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Až do 21. októbra sme si doslova vychut-
návali nádherné teplé babie leto. Ako to už 
v ostatných rokoch býva, zo dňa na deň 
nastal v počasí prudký zlom. Chlad, popa-
dané lístie hýriace pastelovými farbami 
a šuchotajúce pod nohami nás takmer oka-
mžite preladilo na tzv. dušičkový čas. Svia-
tok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých 
je obdobie, keď v jagavých plamienkoch 
sviečok sa pri hroboch necháme unášať 
spomienkami na tých, ktorí nám dali život, 
lásku či zanechali v nás stopu na celý život. 
Je čas na povzdychnutie, postátie a tiché 
rozjímanie, tiež vďačnosť vloženú do kve-
tov položených na hrob. V tichom zamy-
slení, možno i so slzou v oku, sa vraciame 
k svojim blízkym a vybavujeme si spoločne 
prežité chvíle. Tichučko sa im prihovárame, 
ďakujeme za všetko, čo pre nás urobili 
a možno si aj uvedomíme, čo všetko sme 
im zostali dlžní. Pri hroboch si uvedomu-
jeme aj svoju vlastnú pominuteľnosť... a tak 
zostáva len pomodliť sa za duše mŕtvych 
a nezábudkové spomienky uložiť, aby 
nevybledli.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Pri Pomníku popravených 1848 sme 12. októbra vzdali úctu martýrom rokov meru-
ôsmych. Renovovaný Pomník verejnosti do užívania dali zľava podpredseda TTSK Pavol 
Kalman, štátna tajomníčka MŠVVŠ Oľga Nachtmanová, primátor Senice Branislav 
Grimm a poslankyňa NR SR Magdaléna Kuciaňová.

Foto Slavomír Bučák

Martinské svetlonosenie
V prvej polovici novembra je už tra-

dične jedno popoludnie a večer v Senici 
venovaný patrónovi mesta sv. Martinovi. 
Už po desiaty raz sa malí i veľkí Seničania 
zídu na Martinskom svetlonosení, ktoré sa 
tento rok uskutoční 9. novembra. Svetlo, 
ktoré zmenilo životné napredovanie Mar-
tina – vojaka na Martina – dobrodincu, 
bude hlavnou témou aj tohtoročného svet-
lonosenia. 

Na Námestie oslobodenia si ho 
od DAV-u prinesieme v rozsvietených 
lampiónoch či svetielkujúcich balónoch, 
presvietime ním všetky tmavé kúty a nazri-
eme aj do najtajnejších zákutí. Okolo 17. 
hodiny na námestie príde sprievod na čele 
s dychovým triom J. Jankoviča, sv. Marti-
nom a žobrákom na trojmetrových chod-
úľoch a Študentským parlamentom. Pozri-
eme si hlavný program, v ktorom nebude 
chýbať príbeh o tom, ako Martin venoval 
kus svojho plášťa žobrákovi v podaní her-
cov z Creative Shows Bratislava. Herci 
agentúry Hector odohrajú šermiarsku 
show Očistec. Potom bude symbolika 
svetla pokračovať vypustením balónikov. 
Vyvrcholenie programu bude patriť svetel-
nej show Human Light Vetigo.

 (Pokračovanie na str. 4)

Maják našej histórie
Sériou spomienkových podujatí sme si 

12. a 13. októbra pripomenuli 170. výročie 
Slovenského povstania meruôsmych rokov. 
Štyria martýri – Martin Bartoň, Vojtech 
Bemert, Pavol Svatík, František Kapitán - sa 
stali obeťami štatariálneho súdu 13. a 18. 
októbra 1848. Všetci slovom aj so zbraňou 
v ruke bojovali za národnú svojbytnosť, 
vieru a nádej v lepšiu budúcnosť. Slovenské 
povstanie meruôsmych rokov je považo-
vané za vôbec prvé veľké politické vystúpe-
nie slovenského ľudu v jeho novodobej 
histórii. Slováci sa vyčlenili ako samostatný 
a plnohodnotný národ so schopnosťou vyja-
driť samostatne svoje myšlienky a postoje. 

