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Slovo na úvod

Žiaci nadšení z nadchádzajúceho dvo-
jmesačného voľna vybehli s vysvedče-
niami zo škôl a vykročili v ústrety zbieraniu 
zážitkov, objavovaniu nových miest, získa-
vaniu nových kamarátstiev, bezstarostnosti 
a voľnosti, prosto nadišli prázdniny. Toto 
slovo má veľa tvárí, veľa významov a je len 
na nás, akým obsahom dva letné mesiace 
naplníme, aký im dáme tvar. Možností je 
samozrejme veľa, no prioritou dospelých 
vo vzťahu k deťom by malo byť čo najviac 
spoločne stráveného času - dni bez škol-
ského rozvrhu naplniť rozhovormi, tvorivo-
sťou, pri rôznych aktivitách aj prenášaním 
skúseností a životnej múdrosti. Napríklad 
aj takej, že neexistuje cesta bez preká-
žok a ak niekto takú nájde, určite nikam 
nevedie. Doba je taká, že rôzne techno-
logické vymoženosti deti vedú k veľkej 
pohodlnosti, neochote podstúpiť určitú 
námahu, vynakladať fyzické či duševné 
úsilie na dosiahnutie predurčeného cieľa. 
Ešte stále platí, že nič na tomto svete nie 
je samozrejmosť, o všetko sa treba pričiniť 
prácou, za všetkým je nejaká snaha, úsi-
lie, tvorivý duch. Celkom sa mi sem hodí 
použiť myšlienku celosvetovo známeho 
podnikateľa Henryho Forda: "Ak si myslíte, 
že to dokážete, dokážete to. Ak si myslíte, 
že to nedokážete, máte pravdu." Ukazuje 
na silu odhodlania niečo dokázať, niečo 
zmeniť, napredovať a pritom sa nespo-
liehať len na niekoho iného. Zdá sa, že 
od témy prázdnin a letného ničnerobenia 
som odbočila. Zdanlivo, lebo aj za tým 
ničnerobením sa skrýva nejaké úsilie, aby 
sme si ho mohli dopriať. Dožičiť si ho v naj-
rozmanitejších podobách, tak ako to každý 
má rád a byť šťastný.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

V 30. ročníku Záhoráckeho maratónu po zabehnutí 42 195 metrov vavrínový veniec 
dostal nováčik na tejto trati 36-ročný Lukáš Soural z Brna.

foto lv

Mať dušu na 
správnom mieste

V 5. ročníku charitatívnej akcie Káčer 
na bicykli zavítal tento obdivuhodný člo-
vek, správca Nadácie TA3 v rámci pred-
poslednej šiestej etapy aj do Senice. Hoci 
sa mu na ceste z Brezovej pod Bradlom 
pokazila prehadzovačka na jeho špeciálne 
upravenom bicykli, ktorú dokázali opraviť, 
do cieľa na Námestie oslobodenia v Senici 
v piatok 29. júna po 12. hodine prišiel 
po jazde v sprievode cyklistov z Bradlo 
bike kopcovitým terénom unavený, ale 
spokojný.  

(Pokračovanie na str. 4)

Žihadielko slúži deťom
Seničania si začiatkom tohto roka vybo-

jovali pre svoje deti druhé krásne ihrisko 
Žihadielko od spoločnosti Lidl za viac 
ako 87 tisíc eur. Ľudia sa spojili v interne-
tovom hlasovaní a v kategórii miest, ktoré 
už jedno ihrisko vyhrali v rokoch 2016 
a 2017, obsadila Senica 1. miesto s celko-
vým počtom 87 210 odovzdaných hlasov. 
Sen o ihrisku sa stal v týchto dňoch realitou 
a nové ihrisko bolo slávnostné otvorené 
30. júna na Hviezdoslavovej ulici. 

„Ukázali ste, že vaše mesto, je jedna 
komunita, že sa dokážete spojiť a vybo-
jovali ste si pre svoje deti toto krásne 
ihrisko Žihadielko, aby mohli tráviť čas 
vonku na čerstvom vzduchu, a nie doma 
pri mobilných telefónoch. Myslím si, že 
nemôže byť lepší termín na otvorenie 
nového ihriska ako tento, keďže si včera 
deti prevzali vysvedčenia, dnes sa prebu-
dili do prvého prázdninového dňa, máme 
krásne počasie, tak želám deťom krásne 
prázdniny, nech si ich užijú aj na tomto 
ihrisku,“ povedal zástupca spoločnosti 
Lidl Filip Dvořák. K jeho slovám sa pridal 
aj primátor mesta Senica Branislav Grimm: 
„Ďakujem spoločnosti Lidl za ich ľudskosť, 
spolupatričnosť, ktorej výsledkom je toto 
krásne ihrisko. Súčasne chcem ešte raz 
poďakovať všetkým občanom, ktorí poslali 
čo i len jediný hlas a takýmto spôsobom 
podporili naše mesto v súťaži. Ďakujem 
všetkým, (Pokračovanie na str. 2)

Život na priehrade 
sa rozbieha

Na Kunovskej priehrade bolo v nedeľu 
1. júla popoludní ľudí ako maku. Starší, 
mladší, ale najviac bolo tých najmladších. 
Všetci si prišli užiť príjemné popoludnie 
pri príležitosti otvorenia letnej sezóny. Už 
dávno táto rekreačno-oddychová zóna 
mesta nebola tak veľmi zaplnená, teraz 
množstvo zaujímavého programu prilákalo 
približne 3000 až 3500 ľudí. 

Z á s t u p y 
ľudí prichád-
zali autami, 
na bicykloch, 
peši, aby si 
dosýta užili 
druhý prázd-
ninový deň, 
zabavili sa 
pri hrách 
a súťaži-
ach, popoč-
úvali dobrú 
hudbu a spev 
a popozerali, 
čo sa zmenilo 
na priehrade.  (Pokračovanie na str. 3)

Upozorňujeme čitateľov, 
že ďalšie číslo Našej Senice 

vyjde na začiatku septembra.
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

3. riadne zasadnutie mestskej rady sa 
uskutočnilo 14. júna a boli prerokované 
materiály, ktoré boli predmetom rokovania 
23. mestského zastupiteľstva konaného 28. 
júna.

- Správa o stave nezamestnanosti – 
zástupkyňa riaditeľa Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Senici Ing. Oľga 
Partlová informovala o vývoji nezamestna-
nosti, ktorá v porovnaní s minulým rokom 
klesá. Miera nezamestnanosti predstavuje 
4,24 % a očakáva sa, že v najbližšom 
období ešte mierne klesne. Prax ukazuje, 
že absolventi stredných a vysokých škôl sa 
umiestnia na trhu práce do 3 mesiacov od 
evidencie na Úrade práce. Poukázala aj na 
problém s obsadzovaním voľných pracov-
ných miest – v súčasnosti je k dispozícii 
viac ako 500 pracovných pozícií. Mesto 
úzko spolupracuje s ÚPSVaR a využíva 
rôzne nástroje, aby podporilo regionálnu 
zamestnanosť a kapacitne posilnilo výkon 
hlavne pri údržbe čistoty, zelene a mest-
ského mobiliáru.

Riaditelia organizácií v zakladateľskej 
pôsobnosti meste predložili výročné 
správy organizácií:

- Mestský podnik služieb, spol. s r.o. 
- výsledok hospodárenia za rok 2017 a 
zámery spoločnosti – správu predložil ria-
diteľ spoločnosti Ing. Ján Bachura. 

- Výročná správa Stoma Senica, a.s. 
za rok 2017 - správu predložil Ing. Ján 
Bachura.

 - Poliklinika Senica, n.o. - výsledok 
hospodárenia za rok 2017 a zámery n.o. 
- riaditeľka Polikliniky Ing. Alena Kovači-
čová informovala o podstatných zmenách 
v poskytovaní zdravotných služieb od 1. 
júla t.r., ktoré spočívajú v tom, že Lekársku 
službu prvej pomoci nahradí Ambulantná 
pohotovostná služba pre dospelých aj 
Ambulantná pohotovostná služba (APS) 
pre deti a dorast.

- Rekreačné služby mesta Senica, spol. 
s r.o. – výsledok hospodárenia za rok 
2017 a príprava na letnú turistickú sezónu 
a rozvojové zámery spoločnosti – správu 
predložil riaditeľ spoločnosti Mgr. Ľubomír 
Štvrtecký. 

- Technické služby a.s. - správu o čin-
nosti za rok 2017 a zámeroch spoločnosti 
predložil riaditeľ TS, a.s. Jaroslav Kaščák. 
Majetkový podiel mesta v TS je 49 %. 

- Informácia o ďalších organizáciách s 
majetkovou účasťou mesta alebo s člen-
stvom v organizáciách. 

- Dodatok č. 2 Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 42/2015 o určovaní názvu 
ulíc mesta Senica - v lokalite ohraničenej 

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56 
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 
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Žihadielko slúži deťom
(Dokončenie zo str. 1) ktorí ľudí motivovali, 

súťaž propagovali, kontrolovali denno-denne 
ako hlasujeme, čoho výsledkom je druhé 
ihrisko Žihadielko v našom meste.“ Primátor 
mesta vyslovil želanie, aby ihrisko čo najdlhšie 
vydržalo a vážili sme si ho. Deťom poprial, aby 
na Žihadielko rady prichádzali, stalo sa mies-
tom stretnutí celých rodín a symbolom šťas-
tia a radosti najmä pre naše deti.

Otvárací ceremoniál a otvorenie 
ihriska zavŕšilo strihanie pásky. Pásku 
pomohli zástupcovi spoločnosti Lidl Slo-
venská republika a primátorovi mesta 
prestrihnúť samotné deti. Potom už 
ihrisko patrilo našim najmenším a počas 
celodenného programu bolo počuť len 
detský džavot a smiech. Detičky plnili 
niekoľko úloh a za ich splnenie dostali 

od spoločnosti Lidl malý darček. Zabávali 
sa nielen na ihrisku, ale aj na trampolíne, 
nafukovacom hrade, v tvorivých dielnič-
kách či pri výrobe cukrovej vaty. Na pódiu 
ich zas bavili Trpaslíci z RTVS so svojimi 
pesničkami. Tento deň možno právom 
označiť za úžasný štart letných prázdnin. 

text a foto lv

Pohotovosti po novom
Od 1. júla nastala zmena v poskytovaní 

zdravotných služieb. Po tomto dátume 
funguje Ambulantná pohotovostná služba 
(APS), ktorá nahradila Lekársku službu 
prvej pomoci (LSPP). 

Poliklinika Senica, n. o. bola úspešná 
vo výberovom konaní o prevádzkovanie 
APS pre dospelých aj APS pre deti a dorast. 
Ambulancie sa nachádzajú v budove 
Polikliniky - ambulancia pre dospelých je 
v priestoroch bývalej LSPP, ambulancia 
pre deti a dorast je na tej istej chodbe. APS 
bude v pracovné dni od 16.00 do 22.00 

hod. a v dňoch pracovného voľna (soboty, 
nedele, sviatky) od 7.00 do 22.00 hod. APS 
bude len ambulantná, nebude výjazdová. 

Telefonický kontakt:
APS pre dospelých 034 651 3008
APS pre deti a dorast 034 698 3043. 
Telefonický kontakt slúži len na konzul-

tácie s lekárom, nebude možné privolať 
lekára domov, pacientom bude poskyto-
vaná zdravotná starostlivosť len v ambu-
lanciách APS. Pre život ohrozujúce stavy 
je k dispozícii nepretržite 24 hodín denne 
rýchla lekárska pomoc.

bar

súčasnými ulicami Topoľovou a Priemysel-
nou vzniká individuálna bytová výstavba, 
kde bude 42 samostatne stojacich rodin-
ných domov. Komisia kultúry a vzdelávania 
pri mestskom zastupiteľstve odporučila 
názvy 3 nových ulíc: Morušová, Orechová, 
Gaštanová.

- Dodatok č. 1 Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 61 o umiestňovaní plagá-
tov na území mesta Senica – prvá zmena 
vyplýva z nových plagátovacích plôch, lebo 
nevyhovujúce betónové skruže nahradili 
Infoboxy a dochádza k zmene správcov-
ských povinností. Správcom týchto infobo-
xov bude naďalej Infosen – kancelária síd-
liaca v Dome kultúry. Druhou zmenou sa 
navrhuje, aby vyhradené plagátovacie plo-
chy pre umiestňovanie volebných plagátov 
počas volebnej kampane boli sústredené 
na Námestí oslobodenia, kde pri dodržaní 
zásady rovnosti kandidujúcim subjektom 
by sme zabezpečili väčší priestor pre kandi-
dujúce subjekty na vylepovanie volebných 
plagátov. 

- Dispozície s majetkom.
- Návrh na určenie sobášnych dní na 

rok 2019 – budú zverejnené na webovej 

stránke mesta. 
- Určenie počtu poslancov a určenie 

volebných obvodov pre voľby do orgá-
nov samosprávy obcí. Pre komunálne 
voľby, ktoré sa budú konať v novembri 
2018 odporúčame zachovať 8 volebných 
obvodov a 25 poslancov mestského zastu-
piteľstva. Termín volieb ku dňu uzávierky 
nebol vyhlásený.

- Voľba prísediacich pre Okresný súd 
v Senici.

- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kon-
trolórky na II. polrok 2018 a správa o 
výsledku kontroly.

- Dodatok rokovacieho poriadku MsZ. 
Navrhnuté zmeny rokovacieho poriadku 
vyplývajú z novely zákona o obecnom zria-
dení, ale aj z ustálenej praxe, ktorá si vyža-
duje neustále skvalitňovanie práce vole-
ných zástupcov mesta, ale aj výkonných 
orgánov mesta.

Po dovolenkovom letnom období mest-
ská rada bude zasadať 13. septembra a 
mestské zastupiteľstvo 27. septembra. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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(Dokončenie zo str. 1)
DOBRODRUŽNÁ CESTA
Najviac ľudí smerovalo najskôr od par-

koviska, kde bolo pódium, do centrál-
nej časti priehrady, pretože práve tam sa 
začínala dobrodružná cesta za pokladom 
pirátov. Deťúrence podľa mapky navštevo-
vali jednotlivé stanovištia a odvážne plnili 
úlohy, aby sa z nich mohli stať praví piráti. 
Úlohy boli zamerané na bystrosť (uhád-
nuť, v ktorom poháriku sa nachádza skrytá 
loptička), na presnú trefu (streľba z vodnej 
pištole), na fyzickú kondičku (prekážkový 
beh, chodenie po lane), manuálnu zruč-
nosť. Potom, keď na pláži vykopali v piesku 
poklad mohli na konci poloostrova 
odvážne a hrdo predstúpiť pred kapitána 
pirátov. Všetci ochotne pred ním pokľakli 
na jedno koleno a odriekali prísahu. A po 
splnení tejto úlohy ich pasoval za pirátov. 
Na znak prijatia do družiny sa s nimi piráti 
rozdelili o časť svojho pokladu. Potom už 
sa rozbehli na detské ihrisko, pozrieť si diva-
dielko v podaní Šaša Fifa a Vierky, postaviť 
si hrad z piesku, povoziť sa na atrakciách 
v lunaparku pod priehradou... 

Pre deti bolo veľa možností na zábavu 
aj dospelí si prišli na svoje pri počúvaní 
kapely Chilli, vystúpení finalistky Superstar 
Anety Horňákovej, Sisy Kováčovej, Kristíny 
Petráňovej a Moniky Slezákovej či sledo-
vaní umenia mažoretiek Spirit a tanečného 
majstrovstva v podaní skupiny moderného 
tanca Sonny. Vrcholom vydareného popo-
ludnia bol koncert skupiny Iné Kafe, ktorým 
nadšení hostia aplaudovali a dobre sa zabá-
vali. Večer zavŕšili raper Hely a DJ Michal. 

Súčasťou programu bola aj charitatívna 
tombola, ktorej výťažok bol venovaný 
na konto Martinka Kaňu zo Sobotišťa trpia-
ceho detskou mozgovou obrnou. Výťažok 
310 eur odovzdali Martinkovej mame pri-
mátor Senice Branislav Grimm a supersta-
ristka Aneta Horňáková. 

Vzácne druhy vtákov
Otvorenie letnej sezóny na Kunovskej 

priehrade znamenalo definitívne ukon-
čenie prác súvisiacich s revíziou vodnej 
stavby zo strany Slovenského vodohos-
podárskeho podniku (SVP). Primátor 
mesta Branislav Grimm sa pri tejto príleži-
tosti vyjadril, že priehrada je veľmi dôle-
žitá z pohľadu cestovného ruchu, športo-
vých a kultúrnych aktivít a je významným 
rybárskym revírom. Priehrada už bude 
slúžiť na spríjemnenie horúcich letných 
dní, no život sa tam rozbehne až po defi-
nitívnom zaplnení priehrady vodou. 
Priehrada bola od októbra 2017, keď sa 
začalo po dvoch rokoch jej opätovné 
napúšťanie zaplnená približne na polo-
vicu. Dôvodom bola ešte výmena betó-
nových platní na návodnom svahu hrá-
dze. Druhým dôvodom bola požiadavka 
ochranárov, aby sa do 30. júna nenavyšo-
vala hladina vody kvôli ochrane viacerých 
druhov vtákov, ktoré sa tu zahniezdili. 
Napustením nádrže na normálny prevád-

zkový stav by sa zaplavili všetky hniezda, 
v ktorých ešte neboli vyliahnuté mláďatá. 
V apríli tohto roka sa na vodnej nádrži 
zistili ako hniezdiče labuť veľká, potápka 
chochlatá a malá, sliepočka vodná, lyska 
čierna, kulík riečny, cíbik chochlatý či 
trasochvost biely. Počas migrácie boli 
na priehrade pozorované aj ďalšie druhy 
typické pre vodné a mokraďové biotopy, 
napríklad kačica hvizdárka, čajka smejivá, 
močiarnica mekotavá, bojovník bahenný, 
pobrežník čiernozobý, trasochvost žltý 
a dokonca i šišila bocianovitá, ktorá je 
zriedkavým druhom v SR.

