dráma
Vstupné: 1 €, MP 15+, 118 min.

 Streda 20. a piatok 22. jún o 19.00 
PABLO ESCOBAR: NENÁVIDENÝ A 
MILOVANÝ
Escobar, brutálny zločinec, bezohľadný 
vrah, narkobarón, vládca kokaínového 
impéria, a zároveň jeden z najbohatších a 
najnebezpečnejších ľudí planéty tej doby. 
Pablo (Javier Bardem), otec, záchranca chu-
dobných, manžel a pozorný milenec. Jed-
ného musíte nenávidieť, druhého môžete 
milovať. Novinárku, ktorá s Escobarom pre-
žila milenecký vzťah, hrá Penélope Cruz.
Žáner: životopisný triller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 123 min.

 Sobota 23. a nedeľa 24. jún o 17.00
PAT & MAT ZNOVU V AKCII 
Presťahovali sa do nových domov, kde na 
nich čakajú nové výzvy a príhody. Nič nie 
je pre nich problém či ide o boj s rojom 
včiel, opravu sekačky, boj s krtkom alebo 
stavba novej skalky. Vyčistiť komín? Posta-
viť nový plot? Pat a Mat si vždy poradia.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 75 min.

 Sobota 23. a nedeľa 24. jún o 19.00 
JURSKÝ SVET: ZÁNIK RÍŠE
Pred štyrmi rokmi nás dinosaury porazili 
na Isla Nubar, exotickom ostrove, kde pro-
speroval unikátny zábavný park Jurský svet 
až dovtedy, kým sa exponátom nepodarilo 
utiecť. Ľudia sa musia vrátiť späť, pretože na 
ostrove sa prebudila sopka a dinosaurom 
už po druhýkrát v dejinách hrozí vyhynutie. 
Claire sa z ustráchanej manažérky parku 
premenila na aktivistku zachraňujúcu dino-
saurov. Owena na ostrov ženie túžba nájsť 
a zachrániť Blue, inteligentného jaštera, 
ktorého vychoval a čiastočne aj vycvičil. 
Žáner: dobrodružný
Vstupné: 5 €, MP 12+, 130 min.

 Utorok 26. jún o 19.00 
TRABANTOM AŽ NA KONIEC SVETA 
(filmový klub)
Cestovateľ, filmár a novinár Dan Přibáň s 
minimálnym technickým vybavením prešiel 
Trabantom Hodvábnu cestu, Afriku a Južnú 
Ameriku. Film je o tom, ako sa dokáže zniesť 
osem ľudí z troch krajín, ktorí sa navzájom 
nepoznajú, ale strávia spoločne štyri mesi-
ace v žltých „ponorkách“. Na cestu vyrazili 
dva Trabanty, poľský Fiat a Jawa 250 z roku 
1957. A vydali sa v ústrety tomu najnáročnej-
šiemu, čo sa dá v Južnej Amerike nájsť...
Žáner: dokumentárny
Vstupné: 1 €, MP 12+, 98 min.
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Prvý máj...

...v Kunove
...v Čáčove

...v Čáčove

Absolventi výtvarného odboru ZUŠ

Prezentácia krojov z Prietrže

...v Senici

Míľa pre mamu

Uvedenie knihy Tradičný odev Záhoria

Výročie skončenia 
2. svetovej vojny