Vo vestibule Domu kultúry bola v piatok 
12. októbra o 9.30 h otvorená výstava Jozef 
Miloslav Hurban a hurbanovské povstanie 
vo výtvarnom umení. Kurátor výstavy, riadi-
teľ Záhorskej galérie J. Mudrocha v Senici 
Štefan Zajíček, výstavu uviedol nielen zhod-
notením Hurbana ako vodcovskej osobnosti 
Slovenského povstania, ale aj jeho odkazu 
pre dnešok. Osobitnú pozornosť venoval 
stvárneniu povstania vo výtvarnom umení. 
Na vernisáži boli prítomní žiaci základných 
a stredných škôl zo Senice i občania. Medzi 
hosťami bol prítomný Peter Kadlic poverený 
vedením odboru kultúry a športu Trnav-
ského samosprávneho kraja (TTSK). Sláv-
nostný príhovor predniesol primátor Senice 
Branislav Grimm.

V Dome kultúry potom nasledovala 
slávnostná akadémia. Prítomní si vypočuli 
prednášku historika Záhorského múzea 
v Skalici Richarda Dršku, v ktorej načrtol 
priebeh Slovenského povstania na Záhorí 
s dôrazom na Senicu a jej najbližšie oko-
lie. Prezentáciu o jednom z popravených, 
Martinovi Bartoňovi, rodákovi z Čáčova 
a tamojšom richtárovi, uviedol predseda 
občianskeho združenia Pro Čáčov Sla-
vomír Bučák. Zachovaným obrazovým 
materiálom i známymi faktami sa návštev-
níci podujatia o. i. dozvedeli, kde stál jeho 
rodný dom, ktorý neskôr (1986) ustúpil 
asanácii, o osadení pamätnej tabule 
a vybudovaní Pamätníka Martina Bartoňa 
(2004) na priestranstve pred elokovanou 
triedou Materskej školy. Predostrel i časť 
rodokmeňa M. Bartoňa. Na akadémii i na 
vernisáži výstavy účinkovali žiaci Základnej 
umeleckej školy Senica - spevácky zbor 
pod vedením dirigenta Ondreja Hluchého 
a Martin Jediný na akordeóne spolu so svo-
jou vyučujúcou Hildou Hajlovou. 

Pomník popravených 1848
Na mieste šibenice na Horných Surovi-

nách stojí od roku 1948 Pomník poprave-
ných, ktorý v rokoch 2017-2018 renovovalo 
Mesto Senica (34 000 €) s prispením TTSK 
(5000 €). Investor Mesto Senica poňal reno-
váciu pamiatky v širšom duchu, a tak bol 
k tejto národnej kultúrnej pamiatke vybudo-
vaný úplne nový chodník, 

(Pokračovanie na str. 3)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

5. riadne zasadnutie Mestskej rady 
v Senici sa uskutoční 25. októbra. Sedem-
členná mestská rada, ktorá pracovala 
v poslednom roku funkčného obdobia 
v zložení Elena Valášková – zástupkyňa 
primátora, Ľubica Vyletelová, Emília Wág-
nerová, Peter Hutta, Jaroslav Kaščák, Mar-
tin Džačovský a  Filip Lackovič zasadne 
poslednýkrát v tomto volebnom období 
a prerokuje materiály, ktoré budú predlo-
žené na 25. riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva, ktoré primátor mesta Brani-
slav Grimm zvolal na 6. novembra.

Mestská rada prerokuje:
- Opatrenia mesta na zabezpečenie zim-

ného vykurovacieho obdobia. 
- Informatívnu správu o výchovno - vzde-

lávacej činnosti, jej výsledkoch a podmien-
kach škôl a školských zariadení na území 
mesta Senica za školský rok 2017-2018. 
Zo správy vyplynulo, že v minulom škol-
skom roku naše štyri základné školy navšte-
vovalo 1941 žiakov, Základnú umeleckú 
školu 1269 žiakov, krúžkovú činnosť Cen-
tra voľného času 1234 žiakov, Materské 
školy 680 žiakov. Na vzdelávaní, výchove 
a prevádzke všetkých škôl a školských zari-

adení sa podieľalo 369 zamestnancov.
- VZN č. 53 o miestnych daniach na rok 

2019. Samospráva mesta ukladá občanom 
nasledovné dane: daň z nehnuteľností, 
daň za psa, daň za užívanie verejného prie-
stranstva, daň za ubytovanie, daň za pre-
dajné automaty, daň za nevýherné hracie 
prístroje. Z hľadiska finančného je najvý-
znamnejšia daň z nehnuteľností, ktorá 
v roku 2018 predstavovala príjem do roz-
počtu mesta v sume 2 317 000 €. Mesto 
Senica ako správca dane môže určiť alebo 
zmeniť sadzby dane z nehnuteľností, t. 
z. daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň 
z bytov a nebytových priestorov v bytovom 
dome vo VZN k 1. januáru zdaňovacieho 
obdobia. V návrhu predkladáme zníženie 
sadzby dane zo stavieb, nakoľko do roku 
2024 musíme dosiahnuť najviac 10 náso-
bok medzi najvyššou a najnižšou daňou 
zo stavieb, lebo v súčasnosti je tento roz-
diel vo výške 13,14.