Nové prvky
Mesto Senica v spolupráci so správnom 

rekreačnej oblasti Rekreačnými službami 
mesta Senica (RSMS) zrealizovali viaceré 
novinky, aby zvýšili atraktivitu priehrady, 
rozsah a kvalitu vybavenia a  poskytova-
ných služieb. V časti pláže je vymenený 
piesok, ktorý dodala firma Kerkosand, tvorí 
základ dobrej prípravy pláže, na ktorej 
boli pre návštevníkov pripravené ležadlá 
s vkusnými slnečníkmi. V časti poloostrov 
sú pre vyšší komfort návštevníkov osadené 
stoly a lavice. 

Pôvodne sa uvažovalo tento rok spustiť 
aj ihriská na plážový volejbal a futbal, kvôli 
ktorým sa robili v priestore za plážou sva-
hové úpravy. Na toto si budú musieť rekre-
anti počkať do budúceho roka, je potrebné, 
aby sa zemina, tzv. usadila. Do budúceho 
roka aj v závislosti od financií by mali pri-
budnúť rôzne vodné atrakcie, napríklad 
lanová dráha pre vodné lyžovanie. Rekon-
štruovať sa bude asfaltové ihrisko, mini-
golf, detské ihrisko. V pláne je ďaleko viac 
aktivít, ktoré bude potrebné vykonať, aby 
Kunovská priehrada získala status vyhľadá-
vaného miesta, napríklad oprava bufetu, 
rekonštrukcia Chaty nad plážou. 

Podujatie otvorenie letnej sezóny 
na Kunovskej priehrade pripravilo Mestské 
kultúrne stredisko, Mesto Senica, Mestský 
podnik služieb, RSMS, CVČ, OZ Domka, 
SVP. 

Na priehrade sa budú od 14. júla konať 
každú sobotu hudobné večery (pozri 
Ponuka programov na leto). Od 1. júla 
do 31. augusta bude až na Kunovskú prie-
hradu premávať linka č. 1 MHD. 

Viera Barošková
foto lv

Výročie spolupráce
Partnerská spolupráca miest Senica 

a Trutnov sa v podmienkach samosprávy 
a samostatných republík rozvíja už 20 
rokov. Výročie využilo mesto Trutnov 
na stretnutie aj s ďalšími svojimi partner-
skými mestami a 29. mája na spoločnom 
slávnostnom zasadnutí hodnotili nielen 
roky spolupráce, ale zamýšľali sa aj nad jej 
pokračovaním do budúcnosti.

Starosta mesta Trutnov Ivan Adamec 
privítal na radnici primátora Senice Bra-
nislava Grimma a starostov 
ďalších partnerských miest 
z Poľska a  Nemecka. 

Na slávnostnom stretnutí 
na starej radnici bolo potvr-
dené pokračovanie v partner-
skej spolupráci Senice a Trut-
nova. Na dôkaz predstavitelia 
všetkých štyroch miest zasadili 
pred kultúrnym centrom UFO 
ruže, aby kvitli na znak pria-
teľstva. Návštevu v Trutnove 

sprevádzal aj bohatý kultúrny program. 
Senica v roku 2017 zorganizovala prvý-

krát športovú olympiádu žiakov základných 
škôl svojich družobných miest aj za účasti 
žiakov základných škôl z Trutnova, ktorí 
v konečnej bilancii obsadili 2.miesto. Touto 
olympiádou mesto Senica nadviazalo 
na predchádzajúce dlhoročné športové 
stretnutia amatérskych športovcov vo fut-
bale či v hokeji. Tradíciu v družobných 
vzťahoch má aj výmena kultúrnych telies. 

bar 
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Pracovný čas počas leta
Mestský úrad Senica oznamuje, že 

od 2. júla do 31. augusta budú stránkové 
a úradné hodiny stanovené takto:
Pondelok 7.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Utorok 7.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Streda 7.00 – 11.00 12.00 – 16.00
Štvrtok n e s t r á n k o v ý  d e ň
Piatok 7.00 – 11.00 12.00 – 14.00
Obedná prestávka od 11.00 do 12.00 
v trvaní pol hodiny.

Pokladňa MsÚ 
Pondelok 7.00 – 15.00
Utorok 7.00 – 15.00
Streda  7.00 – 16.00
Štvrtok 7.00 – 15.00
Piatok  7.00 – 14.00

Mať dušu na... 
(Dokončenie zo str. 1)
Spokojný, že mohol pri-

niesť na svojej ceste po Slo-
vensku ďalší dar a osobne ho 
odovzdať. Najprv prítomní 
na námestí tlieskali hendike-
povanému Petrovi Káčerovi 
za jeho závideniahodný 
výkon športový i činnosť 
pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Je medzi 
nami takých veľa, častokrát ich ťažké osudy 
nie sú veľmi známe, pokým sa nenájde 
niekto, kto na ne upozorní. Nadácia TA3 už 
takto pomohla mnohým ľuďom v ich ceste 
za zdravím, rehabilitáciou či k plnohodnot-
nejšiemu životu. V Senici to malo byť tiež 
tak. Peter Káčer symbolický šek na 500 eur 
odovzdal rodine Medlenovcov, ktorých syn 
Janko čakal na ďalšie operácie, ktorými by 
sa mu zlepšil ťažký zdravotný stav, vyžaduj-
úci si dlhodobé pobyty v nemocniciach. 
Žiaľ, tohto okamihu sa dvojročný chlap-
ček už nedožil. „Naša pomoc je určená aj 
takýmto rodinám na zmiernenie nákladov. 
Sú to veľmi ťažké chvíle pre milujúcich 
rodičov i celú rodinu. Cítime s nimi,“ pove-
dal Peter Káčer, ktorý sa počas svojej misie 
na bicykli stretol s rôznymi ťažkými osudmi 
ľudí. 

Pri preberaní šeku manželia Zdeno 
a Gabriela Medlenovci so slzami v očiach 
a  tichým stiskom rúk poďakovali Petrovi 
Káčerovi a Nadácii TA3, bolo cítiť vzájomné 
pochopenie trápenia a bolesti. Manželia 
Medlenovci poďakovali Mestu Senica, Pet-
rovi Káčerovi, Nadácii TA3 i celému tímu 
za podporu. „Náš Janko bol vždy usmiaty 
chlapček a veľký bojovník. Práve pre neho 

bola určená 
táto pomoc. 
Mala byť pou-
žitá na cestu 
ku zdraviu, ale 
teraz pôjde 
na úplne iné 
účely,“ pove-
dali rodičia. 
Chcú podpo-
rovať tento 

projekt a držia jeho aktérom palce do nasle-
dujúcich ročníkov. „Sami vieme, koľko ľudí 
a hlavne detí je v ťažkej životnej situácii 
a potrebujú pomoc iných. My ďakujeme 
vedeniu Mesta Senica za návrh pomôcť 
nášmu Jankovi. Ďakujeme i všetkým našim 
blízkym, ktorí pri nás stoja v týchto ťaž-
kých chvíľach.“ Petrovi Káčerovi i ostatným 
popriali veľa zdravia a množstvo dobrých 
ľudí okolo seba. 

Ľudia na senickom námestí priali tejto 
charitatívnej akcii a zdôraznil to aj primátor 
Senice Branislav Grimm v poďakovaní hlav-
nému aktérovi Petrovi Káčerovi za úžasný 
príklad človeka, ktorý inšpiruje a povzbud-
zuje zdravých pomáhať tým, ktorí si sami 
pomôcť nedokážu. Atmosféru na námestí 
dotvárali spevom a hudobnou produkciou 
Sisa Kováčová, Benedikt Cintula, Kristína 
Petráňová a Monika Slezáková.

Slogan Mať dušu na správnom mieste 
sprevádza celú púť Petra Káčera na bicykli. 
Opäť ukázal, ako je to veľmi dôležité 
nehľadieť len na seba, svoj prospech, svoje 
šťastie. Podujatie je spojené s finančnou 
zbierkou prostredníctvom prázdnej SMS 
správy na číslo 832. 

Viera Barošková
foto lv

Sobášne dni v roku 2019
Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo 

na rokovaní 28. júna sobášne dni na rok 
2019. Matrika Senica je matričný obvod 
pre mesto Senica a obce Rohov, Rybky, 
Rovensko a Smrdáky. Vzhľadom na nižší 
počet občianskych obradov, a to uzavretie 
manželstva a vítanie detí do života, poslanci 
schválili v roku 2019 každú druhú sobotu 
ako deň určený na občianske obrady. V prí-
pade uzavretia manželstva v inú ako určenú 
sobotu bude obrad spoplatnený v zmysle 
zákona o správnych poplatkoch. Streda ako 
určený sobášny deň zostáva zachovaný.

Dni určené na vykonanie obradov: 12. 
a 26. január, 9. a 23. február, 9. a 23. marec, 
13. a 27. apríl, 11. a 25. máj, 8. a 22. jún, 13. 
a 27. júl, 10. a 24. august, 7. a 21. september, 5. 
a 19. október, 9. a 23. november, 7. december. 

Matričný úrad Senica

Pracovná návšteva 
Moskvy

Obnovenie družobných stykov medzi 
mestami Slovenska a Ruskej federácie v  
športe, kultúre, cestovnom ruchu, vzde-
lávaní detí a v činnosti samospráv bolo 
cieľom 2. stretnutia partnerských organizá-
cií ZMOS s predstaviteľmi ruských spriate-
lených miest Leninského rajónu Moskov-
skej oblasti v dňoch 5. - 8. júna v Moskve.

Členom slovenskej delegácie, ktorú vie-
dol predseda ZMOS Michal Sýkora, bol 
i primátor Senice Branislav Grimm. Rokova-
nia o činnosti partnerských organizácií, pre-
zentácia miest, ponuky na spoluprácu sa 
niesli v duchu prípravy budúceho memo-
randa o vzájomnej aktívnej spolupráci slo-
venských a ruských miest. 

Slovenská delegácia popri rokovaní 
s predstaviteľmi Leninského rajónu Mos-
kovskej oblasti, primátorom Volgogradu 
a ministerkou kultúry Petrohradu v meste 
Vidnoje bola prijatá i mimoriadnym a spl-
nomocneným veľvyslancom SR v Ruskej 
federácii Petrom Priputenom na zastupi-
teľskom úrade SR v Moskve. Hostitelia zor-
ganizovali i  návštevu mesta Istra. 

lv

Výbory sa rozhodli
Participatívny rozpočet je časťou roz-

počtu mesta Senica na rok 2018 a je to 
vítaný nástroj, ktorý obyvateľom mesta 
umožňuje cestou mestských výborov 
zapojiť sa do rozhodovacieho procesu vyu-
žitia financií. 

Občania si mohli cez svoje mestské 
výbory (MsV) navrhnúť projekty, ktoré 
zodpovedajú predstavám riešenia priorít 
v ich mestskej časti. Podaný projekt jednot-
livých MsV musel okrem názvu obsahovať 
stručný opis, miesto realizácie a odha-
dované náklady, ktoré mohli ísť do výšky 
pridelených finančných prostriedkov. 
Podať projekty bolo možné do 31. mája. 
Projekty mohli byť zamerané na všetky 
oblasti s verejnoprospešným účelom. Išlo 
o oblasť športu, kultúry, voľnočasové akti-
vity, životné prostredie, zeleň v meste, ale 
aj udržiavanie tradícií v jednotlivých časti-
ach Senice, ktoré k nej boli pričlenené. 

Jednotlivé mestské výbory dostali 
v rámci participatívneho rozpočtu 2018 
na každého obyvateľa 1 €, celkom 20 100 
€. Okrem odborných zamestnancov Mest-
ského úradu sa na realizácii projektov budú 
ako koordinátori podieľať aj zástupcovia 
MsV.

Projekty podané MsV na rok 2018:
MsV č.1: Stavanie mája s Mistřiňankou, 
Výstava fotografií v Škodáčkovom mlyne 
venovaná športovým a kultúrnym poduja-
tiam Čáčova
MsV č. 2+3: Zhotovenie pevného pódia 
pre kultúrne podujatia v časti mesta IBV 
Záhrady
MsV č. 4: Vydanie knihy Fenomén Kolónia, 
výstava fotografií a slávnostná prezentácia, 
Ochrana biodiverzity na Hviezdoslavovej 
ulici
MsV č. 5: Vybudovanie detského ihriska 
MsV č. 6: Kamery pre bezpečnosť. Osa-
denie bezpečnostnej kamery s napojením 
na MsP
MsV č. 7: Odborné ošetrenie lipovej aleje 
na cintoríne v Senici, Architektonický návrh 
riešenia úpravy parku pri ZUŠ
MsV č. 8: Stavanie mája v Kunove, Kunov-
ské hody

Mesto Senica participatívny rozpočet 
zahrnulo do svojho rozpočtu už po tretí 
raz. MsV na podnet občanov rozhodli, kde 
budú pridelené financie použité a veríme, 
že to boli uvážlivé rozhodnutia a budú 
s nimi spokojní všetci občania Senice.

Ing. Elena Valášková
zástupkyňa primátora 
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začali činnosť
Na Mestskom úrade v Senici sa 24. 

apríla stretli členovia projektových tímov 
a odborní garanti projektu Česká cesta 
spolufinancovaného z programu Interreg 
V-A Slovenská republika – Česká republika. 
Predmetom cezhraničného stretnutia bolo 
oboznámenie sa so stavom prác oboch 
strán na projekte, zjednotenie cezhranič-
ných prierezových tém pripravovaných 
expozícií a stanovenie si plánu aktivít.

Delegáciu z českého partnerského 
mesta Klobouky u Brna privítal na MsÚ 
primátor mesta Branislav Grimm. Členov 
českej delegácie predstavil starosta čes-
kého mestečka Zdenek Lobpreis, ktorý 
zároveň poďakoval mestu Senica, že si 
vybralo tak malé mesto, akým Klobouky 
u Brna s 2400 obyvateľmi je, za partnera. 
V úvode stretnutia sa doriešili niektoré 
administratívne veci. Jednou z nich bolo 
stavebné povolenie na opravu zámočku, 
v ktorom sídli jedno z najstarších múzeí 
v Južných Čechách. Kým Klobouky u Brna 
budú múzeum rozširovať, v Senici vznikne 
úplne nové múzeum. Zároveň sa obe 
strany informovali o absolvovaných škole-
niach, prípravách verejných obstarávaní, 
kontrolách pred obstarávacím procesom 

a príprave monitorovacej správy, ktorá sa 
bude predkladať každý štvrťrok. 

Potom sa dostali k slovu odborníci 
– historici, ktorí predstavili svoje pred-
stavy o obsahu expozícií oboch múzeí. 
Na oboch stranách sa každý z historikov 
venuje určitej oblasti. Na českej strane by 
nová expozícia mala byť venovaná najmä 
významným osobnostiam s previazano-
sťou na Slovensko, napr. v osobe prvého 
ČSR prezidenta Tomáša Garyka Masa-
ryka, ktorý tu navštevoval svojich rodičov. 
Senické múzeum bude tvoriť niekoľko 
expozícií. Víziu senického múzea predsta-
vil hlavný koordinátor historikov Vladimír 
Petrovič. Zdôraznil potrebu múzea a tiež 
previazanosť oboch miest prostredníc-
tvom Českej cesty, keďže týmto územím 
viedla ako obchodná, kráľovská či vojenská 
cesta. Prínos tohto projektu vidí aj v zbli-
žovaní ľudí a regiónov. Vladimír Petrovič 
sa pri tvorbe expozícií venuje obdobiu 
od stredoveku po novovek. Archeologickú 
časť múzea v Senici prostredníctvom vizu-
alizácií expozície predstavil Tomáš Motus. 
V tejto časti by mali byť vystavené archeolo-
gické nálezy, ktoré sa v Senici našli v ostat-
nom čase, napríklad hrobka z unetickej kul-
túry. Ďalšia časť senického múzea má byť 
venovaná rodu Vagyonovcom, obdobiu 1. 
republiky, sokolom a histórii budovy, ktorú 
spracúva Martin Hoferka zo Záhorského 

múzea v Skalici. 
Dominantným exponátom múzea 

v Senici bude maketa historického centra 
mesta, z ktorej hotovú časť si projektové 
tímy mohli na stretnutí pozrieť. Tento 
model v mierke 1:200 bude mať rozmery 
6x4,5 m a je realizovaný ako skladačka, 
teda bude môcť byť dočasne zapožičaný 
aj do partnerského mesta.

Projektové tímy sa na tomto stretnutí 
dohodli aj na termíne verejnej prezentácie 
projektu. V Senici sa táto prezentácia bude 
konať v lete 2018. Tu sa obyvatelia dozve-
dia nielen ako sa bude budova Sokolovne 
rekonštruovať, ale prostredníctvom prezen-
tácie spoznajú tiež partnerské mesto Klo-
bouky u Brna a zároveň historici z oboch 
miest predstavia obsah obidvoch múzeí. 
Obe múzeá pri tvorbe expozícií počítajú 
s tým, že niektoré časti budú vytvorené tak, 
aby sa dali dočasne premiestniť aj do part-
nerského múzea. Senické časti expozícií si 
tak budú môcť pozrieť obyvatelia Klobouk 
a naopak, a tak múzeá budú zbližovať ľudí 
z partnerských miest a regiónov. 

Projektové tímy sa budú stretávať 
približne každé 3 mesiace. Zrekonštru-
ovaná budova Sokolovne a Mestské 
múzeum by malo byť otvorené vo februári 
2020. 

lv

Spojovacia chodba 
realitou

Deti v Základnej škole na Komenského 
ulici už budú môcť tiež pohodlne v papu-
čiach prejsť do školskej jedálne a späť. „Na 
tento okamih sme čakali dlhých 50 rokov,“ 
povedal na úvod svojho príhovoru riaditeľ 
Základnej školy na Komenského ulici Krzysz-
tof Siwiec 27. júna počas slávnostného otvo-
renia novej prechodovej chodby, ktorá spája 
budovu školy s jedálňou.

„V septembri na slávnostnom otvorení 
tohto školského roka sme sľúbili, že za dlho-
ročné dosahovanie dobrých výchovno-vzde-
lávacích výsledkov, úspešnú reprezentáciu 
mesta v rôznych súťažiach a olympiádach, 
vám pomôžeme s výstavbou dlhoročne 
potrebnej, žiadanej, spojovacej chodby i so 
šatňami pre žiakov. Dnešnou slávnostnou 
kolaudáciou sme svoj sľub splnili a veríme, 
že stavbou sme prispeli k ďalšiemu zlepše-
niu vašich pracovných, hygienických, organi-
začných, priestorových podmienok i moder-
nizácii školy,“ povedal vo svojom 
príhovore primátor mesta Branislav 
Grimm. Poďakoval zároveň firme 
Palkovič SK, s.r.o. Hlboké za kva-
litne a včas odvedenú prácu a Márii 
Výletovej za odborný dohľad nad 
výstavbou. Slávnostného otvore-
nia sa zúčastnil aj bývalý žiak tejto 
školy, poradca pre zahraničné 
vzťahy Ministerstva školstva SR 
Juraj Moravčík, ktorý si zaspomínal 
na krásne časy na tejto škole.  

Škole, ktorá v roku 2010 prešla 

rekonštrukciou a mohla sa pochváliť novou 
fasádou, vynoveným interiérom školy, vybu-
dovaným ihriskom s umelým povrchom i 
street workoutovým ihriskom, chýbala už 
len jediná vec, a to práve chodba, ktorá by 
spájala priestory školy s jedálňou. „Dnes je 
pekne, ale predstavte si, že prší alebo sneží 
a žiaci, ktorí idú na obed, sa musia obuť, 
obliecť, prejsť cez areál školy do jedálne, tu 
sa znovu vyzliecť, bundy povešať na vešiaky, 
najesť sa a znovu sa obliekať a ísť naspäť do 
školy. Je to pre žiakov i učiteľov nepohodlné 
a zdĺhavé,“ priznal riaditeľ školy. Od sep-
tembra už tento problém škola mať nebude 
vďaka Mestu Senica, ktoré do prepojovacej 
chodby investovalo viac ako 155 tisíc eur. 
Keďže spojovacia chodba je dosť široká, 
mohli v jej priestoroch vzniknúť aj nové šatne 
pre žiakov. Každý žiak tak bude môcť mať 
svoj vlastný úložný priestor s kódom. Nové 
skrinky sú oblepené fototapetami a motívy 
pre každú triedu si vyberali samotní žiaci.

text a foto lv

Nová výsadba
Zelené pásy medzi parkoviskami 

na Ulici L. Novomeského (pri reštau-
rácii Sunny) sa začiatkom júna zmenili. 
Zatrávnenie bolo nahradené novou 
výsadbou. 

Zmena výsadby nastala z estetic-
kého hľadiska, ale najmä z dôvodu 
jednoduchšej údržby, keďže doteraz 
pri kosení dochádzalo v stiesnených 
podmienkach k zašpineniu zaparko-
vaných áut. Vysadené tu boli nená-
ročné druhy rastlín na údržbu, ktoré 
znesú slnko aj sucho. Nová výsadba 
je nižšieho vzrastu a môže sa upravo-
vať strihaním. Počas roka bude nová 
zeleň priestor dotvárať kvetom a na 
jeseň jeden zo zasadených druhov aj 
zaujímavým sfarbením listov. Spolu 
s kríkmi boli vysadené na tomto mieste 
aj tri stromy. Ide o  vysokokmenný 
hloh jednosemenný, dekoratívny strom 
s bielymi kvetmi a červenými plodmi 
s úzkou pyramidálnou korunou.

Ďalšia výsadba sa urobila pri Mest-
skom úrade. Zeleňou bol dotvorený 
priestor v blízkosti nového prístrešku 
autobusovej zastávky a novšieho novi-
nového stánku. Výsadba bola urobená 
na mieste, kde si ľudia skracovali cestu, 
z tohto dôvodu budú na tomto mieste 
osadené aj 2 lavičky, aby nová zeleň 
nebola zničená. 

Vyčistená bola výsadba na Námestí 
oslobodenia, ktorá prejde obnovou 
v jesenných mesiacoch. 

lv
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Z vďaky a z úcty
Krátko po 14. hod. sa spustil poriadny 

lejak. Zatiahnuté nebo 6. júna hojne polie-
valo vyprahnutú zem. Na jednej strane 
bola spokojnosť s vytúženým dažďom, no 
seniori - jubilanti, ktorí sa chystali na prijatie 
na Mestskom úrade až takí nadšení neboli. 
Hustý dážď im mnohým skomplikoval 
cestu na  radnicu, napokon hoci s malým 
meškaním prišli takmer všetci a do posled-
ného miesta zaplnili obradnú sieň. 

Na tradičné podujatie organizované boli 
pozvaní osemdesiatnici, 85-, 90-a viacroční 
jubilanti, naši spoluobčania, ktorí v prvom 
polroku už oslávili jubileum alebo ich oslava 
ešte len čaká. Pri príchode na Mestský úrad by 
sme niektorým len ťažko hádali taký vek, iní si 
už potrebovali pri chôdzi pomáhať palicami, 
niektorých priviezli príbuzní na vozíčku. Všetci 
však prišli v slávnostnom a v dobrej nálade. 
V očiach sa im zračilo očakávanie.

„Hovorí sa, že všetko, čo človek potre-
buje je dotyk, aby vedel, že je dôležitý,“ 
prihovorila sa jubilantom na úvod slávnosti 
Viera Barošková, vedúca redaktorka mesač-
níka Naša Senica. Zdôraznila, že stretnutie 
s jubilantmi je práve takým symbolickým 
dotykom samosprávy mesta so svojimi star-
šími spoluobčanmi, ktorým vzdáva úctu ich 
veku, oceňuje ich zásluhy v práci pre spo-
ločnosť a dáva im najavo svoju vďačnosť 
aj za verejnoprospešnú činnosť, ktorej sa 
mnohí z nich venovali alebo ešte aj venujú. 

Starkí pozorne počúvali, niektorým 
sa zarosili oči aj pri počúvaní príhovoru 
zástupkyne primátora mesta Eleny Valáš-
kovej, ktorá povedala, že z každého preži-
tého života by sa dala napísať iná kniha: „Je 
pravda, že nie vždy slniečko zlátilo cestu, 
ktorou ste sa uberali, ale dožiť sa takého 
krásneho jubilea – to už niečo znamená. 
Pamätáte si útrapy 2. svetovej vojny, pre-
žili ste veľké spoločenské zmeny, spomí-

nate na starú Senicu a boli ste pri jej pre-
stavbe na dnešné moderné mesto.“ Hoci 
vekom už nepatria k mladým, pri stisku 
ruky s každým osobitne, vinši a darčeku 
od pani zástupkyne sa každému jubilantovi 
v očiach zračila mladícka iskra a nefalšo-
vané potešenie, ktoré im spôsobilo prijatie 
v obradnej sieni. Aj o čosi neskôr pri spo-
ločenskom posedení mnohí sa rozhovorili 
o svojom živote, vyjadrili vďaku za pozva-
nie, za príležitosť stretnúť sa s rovesníkmi 
či vôbec vyjsť z domu alebo „za krásnu 
chvíľu“ – ako toto stretnutie v poďakovaní 
nazvala jedna z jubilantiek Anna Maxi-
mová. K peknému popoludniu prispeli aj 
žiaci a pedagógovia ZUŠ svojím vystúpe-
ním, a tak ani dážď neprekazil veľmi 
príjemné a chvíľami dojemné stretnutie 
s ľuďmi, ktorí ešte prednedávnom zastávali 
rôzne aj významné funkcie v našom meste. 

V. Barošková

Pozitívny príklad
Na Poľnohospodárskom družstve 

v Senici 21. júna otvorili novú farmu dojníc 
vybavenú špičkovou svetovou technoló-
giou, ktorú vybudovali z vlastných finanč-
ných zdrojov za 1,4 mil. eur pre 350 dojníc. 
Nahradí viac ako 50 rokov starý objekt. 
Na slávnostnom spustení novej prevád-
zky sa zúčastnila ministerka pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná 
a predseda Slovenskej poľnohospodárskej 
a potravinárskej komory Emil Macho a pri-
mátor Senice Branislav Grimm. 

Predseda predstavenstva PD Senica 
Peter Morávek konštatoval, že k takejto veľ-
kej investícii ich okrem zastaraných objek-
tov viedla aj snaha udržať pracovné miesta: 
„Viem, že touto investíciou nezachránime 
slovenské poľnohospodárstvo, ale dáme 
ľuďom prácu, slušne im za ňu zaplatíme 

a verím, keď budú nové stroje a techno-
lógie pritiahneme do poľnohospodárstva 
a osobitne do živočíšnej výroby a k výrobe 
mlieka aj viac mladých ľudí.“

Ďalšími pozitívnymi faktormi sú, že nová 
maštaľ s dojarňou neporovnateľne zlepší 
podmienky pre zvieratá aj pre pracovníkov 
a prispeje k zefektívneniu výroby mlieka 
a jeho vyššej kvalite. PD Senica momentálne 
dodáva do senickej Syrárne Havran denne 
17 tisíc litrov mlieka, čo predstavuje tretinu 
dodávaného mlieka. V novom kravíne sa 
očakáva i vyššia úžitkovosť, ktorá by mohla 
dosiahnuť 30 l mlieka na kravu a deň. 

Ministerka pôdohospodárstva Gab-
riela Matečná vysoko ocenila počin 
senického PD, ktoré je ukážkou toho, 
že aj družstevná forma podnikania 
môže byť ziskovou formou v poľno-
hospodárstve. „Aj vďaka entuziazmu 
ľudí, ktorí tu pracujú je družstvo pozi-
tívnym príkladom, že táto forma hospo-
dárenia má svoje miesto medzi malými, 
strednými a veľkými podnikmi,“ dodala 
ministerka. PD Senica, ktoré vzniklo 
v roku 1975 zlúčením družstiev Čáčov, 
Senica, Kunov, Hlboké, Rybky a Roven-
sko má 377 členov a prácu tu našlo 166 

ľudí. 
Predseda Slovenskej poľnohospodár-

skej a potravinárskej komory Emil Macho 
zdôraznil, že kostrou slovenského pôdo-
hospodárstva sú bývalé poľnohospodárske 
družstvá a veľké podniky a vyzdvihol príklad 
PD Senica, ktoré diverzifikuje svoju výrobu. 

Ocenenie talentov
Ak dieťa dosiahne nejaký úspech, sú na 

neho pyšní doma rodičia, v škole či na tré-
ningu učitelia a tréneri. Aj mesto Senica si 
všíma takýchto žiakov, ktorí boli úspešní v 
rôznych súťažiach, olympiádach či poduja-
tiach, a tak výraznou mierou zviditeľňujú 
aj naše mesto. Primátor mesta sa rozhodol 
oceniť za dosiahnuté úspechy talentova-
ných žiakov za uplynulý školský rok, a preto 
ich pozval 22. júna do obradnej miestnosti 
Mestského úradu v Senici.

„Mestu Senica nie je výchova, vzdeláva-
nie i účelné využitie voľného času mladej 
generácie ľahostajné. Je našou morálnou 
povinnosťou oceňovať aj zviditeľňovať 
dosiahnuté úspechy talentovaných žiakov,“ 
povedal primátor a ocenil aj prácu učiteľov, 
pretože pedagóg je prvý, kto odhalí talent, 
jeho morálne vlastnosti, schopnosť prezen-
tovať vedomosti na verejnosti. Na prijatí sa 
zúčastnili najúspešnejší žiaci - jednotlivci a 
kolektívy zo základných škôl, ZUŠ Senica i 
Centra voľného času Stonožka za školský 
rok 2017/2018. Žiaci sa zapísali do Pamät-
nej knihy mesta a z rúk primátora si pre-
vzali ďakovný list a malý darček.

lv

Deň otvorených dverí 
v ZUŠ

Dvere Základnej umeleckej školy sa 
pre žiakov a verejnosť otvorili 12. júna. 
V doobedňajších hodinách prišli žiaci a 
pedagógovia zo všetkých štyroch senických 
základných škôl a spolu s nimi aj deti z MŠ 
v Koválova, Častkova a Cerovej. Pozreli si 
hudobno-dramatický program v koncertnej 
sále, v divadelnej sále na nich čakalo predsta-

venie Hrnček, var!, prešli výtvarný a tanečný 
odbor, skúsili si zahrať na bicích nástrojoch, 
vypočuli si tanečnú hudbu v podaní malých 
speváčok či kapelu, ktorá všetkých vítala 
pred budovou. Tohtoročného podujatia sa 
zúčastnilo asi tristopäťdesiat detí. V odpo-
ludňajších hodinách navštívili jednotlivé 
triedy či odbory individuálni záujemcovia 
o štúdium, ktorým pedagógovia poskytli 
potrebné informácie.

ZUŠ Senica

PD Senica sa venuje rastlinnej a živo-
číšnej výrobe, spracovaniu a predaju poľ-
nohospodárskych výrobkov. Na vlastnom 
bitúnku porážajú vlastné zvieratá, predá-
vajú mäso aj masové výrobky. PD hospodári 
na necelých 4200 ha a okrem hustosiatych 
obilnín, repky olejnej, pestujú napríklad aj 
cukrovú repu a mak. V živočíšnej výrobe 
chovajú 1900 kusov hovädzieho dobytka, 
z toho 800 kráv, chovajú aj ošípané. Druž-
stvo je známe aj chovom dostihových koní 
a ostatné dva roky im v tomto smere pri-
niesli najvýraznejšie úspechy. 

Viera Barošková
foto Slavomír Bučák
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Začiatky Spojenej školy Senica (vtedy 
Osobitnej školy) sa spájajú s rokom 1948, 
no vo vlastnej budove na Brezovej ulici 
začalo vyučovanie 30. novembra 1967. 
V januári 1968 bol do užívania daný aj 
internát. Práve 50. výročie otvorenia areálu 
školy bolo 31. mája príležitosťou na stret-
nutie s predstaviteľmi všetkých základných 
škôl v meste, ZUŠ, CVČ Stonožka i s pred-
staviteľmi Mesta Senica. 

Spojená škola v Senici vznikla 1. januára 
2006 zlúčením Špeciálnej základnej školy 
internátnej a Praktickej školy internátnej, 
ktorá bola do siete škôl zaradená od 1. 
septembra 2005. Od 1. septembra 
2007 začalo svoju činnosť Školské 
stredisko záujmovej činnosti, v súčas-
nosti pod názvom Centrum voľného 
času. Riaditeľka Spojenej školy Kata-
rína Kaňová hosťom priblížila špeci-
fickú prácu so žiakmi.

Špeciálna základná škola s mater-
skou školou internátna poskytuje 
výchovu a vzdelávanie pre deti s rôz-
nym stupňom mentálneho postihnu-
tia, internát zabezpečuje výchovu 
mimo vyučovania žiakov v týždennej 
starostlivosti. Cieľom výchovy a vzde-

lávania je osvojovanie vedomostí, zručností 
a návykov potrebných pre praktický život, 
rozvíjanie komunikácie a sociálnych vlast-
ností potrebných pre prirodzenú integráciu 
do spoločnosti. Vzdelávanie sa realizuje 
v troch variantoch A,B,C, ktoré sú určené 
druhom a stupňom postihnutia.

Praktická škola internátna je jedna 
z alternatívnych možností riešenia pro-
blému ďalšieho vzdelávania a následnej 
integrácie žiakov s mentálnym postihnutím 
do spoločnosti. Je určená pre chlapcov 
i dievčatá, menej zručných absolventov 
špeciálnej základnej školy vzdelávaných 
podľa variantu A a manuálne zručných 
absolventov špeciálnej základnej školy 

vzdelávaných podľa variantu B. Vzdeláva-
nie v praktickej škole je trojročné, v kaž-
dom ročníku dostávajú žiaci vysvedče-
nie. Škola má žiakom poskytnúť možnosť 
fyzicky a psychicky dospieť tak, aby mohli 
samostatne žiť v domácom prostredí alebo 
v chránenom bývaní a pracovať v chráne-
nom pracovisku. 

Hostia si so záujmom pozreli kultúrny 
program, v ktorom sa predstavili žiaci ako 
recitátori, speváci či tanečníci moderných 
aj ľudových tancov. Hoci mesto Senica 
nie je zriaďovateľom tejto školy, primátor 
Branislav Grimm vyzdvihol prácu celého 
kolektívu pedagogického zboru, vychová-
vateľov, asistentov, liečebných pedagógov 

i ostatných zamestnancov školy, ktorí 
svojím každodenným zodpovedným 
a individuálnym prístupom pripravujú 
žiakov pre život a odovzdal pani riadi-
teľke pamätnú plaketu mesta. 

Pri výročí vlastného areálu školy si 
hostia prezreli priestory na vyučova-
nie, trávenie voľného času a internát, 
tiež vonkajšie priestory, ktoré lemuje 
nové oplotenie. 

Viera Barošková
foto autorka 

Obchodkár v Kubíne
Na 64. ročníku prestížnej recitátorskej 

súťaže Hviezdoslavov Kubín v dňoch 20. 
- 23. júna reprezentoval senický región 
študent 1. ročníka Obchodnej akadémie 
Senica Samuel Krúžek. Potvrdil, že každo-
ročne platí - zástupca Senice nesmie chý-
bať na Hviezdoslavovom Kubíne.

V čase, keď mnohí recitátori preferujú 
zahraničných spisovateľov, prišiel Samko 
na scénu s básnikom, ktorého po rokoch 
prehliadania znovu objavujeme - Miroslavom 
Válkom. Poznaný i nepoznaný, uznávaný 
i preklínaný Válek bol aj témou rovnomen-
ného dokumentárneho filmu, ktorý účast-

níkom a hosťom Hviezdoslavovho Kubína 
predstavil režisér dokumentu Patrik Lančarič. 

Tohtoročné celoštátne kolo ukázalo, 
kam smeruje súčasná recitácia a ako je 
pre ňu dôležitá (hoci nie najdôležitejšia)
sila scény a rekvizity. Samko napriek tomu 
zaujal a oslovil kultivovaným prednesom. 
A hoci „medailu“ nezískal, slová predsedu 
poroty Romana Zemaníka, ktoré Samkovi 
po súťaži adresoval, iste motivujú nielen 
jeho, ale aj všetkých, ktorí milujú literatúru 
a uvedomujú si moc a krásu slova: „Recituj, 
to je najkrajšia vec v živote, ktorú môžeš 
pre iných urobiť.“ 

PhDr. Iveta Hazuchová
OA Senica

Orthovci vystavujú 
V Záhorskom múzeu v Skalici bude 

od 13. júla do 9. septembra otvorená 
výstava ORTHS Obrazy a objekt, ktorá sa 
koná pri príležitosti životného jubilea mali-
ara a člena Umeleckej besedy Slovenska, 
pedagóga ZUŠ Senica, Štefana Ortha.

Výstava je koncipovaná ako family pre-
zentácia; autor konfrontuje svoje najnovšie 
maliarske aktivity v kontexte tvorby svojich 
dvoch synov, ktorí sa popri profesijnej apro-
bácii – reštaurovaní – venujú i voľnému 
prejavu. „Spoločnou platformou známej 
umeleckej rodiny, ktorej korene siahajú až 
k Martinovi Benkovi, je príbuzná žánrová 
či námetová akcelerácia diela, tiež rešpekt 
k estetickým hodnotám na báze zväčša sen-
zuálnych východísk i proporcionálneho dia-
lógu obsahu a klasickej vizuálnej formy. Jed-
notlivé výtvarné programy sú však názorovo 
značne diferencované,“ vysvetľuje kurátorka 

výstavy Božena Juríčková, odborná pracov-
níčka Záhorskej galérie J. Mudrocha v Senici. 

Sofistikované, koloristicky plne ozvučené 
maliarske dielo Štefana Ortha st. je pevne 
limitované poetikou lokálnej a citovo ukot-
venej krajiny už päť desaťročí. Popri trva-
lej inšpirácii záhorskou nížinou súčasná 
výstava prináša i nový motivický okruh. 
Oproti autorovej vecno-poetickej citácii 
reálneho senzuálneho podnetu stojí suges-
tívna, imaginatívna línia reštaurátora Štefana 
Ortha, ml. Reflektuje krajinu ako rozmarnú 
hru ilúzií, javisko pre mysteriózne divadlo 
nespútaných prírodných síl, expanziu halu-
cinogénneho svetla, scénu pre tajomstvá 
javového sveta. Sochárska skúsenosť Mar-
tina Ortha generuje jeho vizuálne reakcie 
smerom ku koncentrovanejšiemu, minima-
listicky a znakovo motivovanému tvaroslo-
viu rovnako v 3D podobe ako v obrazovej 
ploche. 

TS – Záhorské múzeum Skalica

Tešia sa z ihriska
Deti z elokovanej triedy MŠ L. Novomes-

kého na Kolónii sa budú učiť poznávať 
pravidlá cestnej premávky, tiež ako sa má 
správať chodec a ako cyklista, ako sa zdo-
konaľovať v jazde na bicykli či kolobežke 
alebo ako dbať na vlastnú bezpečnosť 
a bezpečnosť iných účastníkov cestnej pre-
mávky a zároveň si zvyšovať svoju pohy-
bovú a telesnú zdatnosť. To všetko vďaka 
vynovenému dopravnému ihrisku, ktoré sa 
im podarilo vybaviť novými dopravnými 
značkami, prenosnými semaformi a novým 
vyznačením čiar. Projekt s názvom Bez-
pečne pešo i na bicykli mohla škôlka zrea-
lizovať vďaka finančnej podpore z Nadácie 
Volkswagen Slovakia, z ktorej škôlka zís-
kala 1633,48 €.

Dopravné ihrisko s novým dopravným 
značením otvorili v pondelok 25. júna 
za účasti vedúceho školského úradu Petra 
Kovačiča, riaditeľky MŠ L. Novomeského 
Renáty Rýzkovej a  príslušníkov Policajného 
zboru, ktorí deťom urobili hneď aj malú 
prednášku o tom, ako sa treba na ceste 
správať bezpečne. Riaditeľka elokovanej tri-
edy Mária Blanáriková poďakovala Nadácii 
Volkswagen Slovakia za finančnú podporu 
projektu a zároveň poďakovala aj rodičom, 
ktorí prišli vo voľnom čase na brigádu a spo-
ločne pre svoje deti nakresli na ihrisku nové 
čiary a dali ihrisko do poriadku.

V škôlke majú už teraz naplánované 
mnohé aktivity zamerané na dopravnú 
výchovu, napríklad Správny cyklista, Vozi-
dlá s majákmi či Na ceste nie sám, kde sa 
deti zážitkovou formou naučia pravidlá 
cestnej premávky.

lv
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Z tvorby klientov
Báseň v podaní Zdenky Pavlíkovej 

a úvodné slová riaditeľky DSS Rohov Moniky 
Knezovičovej odštartovali 11. júna tohto-
ročnú 15. prezentačnú výstavu výtvarných 
prác prijímateľov sociálnych služieb z okre-
sov Senica a Skalica. Výstava sa konala 
pod záštitou predsedu Trnavského samo-
správneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča.

Tradičným miestom prezentácie výstavy 
bol po 3 dni Dom kultúry Senica, kde svoju 
tvorbu predstavili klienti domovov sociál-
nych služieb z Rohova, Borského Svätého 
Jura, Moravského Svätého Jána, Bojkovej, 
Holíča aj troch senických Zariadenia soci-
álnych služieb, Svetlušky a Domova soci-
álnych služieb a domova pre seniorov, aj 
z Plaveckého Podhradia z okresu Malacky. 

Na otvorení výstavy boli nielen tí, kto-
rých ruky vyrobili všetky tie dekoratívne 
i úžitkové predmety, ale aj starostliví tera-
peuti, ktorí s nimi trpezlivo a neúnavne pra-
covali. A samozrejme aj verejnosť, ktorá má 
príležitosť vidieť, čo všetko dokážu urobiť, 
a aj prostredníctvom toho spoznávať a uve-
domiť si, že aj za  múrmi domovov pulzuje 
život. To bola aj pôvodná myšlienka pro-
jektu vitae ludus (škola hrou), ktorá viedla 
k prvej verejnej prezentácii v roku 2002. 
Stáli za tým pracovníci DSS Rohov a spo-
ločne s ostat-
nými DSS sa im 
podarilo tento 
impulz preta-
viť do obľúbe-
ného poduja-
tia, na ktorom 
verejnosť spo-
znáva, že klienti 
napriek svojmu 
hendikepu majú 
veľké výtvarné 
nadanie a oplatí 
sa s nimi praco-
vať. Popri jarnej 

prezentácii druhým obľúbeným podujatím 
je jesenný benefičný koncert, na ktorom 
zase predstavujú svoj talent v speve, tanci 
či dramatickom umení. 

Na prezentačnej výstave boli aj vzácni 
hostia – verejná ochrankyňa práv Mária 
Patakyová, podpredseda TTSK Roman 
Sova i poslanec TTSK Martin Džačovský. 
Garant výstavy primátor Senice Branislav 
Grimm na vernisáži s radosťou konštatoval, 
že projekt vitae ludus je úspešný a ocenil 
prácu s klientmi: „Umožňujete im prezen-
tovať umelecký talent a v tejto náročnej 
práci vám želám veľa úspechov.“ Ombuds-
manka Mária Patakyová zložila pomyselný 
klobúk pred výsledkami tvorivej práce kli-
entov zariadení i tými, čo ich viedli a pomá-
hali im: „Je to vzácna a prospešná myšli-
enka, ktorá dovoľuje ľuďom prejaviť sa 
v ich osobnosti a tvorivosti. Verím, že bude 
mať aj naďalej pokračovanie,“ vyjadrila sa 
pochvalne a spomenula konkrétne DSS 
Rohov, s ktorým aj bližšie spolupracuje. 
Ocenila množstvo ručných prác od výši-
viek, tkaných koberčekov, cez prácu s kera-
mikou, papierom, drevom, textilom, sklom 
až po maľbu, ktoré jednotlivé zariadenia 
ponúkali aj na predaj. 

text a foto Viera Barošková 

Ceny za fotografie
V tomto roku realizoval Trnavský samo-

správny kraj (TTSK) – Záhorské osvetové 
stredisko v Senici v spolupráci so Záhor-
ským múzeom v Skalici 22. ročník súťaže 
a výstavy neprofesionálnej fotografickej 
tvorby Trnavského kraja AMFO 2018. 
Výstava bola sprístupnená verejnosti do 1. 
júla v Skalici. 

Tento rok do súťaže za TTSK postúpilo 
50 fotografov s 202 fotografickými prá-
cami. Predložené fotografické práce 
posudzovala porota odborníkov, ktorá zo 
senických autorov ocenila:  

v skupine autorov nad 21 rokov čestným 
uznaním Tomáša Jurovatého, Luciu Kukli-
šovú a Rudolfa Podolského za čiernobiele 
fotografie; 2. miestom Ľubomíra Jarábka 
a Tomáša Jurovatého a čestným uznaním 
Elišku Gáfrikovú za farebné fotografie. 

v skupine autorov od 16 do 21 rokov 
cenou Lukáša Ludvu za kolekciu čiernobie-
lych i farebných fotografií; 

v skupine autorov do 16 rokov čestným 
uznaním Filipa Kalku za čiernobiele foto-
grafie, cenou Janisa Janáka za farebné foto-
grafie. 

Za multimediálnu prezentáciu cenu zís-
kal Tomáš Bilka. 

Viera Juríčková
ZOS Senica

foto T. Jurovatý

Pedagogickí lídri 
u prezidenta

Slovenské školstvo je už niekoľko rokov 
Popoluškou. Žiaľ, zatiaľ jej stále nikto nepo-
daroval 3 čarovné oriešky, v ktorých sa 
ukrýva záujem, úcta a pozornosť. Na Slo-
vensku sú však ľudia a neziskové organizá-
cie, ktorým na školstve záleží a snažia sa ho 
meniť zdola. 

Nadšeným učiteľom, ktorí sa pre svoje 
povolanie narodili, podávajú pomocnú 
ruku vo forme inšpirácií a praktických 
riešení, ale aj tak prepotrebného povzbu-
denia a motivácie. Tromi orieškami je 
pre týchto ľudí je bezplatné ročné špič-
kové štúdium v Komenského inštitúte, 
ktoré prebieha v  Záježovej, v neformálnej 
atmosfére, nabitej pozitívnou energiou 
a výbornými nápadmi s podnetnými spo-
luúčastníkmi. Vybraní učitelia pod dohľa-
dom mentora realizujú svoje mikropro-
jekty, ktoré majú byť prínosom pre školu, 

učia sa prostredníctvom nich prekonávať 
prekážky a nevzdávať sa. Jednou z účast-
níčok Komenského inštitútu bude tento 
rok aj naša pani riaditeľka Ing. Svetlana 
Chábelová, čomu sa tešíme a považujeme 
to za náš úspech.

Veľkú pozornosť vzdelávaniu venuje 
aj prezident SR Andrej Kiska, ktorý účast-
níkov Komenského inštitútu a ich blízkych 
spolupracovníkov oficiálne prijal v prezi-
dentskom paláci 18. júna. Aj pán prezident 
skonštatoval, že mať opravené a pomôc-
kami vybavené školy je fajn. No nastal čas 
riešiť aj ľudí – pedagógov, ktorí v pekných 
a zrekonštruovaných školách pracujú. Všet-
kým učiteľom prejavil svojimi slovami úctu 
a vďaku. Totiž pracujeme s tými najúžasnej-
šími stvoreniami - deťmi, v ktorých je naša 
budúcnosť. Práve preto by sa v prvom rade 
malo riešiť školstvo. Sme vďační za pozva-
nie a nezabudnuteľný zážitok.

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ Sadová ulica

S lekármi o diagnóze
V Prírodných liečebných kúpeľoch Smr-

dáky bol 9. júna Deň otvorených dverí. Prio-
ritou podujatia bolo otvorenie brán kúpeľov 
verejnosti. Najmä zvedaví rodičia získali 
príležitosť vidieť priestory, v ktorých sa ich 
deti liečia, alebo budú liečiť. Pracovníci PLK 
počas organizovaných prehliadok kúpeľmi 
sprevádzali záujemcov, ktorým sa venoval 
zdravotnícky personál. Zdravotné sestry 
vysvetlili podrobný program liečby dieťaťa 
v kúpeľoch, vrátane procedúr, vzdelávania 
a voľnočasových aktivít. S lekármi zase mali 
možnosť diskutovať na tému koža a gény. 
Väčšinu rodičov zaujala výhodná možnosť 
odkonzultovať kožnú diagnózu svojho die-
ťaťa s odborníkmi.

Hlavným liečebným prostriedkom 
v Smrdákoch je minerálna voda. Aj preto 
bol minerálny kúpeľ odporučený najčastej-
šie.

TS – PLK Smrdáky
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Výstižný názov pre výstavu, ktorá kaž-
dého návštevníka vrátila do minulosti. 
Ľudia, život a krajina stvárnená na fotografi-
ách Karla Gregora sa už stratili v čase, nee-
xistuje a ak, tak len v určitých fragmentoch. 
Aj tam sa život radikálne zmenil.

Fotografie vystavené v Záhorskom 
osvetovom stredisku do 31. júla vypove-
dajú o kopaniciach autorovho detstva a o 
jeho vrelom vzťahu k tomuto kútu krajiny 
a ľuďom tam žijúcim. V istej etape jeho 
života to bol jeho pravý domov a domo-
vom v prenesenom zmysle zostal aj naďa-
lej, hoci autor fotografií má už 86 rokov. 
Na vernisáži 11. júna i na stretnutí s foto-
grafmi láskavo rozprával o kopaniciach, 
každý cítil z jeho slov vrúcny vzťah k nim 
a pozorný divák si všimol malinkú slzu 
lesknúcu sa v oku. 

Pre ťažké sociálne podmienky dala Karla 
Gregora jeho matka na výchovu do rodiny 
Kuchtovcov vo Vrbovciach. Od troch 
mesiacov až po deviaty rok svojho života 
jeho domovom bola osada U Kožíkov. 
V rodine Kuchtovcov našiel lásku a starost-
livosť, milých a srdečných ľudí a spätosť 
s prírodou zanechala v ňom stopy na celý 
život, lebo toto obdobie považuje za jedno 
z najkrajších. Práve krajina jeho raného 
detstva a mladosti je zachytená na fotogra-
fiách, ktoré vznikali neskôr, keď už sa vra-
cal na Vrbovce viac-menej cez prázdniny. 
Od 9. roku života si ho vzala naspäť jeho 
mama a do 24 rokov spolu bývali v Brati-
slave. Po štúdiu na Vyššej priemyselnej 
škole chemickej začal pracovať v Prahe 
v Botanickom ústave. Už ako dieťa mal 
vďaka matke možnosť fotografovať a foto-
grafovanie sa stalo jeho záľubou, preto sa 
prihlásil na FAMU a absolvoval odbor ume-
leckej fotografie.

Z návratov na kopanice vznikli aj foto-
grafie, ktoré sú aktuálne vystavené a sprí-
tomňujú nám minulú dobu. Možno práve 
preto bolo na vernisáži viac starších ľudí, 
ktorí si fotografiami pripomenuli tiež čas 
svojej mladosti a porovnávali, ako veľmi sa 
všetko aj na kopaniciach zmenilo. „Karla 
Gregora k týmto ľuďom kopaníc nevi-
aže len záujem vizuálny či historický, ale 
najmä osobné vzťahy ku každému zob-
razenému. Vyrastal medzi nimi a poznal 
ich a dokázal vystihnúť ich výrazné rysy 
a povahu. Fotografie nie sú len obyčajným 
dokumentárnym zobrazením okamihu, 
ale môžu postúpiť až k svedectvu svoj-
bytnému a výsostnému, kde sa výpoveď 
stáva jedinečnou a osobnou pre tvorcu,“ 
konštatovala kurátorka výstavy BcA. Lujza 
Marečková. 

„Každé prázdniny som utekal na kopa-
nice, tam bolo moje detstvo, moje srdce, 
tam som mal kamarátov, ľudí, ktorých som 
mal rád, to bol môj domov. Za všetkými 
fotografiami je láska a vrelý vzťah k Vrbov-
ciam,“ tak sa vyznal autor Karel Gregor 
zo svojej práce.

Viera Barošková

Nostalgia na železnici
Historický motorový vlak prišiel 

v sobotu 9. júna z Trnavy do stanice Senica 
presne podľa cestovného poriadku o 10.26 
hod. Na peróne čakali na vlak milovníci sta-
rej techniky i záujemcovia o jazdu a vládla 
tu naozaj výborná atmosféra, ktorú svojím 
vystúpením dotvárali heligónkari z Klubu 
priateľov heligónky a súbor Seniorka. Aj 
takto Senica podčiarkla 120. výročie trate 
Trnava – Kúty. 

Za 48 minút, ktoré vlak stál v stanici 
si mohli všetci pozrieť v akých vlakoch 
sa 50.-70.-tych rokoch ľudia po železnici 
prepravovali. Zaujalo vybavenie vozňov 
drevenými lavicami, prestup z jedného 
vozňa do druhého i ovládacia technika. 
Kým niektorí si naozaj dôkladne prezerali 
vlak, iní boli zvedaví aj na históriu trate, 
ktorú im priblížil predseda občianskeho 
združenia Klub priateľov železníc Trnavy 
a okolia Miroslav Lužák, ktoré zorganizo-
valo jazdu historického vlaku a pripomenu-
tie si výročia. Združenie k výročiu vydalo 
spomienkový odznak a brožúru s najdôle-
žitejšími informáciami o trati a vybavení 
staníc. Po dlhých rokoch bolo koncom 19. 
storočia rozhodnuté o výstavbe trate Nitra 
- Leopoldov - Trnava - Kúty - Břeclav. Trať 
bola rozdelená na 2 úseky Lužianky - Leo-
poldov a Trnava - Jablonica - Kúty. Trať bola 
sprevádzkovaná 11. júna 1898, ale potrebu 
železničného spojenia prvýkrát užverejne 
prezentoval senický rodák Viliam Paulíny-
-Tóth na uhorskom sneme už v roku 1871. 
Budova stanice bola v Senici postavená 
v roku 1897. Primátor Senice Branislav 
Grimm pri tomto výročí spomenul aj ďal-
šie práce, ktoré pomohli v meste skvalitniť 
prepravu - stanica prešla úpravami v rokoch 
1967 a 2013, keď sa zrekonštruovali aj tri 
koľaje a dve nástupištia, vybudoval sa bez-
bariérový prístup pre cestujúcich, nainš-
talovali sa vodiace prvky pre nevidiacich 
občanov, sociálne zariadenia. Okrem toho 
úpravou prešli koľajnice, trakčné vedenie, 
rozvody, osvetlenie. Nainštalované boli 
nové informačné a oznamovacie prvky 
pre cestujúcich. Mesto Senica nainštalo-
valo na budovu pamätnú tabuľu s úryv-

kom básne L. Novomeského Do mesta 
30 minút. Senická železničná stanica leží 
pomerne ďaleko od mesta a hoci bola 
snaha tento hendikep niekoľkokrát zme-
niť, nestalo sa tak dodnes. Primátor mesta 
poďakoval Železniciam SR a prednostovi 
stanice za dobrú spoluprácu a ocenil, že 
zlepšenia v železničnej doprave priniesli 
zvýšený počet cestujúcich aj z tejto stanice. 

Vyhradený čas na stanici v Senici sa 
rýchlo minul a presne o 11.14 historický 
vlak s 3 vozňami odišiel v smere do Kútov 

a v ňom aj tí, ktorí si v príjemnom letnom 
dni chceli vychutnať atmosféru cestovania 
spred 50 rokov. 

Viera Barošková
foto autorka 

Zážitková prírodoveda
Základná škola na Sadovej ulici sa v uply-

nulom školskom roku zapojila do projektu 
Technika hrou od základných škôl, ktorý 
bol realizovaný s finančnou podporou 
Nadácie Volkswagen Slovakia a v spolu-
práci s Trnavskou univerzitou v Trnave.  

Po absolvovaní 25 hodín školenia škola 
dostala od nadácie sadu technických 
pomôcok pre primárne prírodovedné vzde-
lávanie. Pomôcky sú zamerané na témy 
magnetizmus, elektrina, jednoduché stroje, 
prevody. Zároveň dostala aj finančné pro-
striedky na zakúpenie ďalších pomôcok 
podľa vlastného výberu. 

Projekt pokračoval odskúšaním spomí-
naných pomôcok priamo na vyučovaní, 
čo malo u žiakov veľmi pozitívnu odo-
zvu. Praktickou činnosťou a manipuláciou 
s predmetmi si žiaci najviac zapamätajú. 

Projekt obohatil o nové vedomosti žia-
kov i pedagógov, rozšíril možnosti výučby 
prírodovedy a žiakom umožnil naučiť sa 
niektoré témy zábavnejšou formou – zážit-
kovým učením. 

Mgr. Viera Dubská
ZŠ Sadová ulica
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čítania

Dni detskej knihy v Záhorskej knižnici 
v Senici (ZK) sú každoročným tradičným 
podujatím už od roku 2004. Ich ambíciou 
je posilniť aktivity, ktoré podporujú číta-
nie u detí, pretože pre rozvoj osobnosti 
dieťaťa i mladého človeka má kniha neod-
mysliteľný význam. Pomáha poznať hod-
noty, rozlišovať dobro a zlo, rozvíja slovnú 
zásobu. Vytvára priestor pre tvorivosť, fan-
táziu, ponúka chvíle intimity, príležitosť byť 
sám so sebou, relaxovať. Dáva možnosť 
naberať množstvo informácií, vedomostí, 
nápadov, pomáha porozumieť pojmom, 
prispieva k prehlbovaniu čitateľskej 
a komunikačnej gramotnosti. Metódou hra-
vého čítania, súťažením, maľovaním, bese-
dovaním i tvorivými dielňami sa knihovníci 
usilujú podnecovať v deťoch zážitky z číta-
nia, aktivujú ich svet fantázie a prebúdzajú 
pozitívny vzťah ku kráse, dobrým vzťahom 
k prírode, k ľuďom, k umeniu. Tohtoročné 
DDK boli naozaj pestré a zaujímavé.

ZK začala 30. mája čitateľským mara-
tónom. Projekt Čítajme si vznikol s cieľom 
pritiahnuť k čítaniu viac detí, a najmä pouká-
zať na význam literatúry pre detského čita-
teľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským 
maratónom, do ktorého sú zapojené deti 
takmer zo všetkých miest Slovenska. Mara-
tón odštartovala prednostka Mestského 
úradu Senica Katarína Vrlová, ktorá prečítala 

deťom prvú stranu z knihy Grázlik Gabo, 
deti ju počúvali naozaj s nadšením. V Senici 
sa do projektu zapojilo 201 detí. 

Kreatívny seminár zameraný na tvorivé 
písanie umeleckých textov zažili v  kniž-
nici 31. mája vybratí študenti stredných 
škôl z celého okresu, ktorí sa pokúšajú 
aj o vlastnú tvorbu. O úspechu tvorivého 
workshopu svedčí požiadavka o opätovné 
stretnutie s výbornou lektorkou PhDr. 
Andreou Koltaiovou, PhD.

Ďalším podujatím bolo dramatizované 
čítanie rozprávky Ako sme s dedkom repku 
ťahali pre  predškolákov zo senických 
materských škôl 4. júna spolu so svojimi 
učiteľkami. Škôlkari nepočúvali iba pasívne, 
ale sami sa stali účastníkmi príbehu. 

Na besedu do oddelenia pre deti a mlá-
dež 5. júna zaví-
tala spisovateľka, 
psychologička, 
f i l a n t r o p k a , 
n i e k d a j š i a 
letuška a teraz 
i redaktorka 
televízie Kris-
tína Baluchová, 
autorka 6 kníh. 
Na besede pano-
vala družná otvo-
rená atmosféra.

V projekte 
Celé Sloven-
ské číta deťom 
6. júna zo  ZŠ 

na Komenského ulici čítali ochotnícki 
divadelníci žijúci a pôsobiaci na Záhorí, 
režisér Záhoráckeho divadla Ivan Fodor, 
ale aj knihovníčky Jana Báňayová, ktorá 
hrávala osem rokov v amatérskom súbore 
– Divadlo Štefana Kvietika vo Veľkom Krtíši 
a Gabriela Šebová, ochotníčka z Divadel-
nej skupiny XY v Rovensku.

Celkom 224 detí z 15 školských zaria-
dení sa zapojilo do výtvarného stvárnenia 
rozprávok Pavla Dobšinského pri 190. 
výročí jeho narodenia. Vernisáž najlepších 
prác bola 7. júna.

Týmto podujatím Dni detskej knihy 2018 
úspešne zavreli svoju poslednú stránku. 
Veríme, že obohatili všetky deti, ktoré sa 
ich aktívne zúčastnili.

KS

Preddovolenkový frmol nám dá všetkým vždy 
poriadne zabrať a občas sa môže stať, že za-
budneme uhradiť platbu za elektrinu. Aby 
sme po príchode neriešili namiesto poze-
rania fotiek z dovolenky čistenie chladničky 
a mrazničky, je dobré mať ešte pred odchodom 
vyrovnané účty za energie. Ak by ste náhodou 
zabudli, nič to! V prípade, že máte dodáva-
teľa energií ZSE, faktúru za elektrinu a plyn 
môžete zaplatiť priamo z vášho online účtu 
kedykoľvek a kdekoľvek. Navyše online účet 
so sebou prináša aj mnoho ďalších výhod. 

Majte všetko pod kontrolou
Výhodou online účtu od ZSE je, že máte všet-
ky informácie o vašich odberných miestach 
pekne na jednom mieste. V rámci online účtu 
získate prístup k faktúram a platbám za po-
sledných 6 rokov a môžete uhrádzať faktúry 
priamo cez platobnú bránu. 

„Zákazníci určite ocenia aj možnosť  aktivovať 
si e-faktúru, aby ju mali poruke skôr, ako by 
prišla poštou, či zobrazenie odstávok elektriny 
vo svojom online účte,“ hovorí Daniel Klúčovský, 
produktový manažér pre online služby v ZSE.

Plaťte za energie, kedy vám to vyhovuje
Platíte zálohové platby za elektrinu v termíne, 
ktorý vám nevyhovuje? Vďaka online účtu ZSE si 
môžete zmeniť deň splatnosti aj výšku zálohových 
platieb za energie tak, ako potrebujete. „Ďalšou 
výhodou online účtu je aj možnosť upraviť si spô-
sob platby a čísla bankových účtov na zasielanie 
preplatkov. Zákazníci si môžu upraviť kontaktné 
údaje, zmeniť sadzbu za elektrinu, urobiť online 
prepis odberateľa elektriny a plynu či objednať 
služby od ZSE,“ dopĺňa Daniel Klúčovský zo ZSE. 

Znížte si náklady za energie
Ak chcete poznať najväčších žrútov elektriny vo 
vašej domácnosti, je načase urobiť si bezplatnú 
online analýzu spotreby. Stačí si aktivovať online 
účet na www.zse.sk, v rámci ktorého si môžete 
urobiť online analýzu vašej spotreby. „Pri analýze 
spotreby elektriny je potrebné zadať, či bývate 
v byte alebo v dome, akú máte úžitkovú plochu, 
koľko máte členov v domácnosti, čím vykurujete 
a aké spotrebiče, technológie či osvetlenie vy-
užívate. Na základe zadaných parametrov vám 
aplikácia odporučí vhodnú sadzbu a poskytne 
množstvo tipov a rád, ako znížiť spotrebu v do-
mácnosti a ušetriť až desiatky eur ročne,“ dodáva 
Daniel Klúčovský zo ZSE.

3 dôvody, prečo sa oplatí mať online účet v ZSE už toto leto
Je tu čas dovoleniek a asi jedno z najhorších prekvapení, ktoré nás môže čakať doma 
po príchode z dovolenky, je nepríjemný zápach z roztopenej chladničky s mrazničkou. 

200 000
zákazníkov využíva 

online účet ZSE

Ďakujeme!

122 000 
zákazníkov si aktivovalo 

elektronickú faktúru

23 000
zákazníkov si online 
zmenilo výšku záloh 

alebo termín splatnost i

14 000
zákazníkov si upravilo 
spôsob platby online

40 000
zákazníkov si urobilo 

analýzu spotreby elektriny

Nasa Senica_180x128mm_0618.indd   1 21.6.2018   10:17
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Záhorské osvetové stredisko v Senici v 
spolupráci s Okresným riaditeľstvom Poli-
cajného zboru v Senici zorganizovalo i v 
tomto roku detskú výtvarnú súťaž s názvom 
Kto nás chráni. Hlavnou myšlienkou súťaže 
je podnietiť deti k bezpečnému správaniu 
sa, predchádzaniu úrazov, dopravných 
nehôd, k prevencii kriminality a iných nega-
tívnych javov.

Spomedzi 192 zaslaných prác vybrala 
odborná porota v zložení Štefan Orth, 
pedagóg Základnej umeleckej školy, Vla-
dimíra Bahnová z Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru, Stanislava Dávideková 
z Okresného úradu a Mária Hladká dvad-
sať prác na ocenenie. Autori vybraných 
prác si prevzali cenu a diplom 18. júna vo 

výstavných priestoroch Záhorského osve-
tového strediska.

Ocenené deti zo senických škôl:
Kategória – I. stupeň základných škôl
Katarína Hackel a Jakub Malárik – obaja 

ZŠ V. Paulínyho-Tótha, Magdaléna Krbi-
cová a Barbora Ravasová, obe  ZŠ Sadová 
ulica, Erik Rusňák ZŠ Komenského ulica. 

Kategória – II. stupeň základných škôl
Adam Masarovič,  Adam Miko, Timotej 

Vrábel – všetci ZŠ Komenského ulica.
Kategória – základné umelecké školy
Aneta Bilčíková,  Jelenka Lastovičková,  

Ctibor Krušinský, Simona Kubincová a 
Tamara Planková, všetci ZUŠ Senica

Mgr. Nina Gurínová
Záhorské osvetové stredisko 

foto Bc. Tomáš Jurovatý

Tesco odmeňovalo 
Už po 4.-krát vyhlásila spoločnosť Tesco 

program Vy rozhodujte, my pomáhame. 
V senickom hypermarkete mohli zákazníci 
hlasovať za 1 z 3 projektov, a to prostred-
níctvom žetónov, ktoré dostali za nákup. 
V predchádzajúcich ročníkoch získal 
finančnú podporu vždy len víťazný projekt, 
v tomto ročníku sa však spoločnosť Tesco 
rozhodla oceniť všetky 3 kvalifikované pro-
jekty, jeden bol zo Senice, ďalšie dva z Jab-
lonice a Brezovej pod Bradlom. 

Riaditeľ HM Tesco Senica Dušan Náton 
29. júna spoločne so zástupkyňou primá-
tora mesta Senica Elenou Valáškovou odo-
vzdal symbolické šeky pre jednotlivé pro-
jekty v celkovej hodnote 2200 €. Projekt 
Obnova horolezeckého krúžku v regióne 
Záhorie Centra voľného času Stonožka 
sa v hlasovaní kupujúcich umiestnil na 3. 
mieste, za ktoré bola cena 300 eur. Za zís-
kané peniaze nakúpia laná a výbavu, aby sa 
krúžok mohol v septembri začať. Loziť sa 
bude na horolezeckej stene, ktorá je v are-
áli ZŠ na Sadovej ulici. 

lv

Na medzinárodnej 
výstave

Medzinárodnú výtvarnú súťaž Proti 
škodlivým závislostiam bez hraníc po 14.- 
krát zorganizovalo Galantské osvetové 
stredisko. Ocenenie si v Galante 25. mája 
prevzalo 5 žiakov výtvarného odboru ZUŠ 
Senica: Anton Čederle a Anežka Čederlová 
z triedy pani učiteľky Mgr. Hany Oslejovej, 
Ruszlan Kováč, Juraj Balga a Peter Kotún 
z triedy učiteľov Štefana a Dany Orthov-
cov. Oceneným blahoželáme.

text a foto Štefan Orth

Vláčiky nadchli
V Dome kultúry bola v dňoch 8. a 9. 

júna unikátna výstava modulových koľa-
jísk Igrava. Každého kto ju navštívil, uchvá-
tila, pretože vidieť prepojené železničné 
trate medzi štyrmi krajinami Vyšehrád-
skej štvorky z dielní modelárskych klubov 
z týchto krajín v mierke 1:120 sa len tak 
ľahko nevidí. 

Vlaky osobné aj nákladné jazdili podľa 
grafikonu v modelovom čase, prevážali tovar 
do priemyselných centier, obslužný perso-
nál mal čo robiť, aby nikde nevznikli žiadne 
prestoje, skrátka všetko fungovalo ako v sku-
točnosti. Veď aj modely vlakov, staničných 
budov, tratí a všetkého čo sa na staniciach 
nachádza, bolo vernou kópiou skutoč-
nosti. A tak nečudo, že niektorí návštevníci 
nemohli odtrhnúť oči od všetkej tej nádhery. 
Modelári z Česka, Poľska, Maďarska a zo 
Slovenska predviedli jedinečnú ukážku tvo-
rivosti a nadšenia, bez ktorého by takáto 
činnosť nebola možná. Do tanečnej sály sa 
zmestilo 124 modulov, na ktorých bolo polo-

žených 230 m koľajníc a premávalo na nich 
200 vlakov. „Chceme prilákať deti, odtrhnúť 
ich od počítačov a viesť ich k tvorivej čin-
nosti,“ vyslovil želanie Ján Vančo z Klubu 
modulovej železnice Žilina Hôrky, jeden 
z organizátorov výstavy. Deti mohli nielen 
sledovať výsledky práce klubov, ale získať 
svoje prvé skúsenosti zo stavania modelov 
v  tvorivých dielničkách, na ktoré kompo-
nenty poskytla firma Igra Model zo Znojma. 
Želanie pána Jána Vanča sa naplnilo, túto 

príležitosť využilo veľa detí 
a domov si odniesli vlastný 
model. Koho by modelárstvo 
zaujalo určite využije aj zna-
losti z elektroniky. 

Výstava v Senici sa konala 
pod garanciou hlavného 
partnera PPO Dema a zor-
ganizovali ho Klub modulo-
vej železnice Žilina Hôrky 
v spolupráci so spoločno-
sťou Igra Model Znojmo 
pod záštitou Mesta Senica.  

text a foto 
Viera Barošková
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Stojíme pred tabuľou. Je čistá, nepopí-
saná. Lavice sú nezvyčajne pekne zora-
dené, stoličky obrátené hore nohami. Tri-
eda je úhľadná. Vnímame tento poriadok 
ako niečo pozitívne a hovoríme si, konečne 
je tu poriadok. Tento pocit trvá len krátko. 

Prázdna nástenka, okná bez kvetináčov, 
lavice bez zabudnutých kníh a zošitov, chý-
bajúca triedna kniha na katedre a k tomu 
nezvyčajné ticho. To nás presviedča o tom, 
že deň odchodu je tu. Nechali nám iba 
krásne kvety. Pokiaľ budú živé, živé budú 
aj spomienky. Potom si uvedomíme, že sú 
nenávratne preč. Vykročili do sveta veľ-
kých...

„Vykroč pravou nohou, tú bude sprevá-
dzať rozum. Ale potrebuješ aj ľavú nohu, 
aby si pokročil. A tú nech sprevádza tvoje 
srdce. Ak si to uvedomíš, pôjdeš priamym 
krokom a budeš v rovnováhe. Je veľmi dôle-
žité pre náš život.“ To boli naše posledné 
úprimné slová.

Milí absolventi, želáme vám veľa zdra-
via, trpezlivosti a spokojnosti!

Pedagogický zbor zo senickej obchodky. 
(Ot)

Naplnený okamih
V piatok 25. mája ožilo príze-

mie ZUŠ divadelnými a hudob-
nými predstaveniami. Bol to 
sprievodný program k spomien-
kovému pásmu venovanému 
Anke Gamanovej s názvom Napl-
nený okamih.

PaedDr. Anna Gamanová bola 
zakladateľkou literárno-dramatic-
kého odboru v ZUŠ a v roku 1984 divadel-
ného súboru Zádrapky (skr. zo Záhorácke 
dramatické pokusy). Zádrapky pod jej 
vedením ovplyvnili amatérske divadelníc-
tvo a bol to jeden 
z najúspešnejších 
detských divadel-
ných súborov na 
Slovensku. Vytvo-
rila približne 60 
inscenácií. Okrem 
umeleckého úspe-
chu súboru patrí 
k zásluhám Anny 
Gamanovej aj 
výchova mladej 
generácie, z ktorej 
mnohí sa vydali na 
umeleckú dráhu.

S c e n á r i s t k a , 
d r a m a t u r g i č k a , 

pedagogička a režisérka 
Anna Gamanová nás pred-
časne opustila v roku 2001 
ako 43-ročná. V apríli tohto 
roku by sa dožila 60 rokov. 
Syn Radko Gaman: „Keď sme 
si tak s mamou raz vraveli, čo 
by bolo, keby sa ona pomi-
nula, vravela, že by chcela, 
aby to pokračovalo ďalej. To, 
čo vytvorila, aby nezaniklo.“ 

Nezaniklo, všetko vďaka šikovným ľuďom 
a ich umnosti i obetavosti pokračuje ďalej.

Mgr. art. Linda Petráková, ArtD.

Plietli sme v parku 
V sobotu 9. júna sme sa stretli v parku 

pri DAVe, aby sme si podebatovali s ihli-
cami alebo háčikom v rukách. Toto podu-
jatie hromadného pletenia na verejnosti sa 
celosvetovo koná od roku 2005 a prvýkrát 
sme ho zorganizovali aj u nás v Senici. 

Akcie sa zúčastnilo 30 až 40 slečien 
a dám rôzneho veku a skúseností a spo-
ločnosť nám spestril aj jeden asi 10-ročný 
chlapec. Pri prezentácii vlastných výrobkov 
sme si samozrejme pozreli aké parádne 
veci robia iné ženy. Atmosféra bola vyni-
kajúca a vekové rozdiely nikto nepostrehol. 
Prialo nám aj počasie. 

Pripravili sme 4 tvorivé dielničky, na kto-
rých sa menej skúsené účastníčky mohli 
naučiť základy pletenia a háčkovania 
a zručnejšie si vyskúšali tuniské háčkovanie 
a prácu s tričkovlnou. O všetky tieto mini-
-kurzy bol veľký záujem, lebo každá z nás sa 
mohla naučiť niečo nové. Priadze, háčiky aj 
ihlice sa dali požičať, takže každý sa mohol 
zapojiť. Poďakovať sa chceme aj e-shopom, 
ktoré nám darovali zľavové kupóny, priadze, 
meradlá ihlíc a plátené tašky, takže každá 
účastníčka si odniesla aspoň malý darček 
a organizátorky tvorivých dielničiek dostali 
odmenu za svoju aktivitu.

Spoločné pletenie malo taký veľký 
úspech, že sme sa dohodli na pravidelných 
spoločných stretávkach. Ak chcete byť 
informovaní, kedy a kde sa budú konať, 
pridajte sa do našej skupiny na facebooku 
Háčkujme a pleťme spolu v Senici alebo 
napíšte na karolina@ezebra.eu. Podobné 
veľké stretnutie sa uskutoční o rok 8. júna 
2019. 

Karolína Lehotská a Monika Paračková 

Vynovená čakáreň 
Obyvatelia a návštevníci Senice môžu 

od 5. júna využívať kompletne zmodernizo-
vanú čakáreň autobusovej stanice s bezplat-
ným pripojením na internet a možnosťou 
dobíjania mobilných zariadení prostred-
níctvom USB konektorov. Dopravca Arriva 
modernizáciou čakárne zavŕšil trojročnú 
obnovu autobusovej stanice v Senici.

„V mestách a regiónoch kde pôsobíme, 
dlhodobo investujeme pomerne veľké 
finančné prostriedky do modernizácie auto-
busových staníc, predajných miest, obnovy 
vozového parku, denných miestností, dis-
pečingov a servisných pracovísk. Záleží 
nám na komforte a pohodlí našich cestuj-
úcich a vodičov, a preto budeme i naďalej 
pokračovať v modernizáciách v Trnavskom 

kraji,“ povedal László Ivan, generálny riadi-
teľ spoločností Arriva na Slovensku.

Cestujúcim je k dispozícii kompletne 
zateplená čakáreň s vymenenou elektroinš-
taláciou, novými vstupnými dverami, novou 
dlažbou, diaľkovým otváraním na nových 
oknách a osvetlením. V priestoroch čakárne 
je vymenený celý inventár vrátane nových 
kovových moderných lavičiek a osadené 
sú kvetináče so živými kvetmi. „Súčasťou 
čakárne sú aj nové informačné tabule, ktoré 
cestujúcich informujú o odchodoch spojov 
a zároveň ich upozorňujú, ktorým východom 
sa dostanú na zvolené nástupištia. Všetky 
informácie sú k dispozícii cestujúcim aj v ang-
lickom jazyku,“ dodal Jozef Gaža z Arriva 
Trnava, zodpovedný za stredisko Senica.

TS – Arriva
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Pekári na letisku
Na senickom letisku sa 2. júna konal 

9. ročník športových hier Cechu pekárov 
a cukrárov Slovenska. Pekári a cukrári sa 

v Senici stretajú každý druhý rok, športové 
zápolenie je príležitosťou na priateľské 
stretnutie a debaty o problematike v tejto 
sfére. Hlavným organizátorom podujatia 
bola pekáreň Faun pod záštitou Senických 

a Skalických pekární 
Senica. Účastníkov 
privítali a pozdravili 
popri primátorovi 
mesta Branislavovi 
Grimmovi duchov-
ným slovom a pože-
hnaním dekan rím-
sko-katolíckej cirkvi 
Karol Martinec 
a farár evanjelickej 
cirkvi v Senici Juraj 
Šefčík.

lv

Váľanie mája
Máj ubehol ako 

voda, a tak ako sme máj 
na konci apríla posta-
vili, tak sme ho v nedeľu 
3. júna zvalili. Pre deti 
boli pripravené súťaže 
a maľovanie na tvár, ktoré 
si pripravili dobrovoľníci 
zo združenia DOMKA 
SENICA, atrakcie 
od Lunaparku Faltýnek, 
do dobrej nálady vyhrá-
vala hudobná skupina 
FORUM a FS SOBOTIŠTE 
sa predstavila s pásmom 
Váľanie májky s predáva-
ním ručníkov.

lv

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

	 autor:	 názov:	 vydavateľ:
1. Naud, P.:  100 zábavných testov pre bláznov do testov Arkus
2. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu Arkus
3. Gohl, Ch.:  Kôň mojho života Arkus
4. Gohl, Ch.  Jazdecká horúčka Arkus
5. Mlčochová, J.: Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
6. Monsigny, J.:  Rebelka Bianka Arkus
7. Powl, M.: Posilňovanie mozgu Slovart
8. Monsigny, J.: Cárov syn (Floris 1.) Arkus 
9. Kol.:   Kniha hádaniek pre predškolákov  Arkus
10. Clare, C.: Mesto skla  Slovart
11. Tanská, N.:  Puf a Muf Buvik
12. Efgrenova, S.: Kruh Fortuna Libri

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

Novinky vydavateľstva Arkus:
Hádajko 8/18 a Červená čiapočka
Ani v rozprávke nie je vždy všetko v poriadku a občas sa prihodí naozaj čudná vec. Teraz 
má starosti aj slávna Červená čiapočka. Aké? Zmizla jej červená čiapočka! Včera ju ešte 
mala, a ráno jej už nebolo. No vari môže byť Červená čiapočka bez čiapočky? Nemôže! 
A tak potrebuje pomoc... 
Mäkká väzba, 105 x 148 mm, 32 strán, cena: 0,90 EUR 

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

Bezpečne na prázdniny
Koniec školského roka so sebou prináša 

príjemné zážitky, ale hlavne 8 týždňov 
voľna. Nie všetci rodičia však majú mož-
nosť, aby zabezpečili program pre deti 
po celý čas prázdnin. V prípade, že deti 
zostanú samy doma bez dozoru dospe-
lých, mali by byť poučené o základných 
pravidlách správania sa doma, na ihrisku, 
na kúpalisku, vo voľnej prírode, na ceste 
a na ulici. Mali by vedieť, ako dať rodičom 
o sebe správu prostredníctvom mobilného 
telefónu, internetu a pod., že sú v poriadku. 

Zásady, na čo by sa nemalo zabúdať:
Dieťa doma
• do telefónu uložte die-
ťaťu všetky dôležité tele-
fónne čísla – rodičia, polí-
cia, linky bezpečia,
• zamestnajte dieťa bez-
pečnou činnosťou - čítanie, kreslenie, hry 
na PC, televízia,
• poučte dieťa ako telefonovať – nesmie 
poskytovať informácie, že je samo doma, 
kedy sa vrátia rodičia a hlavne nekomuni-
kovať s cudzími osobami,
• nesmie otvárať dvere do bytu cudzím 
osobám. 
Dieťa na ihrisku
• kľúče od domu nedovoľte dieťaťu nosiť 
na viditeľnom mieste,
• nedávajte dieťaťu so sebou väčšiu 
finančnú čiastku,
• poučte dieťa, nech neodchádza z ihriska 
s cudzími ľuďmi.
Dieťa na kúpalisku
• poučte dieťa, aby sa nekúpalo v nezná-
mej vodnej ploche,
• neposielajte deti na kúpalisko samy, vždy 
musia byť sprevádzané dospelou osobou.
Dieťa vo voľnej prírode
• do neznámej prírody nepustite dieťa samé,
• pri hrách im hrozí nebezpečenstvo pádu 
zo stromov,
• zranenie pri hre rôznymi ostrými pred-
metmi,
• naučte dieťa pravidlo - nestopovať cud-
zie autá.
Letné tábory
• naštudujte si recenzie a program letného 
tábora, 
• zistite si polohu a okolie, kde sa tábor 
nachádza,
• vyberte tábor so zameraním činnosti 
podľa záľub dieťaťa,
• dbajte na to, aby deti boli iba v profesio-
nálnej starostlivosti. 

1.7. Eurodom, Hviezdoslavova 309
5. 7. Arnika, Gen. L. Svobodu 1599
7.- 8. 7. Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3
14. – 15. 7. Melissa, Hurbanova 28/27
21. – 22. 7. Benu, Sotinská 1591
28. – 29. 7. Ekolekáreň, Sotinská 1586

Pohotovostná služba 
od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární
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Jubilejný 30. ročník Záhoráckeho mara-
tónu vyhral s prehľadom 36-ročný Lukáš 
Soural z VSK Uni Brno časom 2:50:17, pol-
maratón 42-ročný Tomáš Blaha z AK ACICS 
Kroměříž časom 1:15:47. Povel výstrelom 
na štart pred športovou halou v Senici 
dal primátor Senice Branislav Grimm a na 
trať sa vydalo 198 vytrvalostných bežcov, 
z toho 53 na maratónsku trať a 145 na pol-
maratónsku. 

V kategórii ženy vyhrala maratón Iva 
Pachtová (3:30:01) z Maraton klubu Seitl 

Ostrava. Polmaratón v kategórii ženy vyh-
rala Maria Truisssard (1:31:41) z AK Junior 
Holíč, v kategórii ženy nad 35 rokov Erika 
Farkašová (1:53:52) z AŠK Grafobal Ska-
lica, v kategórii ženy nad 45 rokov bola 
prvá Blanka Selucká (1:36:26) z Kyjova. 
Maratón nedokončili 3 pretekári, rovnako 
aj polmaratón. Bežcom tentoraz prialo aj 
počasie, hoci bolo teplo, slnko bolo skryté 
za oblačnosťou. Ani tentoraz nebol poko-
rený traťový rekord z roku 1996. Na trati 
okrem Slovákov a Čechov boli aj bežci 
z Talianska, Nórska, Mexika a Poľska. 

Najlepším Seničanom bol Marián Med-
len zo Záhoráckeho fryškého týmu a spolu 
s druhým Mariánom Lisinovičom a tretím 

Jakubom Davidom získali Cenu 
primátora Senice. 

Lukáš Soural skončil vlani 
v Senici na polmaratóne prvý, 
teraz sa rozhodol pre dlhšiu trať 
a tiež vyhral. Prvý bol aj na obrátke 
na štadióne v Šaštíne-Strážach, 
a preto mu patrila aj Cena pri-
mátora Šaštína-Stráží. V cieli, kde 
dostal vavrínový veniec víťaza, 
netajil svoju obrovskú radosť. 
Pochválil dobré zázemie i profil 
trate vedúcej z veľkej časti lesna-
tým terénom. Spolu s ním sa rado-
val aj jeho otec, ktorý má za sebou 
športové úspechy v triatlone 
a syna tiež viedol k športu. Víťaz 
polmaratónu Tomáš Blaha vyhral 
v Senici prvýkrát, no po dobehnutí 
do cieľa celkom spokojný nebol, 
lebo chcel dosiahnuť lepší čas. Ján 
Moravec, 6-násobný víťaz Záho-
ráckeho maratónu, sa tentoraz 
musel uspokojiť len s víťazstvom 
vo svojej kategórii muži nad 50 
rokov (2:58:21), ktorý dobehol 
s výrazným krívaním. I tak podal 
obdivuhodný výkon, veď na kaž-
dej nohe mal inú obuv. Na 7 km sa 
ozval otlak a tak si jednu topánku 
zobral od manželky. Obdiv si 
zaslúži aj najstarší účastník pre-
tekov 81-ročný Květoslav Hána, 
ktorý zdolal polmaratónsku trať 
za 2:36:52. Najmladší z bežcov 
bol 17-ročný Adam Pipíška z ŠK 
Jablonica.

Záhorácky maratón sa niesol 
v duchu jubilea a organizátori pri-
pravili ďalšie vylepšenia zázemia 

v porovnaní s predchádzajúcimi 
ročníkmi pre pretekárov i pre 

divákov. Každý účastník maratónu 
a polmaratónu dostal aj spomien-
kovú medailu i brožúrku mapuj-
úcu históriu maratónu v Senici. 
Odozvy pretekárov boli priaznivé 
a pravidelní účastníci opäť ocenili 
zmenu trasy maratónu, po ktorej 
sa bežalo po 4.-krát. Na maratóne 
bolo predstavené aj nové logo 
Záhoráckeho maratónu, ktoré 
vzišlo zo súťaže. Víťaza vybrala 
komisia pre šport pri mestskom 
zastupiteľstve v Senici. Autorom 

návrhu loga je Marek Štítny. Pre divákov 
v Senici bol pripravený aj kultúrny program, 
pre deti na rozptýlenie aj nafukovací hrad. 

Organizátormi Záhoráckeho maratónu 
sú mestá Senica a Šaštín-Stráže, komisie 
pre  šport pri mestských zastupiteľstvách. 
Organizátori ďakujú všetkým ďalším dob-
rovoľníkom za pomoc, aj vďaka nim bol 
jubilejný ročník maratónu bezproblé-
mový, tiež sponzorom, ktorí venovali ceny 
pre najlepších. 

Viera Barošková
foto lv

Výsledky
MARATÓN 

MUŽI: 1. Lukáš Soural UNI BRNO 
2:50:17, 2. Pavel Dvořák Prostějov 2:52:20, 
3. Michal Puškár BERNOHY.sk 2:53:34. 
MUŽI 40: 1. Bronislav Hlaváč Bulatice 
2:58:12, 2. Jozef Jurčík Skalica 3:03:03, 3. 
Lukáš Kocůr Šitbořice 3:14:20. 
MUŽI 50: 1. Ján Moravec TJ Spartak 
Myjava 2:58:21, 2. Petr Škrabánek Ostrava 
3:00:21, 3. Jiří Selucký Kyjov 3:20:29. 
MUŽI 60: 1. Miroslav Mikula 
Radošovce 3:26:45, 2. Tadeusz Jasek 
Poľsko 3:46:04, 3. Peter Bačík 
Košice 3:59:57. 
ŽENY: 1. Iva Pachtová Ostrava 3:30:01, 2. 
Anna Zvarová Svetielko Nádeje 
3:38:31, 3. Zuzana Pipíšková Koválov 
3:53:02. 

POLMARATÓN
MUŽI: 1. Lubomír Rehuš AŠK Grafobal 
Skalica 1:20:13, 2. Tomáš Skala AK Junior 
Holíč/ZFT 1:21:4, 3. Petr Buček Těmice 
1:22:37. 
MUŽI 40: 1. Tomáš Blaha AK ASICS Kro-
měříž 1:15:47, 2. Dušan Tomčal Lipov 
1:18:44. 3. Andrej Psota AŠK Grafobal 
Skalica 1:19:30. 
MUŽI 50: 1. Dušan Brezovský Gbelský 
strýci 1:25:20, 2. Tomáš Giertli Čierny 
Balog – Dobroč 1:29:20, 3. Václav Guliš 
Dolní Bojanovice 1:29:43.
MUŽI 60: 1. Jozef Chrenka AŠK Grafo-
bal Skalica 1:32:50, 2. Jozef Bebjak 
Žilina 1:44:14, 3. Eduard Baumgartner 
Radošovce 1: 47:57. 
MUŽI 65: 1. Vladimír Varmuža BK Hodo-
nín 1:32:53, 2. Karel Navara Uherský Ost-
roh1:33:18, 3. Lubomír Bartál BK Hodonín, 
1:38:01
MUŽI 70: 1. Viliam Novák Železná stud-
nička 1:45:41, 2. Josef Šohaj Uherský 
Brod 1:51:13, 3. Jostein Pedersen  Nór-
sko 2:06:02. 
ŽENY: 1. Maria Truissard AK Junior 
Holíč1:31:41, 2. Iveta Kluknavská Gel-
nica 1:42:30, 3. Alexandra Lalová Pezinok 
1:43:37. 
ŽENY 35: 1. Erika Farkašová AŠK Grafobal 
Skalica 1:35:52, 2. Andrea Borovská Bre-
zová pod Bradlom 1:36:29, 3. Miroslava  
Zíšková Jablonica 1:36:51. 
ŽENY 45: 1. Blanka Selucká Kyjov 1:36:26, 
2. Marta Durnová Antalis Branopac 
1:46:04, 3. Svetlana Raffayová  Kúty 
1:49:44. 

Najlepší Seničania

Víťazi Muži 50

Víťazky Ženy

Víťazi Muži 60
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tPome Senica
Posledný júnový týždeň naše mesto 

ožilo podujatím Pome Senica. Odštarto-
vali sme ho podujatím Hand Made Rínok, 
vďaka ktorému sa náš mestský park pre-
menil na miesto plné ručne vyrobených 
výrobkov a šikovných remeselníkov. Via-
cerí cestovali aj pomerne veľkú diaľku, 
aby mohli prezentovať svoju úžasnú prácu. 
Informačné centrum Europe Direct (ED) 
Senica prezentovalo Európsky rok kultúr-
neho dedičstva, európske tradície, kultúru, 
zvyky a dôležitosť práve remeselných prác, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou nášho 
kultúrneho dedičstva.

Pod kultúrne dedičstvo Európy patrí aj 
jedlo. Preto sme sa rozhodli v ED pripraviť 
európske zdravé raňajky. Pôvod európ-
skych jedál, napríklad musaka alebo pae-
lla sme zisťovali vo vedomostnom kvíze, 
ktorý sme doplnili známymi dominantami 
európskych hlavných miest. Na raňajkách 
nechýbala ani bryndza či rybacia poma-
zánka z rýb chovaných na neďalekom 
Kunowskom majeri. 

„Dnes bol úžasný deň a som rád, že 
som mohol byť jeho súčasťou. Toľko úsme-
vov, ktoré dokázalo vyčariť jednoduché 
a úprimné objatie.. je to krásne“, vyjadril 
sa dobrovoľník Slávo k podujatiu Hug 
day (Deň objatí), ktorého poslaním bolo 
rozdávať objatie zadarmo. Naše centrum 
na námestí prezentovalo najväčší program 
Európskej únie na podporu dobrovoľníctva 
- Európsky zbor solidarity, vďaka ktorému 
môžu mladí ľudia vycestovať do zahraničia 
a stať sa dobrovoľníkom. 

Blatové peklo, brod cez rieku alebo sla-
mená stena sú len niektoré prekážky, ktoré 
si mohli vyskúšať súťažiaci na poslednom 
podujatí týždňa Hecni sa. Športové podu-
jatie, v ktorom súťažili 4-členné družstvá 
v rôznych prekážkach na takmer 5 km 
trati. Na tomto podujatí sa návštevníci tiež 
dozvedeli viac informácií o Európskom 
týždni športu a Európskom týždni mobi-
lity, ktoré síce začínajú až v septembri, ale 
registrácie pre záujemcov sú už otvorené. 
Návštevníci a súťažiaci sa mohli porozprá-
vať s majiteľom Kunowského majera, ktorý 
vyzýva ľudí, aby si overovali pôvod potravín 
a mäsa. On sám vlastí rybiu farmu a chová 
asi 250 ovečiek. Všetko chová tradičným 
spôsobom, na voľnom výbehu a prirodze-
nej potrave.

Alexandra Berecová
foto autorka 

Challenge day hecoval
Naša Základná škola na Sadovej ulici 

sa zapájala do tradičného Challenge day. 
Keďže tento rok sme si spôsob a rozsah 
podujatia mohli zvoliť sami, bola to pre nás 
veľká výzva. Áno – challenge = výzva. 

Našim deťom sme chceli ponúknuť zau-
jímavé výzvy. Aby mali motiváciu a chuť 
„hecnúť“ sa a prekonať prah svojej poho-
dlnosti. Verte, že ľudia s chuťou robiť niečo 
za najľudskejšiu odmenu, ktorou je radosť 
detí a ich smiech, stále sú. Tak sa nám 
v našom školskom areáli ocitli známe fut-
balové tváre, ktoré ukázali, že majú srdce 
nielen pre futbal, ale aj pre deti. Nadšení 
a silní „sparťania“ zo Senice Spartan trai-
ning group (STG) vyhecovali aj tých naj-
lenivejších školákov k životným výkonom 
na netradičnej prekážkovej dráhe. Prekoná-
vali sa pneumatiky, potok, nízko položený 
ostnatý drôt, prenášali plné vedrá. Vždy pri-
pravení dobrovoľní hasiči cibrili presnosť 
našich hrdinov, cvičiteľky zumby v neo-
dolateľných rytmoch roztancovali našich 
drobcov. Obrovské nafukovacie atrakcie 
od n.o. Luxor boli osviežením, ktoré vyča-
rovali úsmev na tvári a zdravú šantivosť 
našim prvostupniarom. Zanietení športovci 
čakali žiakov aj na zimnom štadióne, kde 

sa hral bandy hokej a na tenisových kur-
toch, ktoré ponúkli niektorým deťom určite 
prvé stretnutie s tenisom. Ohromnú ener-
giu, ktorá otriasala aerobikovým štúdiom 
Lets go,, ani neviem popísať. Bolo ohro-
mujúce a dojímavé sledovať, koľko pozi-
tívnej energie dáva deťom šport. Tešili sa, 
burácali a išlo im to vynikajúco. Čerešnič-
kou bola aktívna návšteva Sali fitness, kde 
pod ochranným krídlom krásneho hoke-
jového anjela piataci a ôsmaci podávali 
neuveriteľné výkony. Naši žiaci v tento deň 
obsadili aj senické letisko a užili si zdravý 
pohyb na čerstvom vzduchu spojený 
s opekačkou, niektoré deti sa prešli ku koní-
kom do Čáčova aj na ihrisko do Kunova. 
Najvzdialenejšou atrakciou bol Golf Penati 
Resort, kde exkluzívne jedna trieda dostala 
možnosť zatrénovať si pod vedením profe-
sionálneho trénera golfu.

Ak sa nám podarilo nadchnúť deti aspoň 
na jeden deň pre aktívny pohyb, ak sa nám 
podarilo spôsobiť im tým radosť a chuť pre-
konať seba samého, stálo to za to. Ak sa 
nám naviac podarilo namotivovať niekoho, 
aby skúsil nový šport či ešte naň aj naviedol 
rodiča, či kamaráta, to je len bonus naviac. 

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ Sadová ulica

Víťazstvo 
nad Humenným 

Asociácia športu pre všetkých SR každo-
ročne vyhlasuje súťaž v ľubovoľných pohy-
bových aktivitách v rámci programu Tafisa 
Triple Ac - aktívne mestá, aktívne komunity, 
aktívni občania - World Challenge Day.

Mesto Senica oprášilo túto tradíciu spred 
niekoľkých rokov a tento rok sa zapojilo 
do národnej súťaže Challenge day, ktorá 
sa uskutočnila 31. mája. V  národnom kole 
sme mali vyžrebované mesto Humenné. 
Minimálne 15 minút pre seba a svoje mesto 
absolvovalo v Senici po sčítaní všetkých 
športujúcich 4335 ľudí. V Humennom sa 
do športových aktivít zapojilo 4685 ľudí. 
O víťazovi však rozhodoval percentu-
álny podiel aktívnych účastníkov poduja-
tia z celkového počtu obyvateľov mesta. 

Po tomto prepočítaní sa môžu Seničania 
tešiť z víťazstva, keďže sa zapojilo 21,17 % 
obyvateľov a v Humennom to bolo 14,29 
% obyvateľov.

V Senici boli zapojení žiaci zo 4 základ-
ných škôl, z 1 strednej školy, 5 fitness cen-
tier, športovci na mestskej plavárni a započí-
tané boli aj tréningy hokejistov, futbalistov, 
tenistov, volejbalistov, hádzanárov či ľudia, 
ktorí si prišli zabehať, zakorčuľovať, prejsť 
sa po cyklotrase. Deti, žiaci a študenti sa 
pod vedením svojich pedagógov zapojili 
do najrôznejších pohybových aktivít v trie-
dach, telocvičniach, na školských dvoroch, 
či cyklotrase. Aktivity pre ne mali pripra-
vené aj Sports Fun Academy, hasiči z DHZ 
Senica a veľký úspech mali aktivity Spartan 
Training Group Senica. Akciu podporili aj 
viaceré fitness centrá, ktoré poskytli vstupy 
zadarmo. 

lv 



Naša Senica 6-7/2018

16

Šp
or

t Senzačný úspech 
senického klubu Barbell

Na východe Slovenska v malej dedinke 
Družstevná pri Hornáde sa uskutočnili 
majstrovstvá Slovenska starších žiakov 
vo vzpieraní. Z klubu Barbell boli národ-
ným zväzom vybraní štyria pretekári vďaka 
výborným výsledkom v aktuálnom roku. 

Michal Škodáček, David Šajánek, Miro-
slav Blažek a Viktória Sládková sa poctivo 
pripravovali na najdôležitejšiu súťaž 
sezóny. Výsledok sa dostavil v podobe 
troch titulov majstra Slovenska a jedného 
piateho miesta. Michal Škodáček suverén-
nym spôsobom vyhral kategóriu do 56 kg 
výkonom trh 60 kg, nadhod 75 kg (dvojboj 
135 kg). David Šajánek v silnej konkurencii 
kategórie do 69 kg obsadil piate miesto, 
v novom osobnom rekorde v trhu 53 kg 
a vyrovnanom osobnom rekorde v nad-
hode 60 kg (dvojboj 113 kg). Miroslav Bla-

žek s prehľadom zvíťazil v kategórii do 94 
kg v nových osobných rekordoch, trh 65 kg 
a nadhod 80 kg (dvojboj 145 kg). Viktória 
Sládková trochu zaostala za očakávaním 
ale jej výkon pohodlne stačil na zisk titulu 
majsterky Slovenska, trh 37 kg a nadhod 47 
kg (dvojboj 84 kg). 

Pred MSR starších žiakov sa konali maj-
strovstvá Slovenska mladších žiakov kde 
náš klub reprezentovali Viktória Blanári-
ková a Kristína Žáková. Obe pretekárky nás 
potešili striebornými medailami vo svojich 
kategóriách. Viki v kategórii dievčat do 30 
kg skočila v trojskoku 550 cm, v hode 2 
kg medicinbalom zvládla 510 cm, trhla 18 
kg a nadhodila 22kg. Kristínka v kategórii 
dievčat do 36 kg skočila 470 cm, hodila 420 
cm, trhla 14 kg a nadhodila 16 kg. Viktória 
Blanáriková dostala za svoj výkon 314,8173 
Sinc. bodov, čo bol druhý najlepší výkon 
spomedzi všetkých dievčat. Tento výkon jej 
zabezpečil nielen striebornú medailu ale 
aj pozvánku na reprezentačné sústredenie 

mladších žiakov. Za necelé 
štyri roky činnosti klubu 
máme na konte už 10 
medailí z majstrovstiev 
Slovenska mladších a star-
ších žiakov, čo ukazuje 
na vysokú kvalitu tréningo-
vého procesu. 

Klub Barbell ďakuje 
mestu Senica za poskytnu-
tie dotácie v sume na klu-
bovú činnosť. V mesiaci 
august klub organizuje 
denný detský športový 
tábor pre deti, bližšie info 
na telefónnom čísle 0948/ 
781 976.

A. Paška

Volejbalistky na radnici 
Organizovaný volejbal v Senici vznikol 

v roku 1974, keď bol založený volejbalový 
oddiel. Za celé toto obdobie sa môže volej-
bal v Senici pochváliť mnohými úspechmi 
vo všetkých vekových kategóriách. Naj-
novší úspech pridali koncom mája staršie 
žiačky Volejbalovej mládeže Senica, keď 
sa stali majsterkami Slovenska.

O ich majstrovskom titule sa rozhodlo 
na turnaji majstrovstiev Slovenska v Žiline, 
kde sa stretla osmička najlepších a Seni-
čanky vo finále zdolali VK Spišská Nová Ves. 
Okrem prvého miesta si odniesli ocenenie 
aj jednotlivé hráčky, najlepšou hráčkou 
finálového turnaja sa stala Diana Návratová 
z VM Senica a za najlepšiu blokárku bola 
vyhlásená Dominika Morávková.

To, že robia dobré meno nielen klubu, 
ale aj mestu Senica, si všimol aj primátor 
mesta Branislav Grimm a majsterky prijal 
v pondelok 25. júna na Mestskom úrade 
v Senici. Hráčky i funkcionári sa zapísali 
do Pamätnej knihy mesta a primátor im 
poďakoval za kvalitnú prácu a reprezentá-
ciu mesta Senica na celoslovenskej úrovni.

text a foto lv

Turisti v Štiavnici
Predseda Klubu slovenských turistov (KST) Senica Pavol Perička 

zorganizoval 19. - 20. mája zájazd pre 48 turistov zo Senice a oko-
lia do Banskej Štiavnice. V roku 2017 slávilo toto mesto 800 rokov 
prvej písomnej zmienky. Návštevníci objavili jej krásno, tradície 
baníkov, banskej architektúry, prepojenie slovenského a nemec-
kého štýlu v súzvuku kresťanskej a židovskej histórie.

Bývalé kráľovské mesto obklopujú malebné údolia, ťažko 
prístupné Štiavnické vrchy. Ložiská rúd, drahých farebných kame-
ňov sa odzrkadlili na jeho architektúre. Prehliadka Banskej 
Štiavnice prináša na každom kroku rôzne prekvapenia. 
Námestie Svätej Trojice lemujú renesančno-barokové 
paláce najbohatších mešťanov. Dominantou je morový stĺp 
a nachádza sa tu aj Dom Maríny. Turisti si pozreli napríklad 
šesťpodlažnú stavbu Nového zámku, ktorá je sídlom expo-
zície protitureckých bojov. Bola postavená v roku 1571 
ako protiturecká pevnosť s pozorovateľňou, tzv. vartov-
kou. Turisti navštívili aj Klopačku, ktorá zvolávala baníkov 
do práce. Dnes je v nej vyhľadávaná čajovňa. V Starom 
zámku obdivovali architektonické štýly 13. - 15. storočia - 
románsku baziliku v časoch tureckých nájazdov prestavanú 
na pevnosť. Dnes tu sídli expozícia výnimočných kamenár-
skych prác, lapidárium, veža s výhľadom na mesto. Časť 
turistov navštívil Banícke múzeum s povrchovou a pod-
zemnou baníckou štôlňou. Nezabudnú na zážitok z fárania 
do podzemia v najstaršej časti datovanej do 17. storočia.

Navštívili aj Svätý Anton, kde boli ubytovaní. V rámci 

výletu vystúpili senickí turisti na legendami opradený vrch Sitno. 
Na vrchole je kamenná rozhľadňa, zrúcanina hradu a chata 
Andreja Kmeťa. Potom zostúpili náročným chodníkom k Počúva-
dlianskemu jazeru. Je to bývalý štiavnický tajch. V lete sa tu dá 
plávať, člnkovať sa. 

Turisti sa vrátili domov nielen nabití energiou, ale aj obohatení 
novými vedomosťami. 

Anna Petráková
KST Senica
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Ponuka podujatí 
a programov na leto
1. júl, 15.00 – 24.00
Otvorenie letnej sezóny na Kunovskej 
priehrade - Chilli, TS Sonny, Mažoretky 
Spirit, Aneta Horňáková, Iné Kafe, Hely, Dj 
Michal, atrakcie pre deti, vstup zdarma
miesto: Kunovská priehrada
Organizátor: MsKS, RSMS, MsÚ

7. júl, od 12.00
Štramák Fest - senické pivné slávnosti, 
účinkujú DH Čvančaranka, COUNTRY TIP,
Dora, Sanchez Amsterdam, M. Riška a 
Rockmania, ZONA A
miesto: Sadová ulica 
organizátor: Pivovar Štramák, MsKS

14. júl
Hráme sa a športujeme – zábavné popo-
ludnie pre deti
miesto: Kunov
organizátor: MsV Kunov

9. august, 17.00
Lýdia Štolcová Obrazy - výstava potrvá do 
30. septembra
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha
organizátor: Záhorská galéria J. Mudrocha

11. august
Predhodové posedenie pri heligónke 
miesto: Spoločenský dom Kunov
organizátor: MSKS

16. august, 20.00 
Nočná Senica - Záhorácka stena slávy, lau-
reáti: básnik Pavol Stanislav Pius, Žigmund 
Pálffy; hudobný orchester z Pultuska
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: MSKS

17. – 18. august 
Hollidayland – multižánrový festival, pred-
predaj vstupeniek: Ticketportal.sk
miesto: letisko Senica
organizátor: Artium

17. august, 15.00
Vernisáž výstavy z Pultuska
miesto: Galéria ZUŠ
organizátor: MsÚ a ZUŠ

18. – 19. august
Kunovské hody
miesto: Spoločenský dom Kunov
organizátor: MsV Kunov

19. august, 
Otvorenie detského ihriska v Kunove 
miesto: Kunov
organizátor: Mesto Senica

19. august, 14.00
Dostihový deň v Čáčove 
miesto: dostihová dráha PD Senica
organizátor: PD Senica

24. – 26. august
Sahara 2018
miesto: VTSÚ Záhorie

25. august, 
Žijúci park – podujatie s netradičným noč-
ným kultúrnym programom
miesto: park pri DAVe

28. august, 10.30 
Výročie SNP – pietny akt kladenia vencov 
miesto: Námestie oslobodenia – socha 
Víťazstvo
organizátor: MsÚ, SZPB

31. august, 17.00 
Jozef Chrena – vernisáž autorskej výstavy 
obrazov výtvarníka Jozefa Chrenu z Morav-
ského Svätého Jána pri príležitosti život-
ného jubilea, potrvá do 30. septembra
miesto: ZOS
organizátor: ZOS

31. august, 
Senobranie – kultúrny program 
miesto: Sadová ulica a park pri DAVe
organizátor: Europe Direct Senica

31. august, 
Senický jarmok 
miesto: Sadová ulica
organizátor: Mesto Senica

31. august – 2. september, 
Záhorácka výstava holubov, králikov a 
hydiny – 41. ročník 
miesto: Park pri Záhorskej galérii J. Mudro-
cha
organizátor: ZO SZCH

Nedeľné kultúrne večery
každú nedeľu o 19.00, bezplatné podujatia
miesto: terasa Domu kultúry
organizátor: MsKS
8. júl  – Sláčikové kvarteto Dušana 
Kristiníka, Erik Malachov (jazz)
15. júl – Richard Havel
22. júl  – Šašo Fifo a priatelia o 17 h.
29. júl  – Miloš Biháry & Jazz Funk Bro-
thers
5. august  – Benedikt Cintula, Sisa Ková-
čová
12. august  – The Rockin'Two 
19. august  – Senická heligónka
26. august  – D'bend

Hudba na priehrade
každú sobotu od 20.00 do 24.00, bez-
platné podujatia
miesto: Kunovská priehrada
organizátor: MsKS Senica
14. júl  – Zdenko Lenghardt – bufet
21. júl  – Lux – Pizzeria nad plážou
28. júl  – Dovezu, Osuská kapela - bufet
4. august  – Duo Chillys - Pizzeria nad plá-
žou
11. august  – Top Diamond - bufet
18. august – Oáza, DJ maco – Pizzeria nad 
plážou
25. august – Orbita – bufet

PRIPRAVUJEME:
20. september, 18.30
Grófka Marica – opereta v troch dejstvách, 
vstupné 14 Ponuka podujatí a programov 
na leto
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5. august, 8.00
Memoriál Jána Pánika - verejný stre-
lecký pretek v streľbe na asfaltové terče, 
preteky s medzinárodnou účasťou, 
poľovnícke špeciality, vstup aj pre 
verejnosť
miesto: strelnica v Čáčove (smer Dojč)
organizátor: RgO SPZ so sídlom v Senici

29. august, štart 6.00 – 10.00
Senická mašírovka 
miesto: štart pri DAVe, na výber päť tratí 
10, 12, 17, 24, 28 km
organizátor: Klub slovenských turistov 
Senica

29. august, 16.00
Beh vďaky 
miesto: štart pri futbalovom štadióne FK 
Senica, cieľ Pamätník SNP U Rehušov
organizátor: Mesto Senica, Obec Prietrž, 
OZ Petrus Prietrž

Kam za športom

Napriek veku... 
Počasie sa trošku pokazilo, ale ani to 

nebránilo 115 seniorom z 18 základných 
organizácií Jednoty dôchodcov Sloven-
ska (JDS) zúčastniť sa na 3. okresných 
športových hrách seniorov okresu Senica. 
Prišli odhodlane, usmiati a veselí, pripra-
vení bojovať a dobre reprezentovať svoju 
základnú organizáciu. Dokázať, že vek je 
len číslo a športovať sa dá v každom veku 
prišlo 23. júna do areálu Základnej školy 
na ulici V. Paulínyho-Tótha 48 mužov a 67 
žien.

Športové hry otvorila podpredsedníčka 
Okresnej organizácie JDS Mária Jamriš-
ková. Medzi hosťami bol primátor mesta 
Senica Branislav Grimm, koordinátor 
organizácií tretieho sektora Ondrej Krajči, 
čestná predsedníčku OO JDS Božena 
Hradská aj riaditeľ ZŠ Vladimír Šváček, 
v areáli ktorej sa hry konali. 

Sľub športovcov prečítala Oľga Šimková 
z Jablonice a sľub rozhodcov Anton Švarc 
z Cerovej. O súťažných disciplínach, po 9 
pre mužov i ženy, informoval hlavný roz-
hodca Martin Sládek a športové hry mohli 
byť otvorené. Zo senických športovcov boli 
úspešní Lýdia Voleková (na foto) ziskom 2. 
miesta v šípkach a Vlastimil Tisoň ziskom 2. 
miest v šípkach a vrhu guľou. 

M. Jamrišková
foto lv
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Tomáš Dobrucký  a Dana Kováčiková
Marek Macho    a Viera Májková
Roman Čmarada  a Petronela Vaculková
Ján Chrenka     a Veronika Provazníková
Róbert Petrák     a Jana Chudá
Róbert Hollý       a Petra Rusňáková
Richard Duffek         a Lenka Olahová
Marek Mikušovič     a Sabína Marková

Vítame nových Seničanov

Sofia Jankovičová   narodená v Birminghame, GBR
Tomáš Jankovič  narodený v Birminghame, GBR
Adam Bilka  narodený v Břeclavi, ČR
Opustili nás v apríli 

Irma Kukanová  vo veku 83 rokov
Marta Jankovíchová  vo veku 64 rokov
Jozef Polakovič  vo veku 72 rokov
Miroslav Oravec  vo veku 54 rokov
Milan Kriško  vo veku 68 rokov

Údaje sme zverejnili v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 25. mája 2018. 

Spomienka
Dňa 21. júna uplynuli 4 roky od náhlej 
a nečakanej smrti manžela, otca, 
brata, svokra a švagra Milana Ševčíka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku. 
S láskou spomína manželka, deti s rodinami. 

Spomienka
Dňa 7. júla si pripomíname 3. výročie 
úmrtia mamy, starej mamy a sestry 
Oľgy Bíbovej. 

S úctou a láskou spomínajú synovia 
Jaroslav a Arnošt s rodinami. 

Spomienka
Sú spomienky, ktorým ani čas nedá 
zabudnúť...
Dňa 24. júna uplynulo 9 rokov od 
chvíle, čo nás opustil manžel a otec 
Miroslav Khula.
Kto ste ho poznali, spomínajte spolu s nami. 
S láskou a úctou spomínajú manželka 

Milka, syn Alexander s rodinou a syn Miroslav.

Spomienka
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš 
nám chýbať do konca života. 
Aj keď už nie si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ stále s nami... 
Dňa 12. júna uplynuli 3 roky odvtedy, 
čo nás navždy opustila maminka 
Bc. Lýdia Pavelková. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina.

Spomienka
Čas plynie, spomienky stále bolia, 
zabudnúť na teba nikdy nedovolia.
Hoci si odišiel, niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostávaš stále 
s nami... 
Dňa 26. júla si pripomenieme 10. výročie 
úmrtia otca a dedka Pavla Filípka.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s drahým manželom, otcom, 
starým otcom a prastarým otcom 
Víťazoslavom Rybárom. Navždy nás 
opustil dňa 29. júna vo veku 81 rokov. 
Zároveň ďakujeme PZ SR a bývalým 

kolegom za dôstojnú rozlúčku. Smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 10. júla uplynie 5 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, brat a 
kamarát Ľubomír Cvečka. 
Kto ste ho poznali, spomínajte spolu 
s nami.
Spomína brat.

Spomienka
Jediné srdce na svete sme mali, čo 
nás dokázalo milovať, aj keby sme ho 
láskou vzbudiť chceli, neozve sa už 
viackrát. Zmĺklo. Žiarila z teba láska 
a dobrota, budeš nám všetkým 
chýbať do konca života. 
Dňa 4. júla uplynul rok, čo nás navždy 

opustila naša milovaná manželka, maminka, babka a prababka 
Helenka Sekundová vo veku 71 rokov.
S láskou spomínajú manžel a deti s rodinami.
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Oznam
Slovenská pošta, a.s. oznamuje, že d 2. do 31. júla bude 

podacia Pošta Senica 3 dočasne zatvorená z dôvodu prevád-
zkovo menej náročného obdobia. Obyvateľom sídliska Sotina 
bude k dispozícii Pošta Senica 1 na Námestí oslobodenia.

TS

Okienko JDS
Oznamujeme svojim členom, že Klub dôchod-

cov na Továrenskej ul. bude zatvorený od 2. júla do 
9. septembra 2018. Otvorený bude od 10. septembra.

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 
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Oznam
Mesto Senica pravidelne v októbri pri 

príležitosti Mesiaca úcty k starším pozýva 
na stretnutie do Domu kultúry seniorov 
a manželské páry, ktoré sa sobášili pred 
50, 55, 60 a 65 rokmi, teda oslávia tento 
rok okrúhle výročie. Keďže chceme na 
stretnutie pozvať aj manželov, ktorí žijú 
v Senici, no uzavreli manželstvo na iných 
matričných úradoch, vyzývame ich, aby 
do 30. septembra prišli na Matričný úrad 
v Senici v budove Mestského úradu a pri-
niesli so sebou aj sobášny list. 

bar 

JÚL 2018
Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení sú uvedené 
nad názvom filmu.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk

 Utorok 3. a streda 4. júl o 21.30
PSÍ DETEKTÍV
Jeden z najlepších policajných psov sa musí 
v prestrojení zúčastniť prestížnej výstavy 
psov, aby so svojím partnerom z FBI odha-
lili medzinárodný gang pašerákov zvierat. 
Žáner: rodinná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 92 min.

 Štvrtok 5. a piatok 6. júl o 21.30
ANT-MAN A WASP
Po udalostiach vo filme Captain America: 
Občianska vojna musí Scott Lang čeliť 
dôsledkom svojich rozhodnutí ako superhr-
dina, ale aj ako otec. Ledva sa mu podarí 
nájsť rovnováhu medzi osobným životom 
a povinnosťami Ant-Mana, objaví sa Hope 
van Dyneová a dr. Hank Pym s novou neod-
kladnou misiou. Scott si musí znovu obliecť 
zmenšovací oblek a naučiť sa bojovať po 
boku príťažlivej Wasp, aby mohli spoločne 
odhaliť temné tajomstvo z minulosti. 
Žáner: akčný sci-fi
Vstupné: 5 €, MP 12+, 109 min.

 Utorok 10. a streda 11. júl o 21.30
SOM SEXY
Renee je obyčajná žena s ľahko kolísavou 
nadváhou a s ťažko kolísavým sebavedo-
mím. Má kamošky, má prácu, občas i pri-
ateľa, občas i na dlhšiu dobu, ale keď sa 
pozrie do zrkadla, vidí iba to najhoršie. 
Poznáte to asi tiež. Pri jednej z jázd vo fitku, 
kde na rotopede márne stíha nižšiu váhu, 
spadne a udrie sa do hlavy. Pre istotu hneď 
dvakrát. Keď sa preberie, zistí, že kúzla a 
spravodlivosť predsa len existujú. Stala sa z 
nej totiž neodolateľná krásavica...
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 120 min.

 Štvrtok 12., piatok 13. a sobota 14. júl 
o 21.30
HOTEL TRANSYLVÁNIA 3: STRAŠIDELNÁ 
DOVOLENKA
V najnovšom pokračovaní série Hotel Tran-
sylvánia sa Drakula, Mavis, Jonny a zvyšok 
partie vydávajú na dovolenkovú plavbu 
na výletnej lodi. Všetko nasvedčuje tomu, 
že si od zvyčajných problémov na chvíľu 
oddýchnu až do momentu, keď sa Drakula 
zamiluje do šarmantnej kapitánky lode 
Eriky. Hlava upírskej rodiny však netuší, že 
jeho nová láska je v skutočnosti potomkom 
legendárneho lovca upírov… 
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 92 min.

 Utorok 17. a streda 18. júl o 21.30
MRAKODRAP
Perla je najvyššia a zároveň najviac zabez-
pečená a strážená budova na svete. 
Napriek tomu jeho majitelia najmú skú-
seného bezpečnostného experta Willa 
Sawyera (Dwayne Johnson), aby to ofici-
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 Ťálne potvrdil. Všetko prebieha rutinne až 

do okamihu, keď vypukne v mrakodrape 
požiar, čo však nie je spôsobené technic-
kou chybou ako sa následne preukáže.
Žáner: akčný
Vstupné: 5 €, MP 12+, 103 min.

 Štvrtok 19., piatok 20. a sobota 21. júl 
o 21.30
MAMMA MIA!
Mamma Mia! Najväčšia letná filmová párty 
je späť. A s ňou aj nákazlivá nálada roz-
právkového ostrova Kalokairi, nesmrteľná 
ABBA a herci, ktorí si s chuťou zopakovali 
veľkolepú grécku jazdu.
Žáner: muzikál
Vstupné: 5 €, MP, 114 min.

 Utorok 24. a streda 25. júl o 21.30
MANŽEL NA SKÚŠKU
Leonardo Montenegro je bohatý a roz-
maznaný playboy, ktorý si celý život len 
užíval. Ale ako sa hovorí – karma nie je 
zdarma. Keď z rozmaru odmietne zaplatiť 
za upratovacej služby, netuší, ako mu to 
osud vráti. Po jednej divokej párty vypadne 
z jachty a na druhý deň ho nájdu, ako 
sa motá v uliciach Oregonu. V nemoc-
nici skonštatujú, že utrpel totálnu stratu 
pamäte. A vtedy nastupuje na scénu Kate - 
presne tá, ktorú nedávno tak ponížil a príde 
si poňho ako zákonitá manželka…
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 112 min.

 Štvrtok 26. júl o 21.30
PREKLIATE DEDIČSTVO
Keď zomrie najstaršia členka rodiny Graha-
mových, rodina jej dcéry začne postupne 
objavovať stále desivejšie tajomstvá, ktoré 
stará mama pred nimi ukrývala. Postupne 
vychádzajú najavo neuveriteľné veci a Gra-
hamovci zrazu pochopia, že pokiaľ nedo-
kážu zlomiť rodinnú kliatbu, nikto nebude 
v bezpečí…
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 127 min.

 Piatok 27. a sobota 28. júl o 21.30
CHATA NA PREDAJ 
Rodičia predávajú starú chatu, ktorú už 
veľmi nevyužívajú. Pred odovzdaním chaty 
novému majiteľovi sa matka rozhodne 
usporiadať poslednú rodinnú stretávku. 
Zvyšok príbuzenstva však neprejavuje 
veľké nadšenie. Nádej na idylický víkend 
na samote pri lese rýchlo skončí, ale nao-
zajstné dobrodružstvo začne skoro ráno, 
keď rodina zistí, že sa niekam stratil starý 
otec. Stopy vedú do lesa…
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 5 €, MP, 77 min.

 Utorok 31. júl o 21:30 a streda 1. august 
o 21.00
PLÁN ÚTEKU 2
Ray Breslin je neustále na úteku, živí sa 
testovaním nedostatkov zabezpečovacích 
systémov vo väzniciach. Kedysi sa stal obe-
ťou zrady a musel uniknúť z neslávne zná-
mej presklenej Hrobky. Po tomto úspechu 
mu prestíž ešte stúpla. Jeden z členov jeho 
tímu zmizne a ocitne sa v tajnom zariadení 
s názvom Hádes. Sú tu väznené osoby, 
ktoré disponujú nevyčísliteľnými infor-
máciami. Jediná cesta pre Raya tak vedie 
smerom dnu...
Žáner: akčný
Vstupné: 5 €, MP 15+, 93 min.

Hudobný	život	v	Senici

Sláčikové kvarteto 
Dušana Kristiníka

Sláčikové kvarteto je hudobné teleso 
štyroch hráčov na sláčikové nástroje, ktoré 
vzniklo v období klasicizmu. Ako jedno 
z najdôležitejších telies komornej hudby 
pozostáva z dvoch huslí, violy a violončela. 
Hrávajú najmä na najvýznamnejších spolo-
čenských podujatiach. Mnohé získali sve-
tové renomé a medzi popredné slovenské 
skupiny patrí Moyzesovo kvarteto, Sloven-
ské kvarteto a Mucha Quartet. 

Ako to bolo v Senici? V osemdesiatych 
rokoch minulého storočia bol menovaný 
do funkcie riaditeľa Ľudovej školy umenia 
v Senici (dnes budova Eurodomu) hudobný 
pedagóg Dušan Kristiník. Vďaka výborným 
organizačným schopnostiam, radosti z hudby 
a nadšenia obnovil hru na husliach, zaslúžil sa 
o vybudovanie malej koncertnej sály. Pohrá-
val sa s myšlienkou obohatiť senickú kultúru 
o vážnu hudbu, vytvoriť domáce sláčikové 
kvarteto, ktoré by reprezentovalo Senicu. 
Nestačil však svoj sen uskutočniť. Splnil mu 
ho neskôr syn Roman, ktorý po ňom zdedil 
hudobné nadanie. Oslovil priateľov muzi-
kantov a pod záštitou MsKS v Senici vzniklo 
v roku 2017 Sláčikové kvarteto Dušana Kris-
tiníka, ktoré hrá v zložení: prvé husle Ľubo-
mír Juríček, druhé husle Miroslav Buzrla, 
viola Ján Dobiš a violončelo Roman Kristiník. 
Repertoár tvoria prevažne skladby pre sláči-
kové kvartetá od známych i menej známych 
autorov. Vypočuť si ich môžete v nedeľu 8. 
júla 2018 o 19 h. v rámci podujatia Nedeľné 
kultúrne večery v malom amfiteátri pri Dome 
kultúry (terasa) i na ďalších pripravovaných 
podujatiach mesta.

Klasická hudba v podaní sláčikového 
kvarteta rozšíri žánrovú pestrosť podujatí.

Mgr. Marek Grimm
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MsÚ

Záhorácky polmaratón

Prijatie volejbalistiek

Otvorenie sezóny na 
Kunovskej priehrade

Prijatie talentovaných žiakov