- VZN č. 3a – miestny poplatok za  komu-
nálny odpad a drobný stavebný odpad 
na rok 2019. 

- Dodatok VZN č. 62 – o používaní pyro-
technických výrobkov.

- Dodatok VZN č. 20 – o poskytovaní 
dotácií z rozpočtu mesta. S platnos-
ťou od 1. januára 2019 na základe z.č. 
177/2018 Z.z. proti byrokracii žiadatelia 

o poskytnutie dotácií z Fondu PRO Senica 
už nebudú povinní k žiadosti o posky-
tovaní dotácie dokladať prílohy - doklad 
o registrácii v príslušnom registri a výpis 
z registra trestov právnických osôb. Jedine 
ak z technických dôvodov nie je možné 
získať údaje alebo výpisy z informačných 
systémov verejnej správy Mesto Senica, je 
oprávnené požiadať o predloženie výpisov 
z príslušných zdrojových registrov v listi-
nnej podobe od žiadateľov o dotácie. 

- Dodatok VZN č. 5 – o parkovaní a státí 
vozidiel na pozemných komunikáciách, 

- Dodatok VZN č. 6 – o ochrane ovzdu-
šia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdu-
šia. 

- Dispozície s majetkom.
- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky 

za III. štvrťrok 2018.
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kont-

rolórky na I. polrok 2019.
Nová mestská rada bude zriadená až 

po komunálnych voľbách a jej zloženie 
bude závisieť od výsledkov komunálnych 
volieb a rozhodnutia novozvoleného 
poslaneckého zboru na jej prvom riadnom 
zasadnutí, ktoré sa uskutoční až začiatkom 
budúceho roka 2019.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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Priestor (aj) na výcvik 
psov

Pre psíčkarov v Senici funguje už nie-
koľko rokov priestor kynologického areálu 
na Štefánikovej ulici za firmou Faun. Počas 
leta sa v tomto areáli udiali zmeny, a to 
nielen čo sa týka jeho vynovenia, ale boli 
tu nastavené aj nové pravidlá fungovania. 
Vynovená psia lúka, park pre psov, podľa 
týchto pravidiel funguje od 15. októbra a je 
otvorená pre verejnosť. 

V parku pre psov bolo odstránené 
staré ošarpané oplotenie, bolo nahradené 
novým, boli tu urobené zemné práce, 
vyrovnanie terénu, bola navozená kvalitná 
zemina, do ktorej bola zasadená nová 
tráva. Osadené boli nové prekážky a prvky 
pre jednoduché cvičenie psov na neprofe-
sionálnej úrovni, ktoré budú slúžiť na hranie 
a zábavu majiteľom s ich psími miláčikmi. 
Obslužná budova bola opatrená náterom 
a ten dostala aj vstupná brána. V areáli boli 
osadené nové lavičky so stolíkom. 

Park bude pod dohľadom miestnych 
kynológov, ktorí časť uvedeného priestoru 
využívajú v rámci svojej činnosti. V parku 
sa preto nachádzajú aj certifikované prvky 
na profesionálny výcvik. Ak si kúpite psíka, 
môžete s ním v parku absolvovať výcvik 
základnej poslušnosti. Na výber máte nie-

koľko možností. Buď 
sa stanete členom 
Klubu športovej 
kynológie Senica 
alebo si zaplatíte 
kurz na výcvik psíka. 
Kurz sa dá absolvo-
vať buď so závereč-
nou skúškou alebo 
bez skúšky posluš-
nosti, od čoho sa 
odvíja aj cena kurzu. 
Záujemcom o výcvik 
psa poskytne viac 
informácií pán 
Rehák na tel. č. 0908 
325 805. 

Ak sa chcete prísť so svojím psíkom iba 
pohrať alebo ho cvičiť samostatne, môžete 
park využiť denne, a to aj počas víkendov. 
Bude tu fungovať letný a zimný režim otvá-
racích hodín. Trikrát do týždňa tu v popo-
ludňajších hodinách prebieha spomínaný 
výcvik Klubu športovej kynológie Senica. 
Vstup do areálu je samozrejme zdarma. 

V priestoroch areálu sa môžu psíky 
pohybovať voľne, ale vždy pod dohľadom 
majiteľa, alebo sprevádzajúcej osoby, ktorá 
je za psa aj zodpovedná. Neodporúča sa tu 
venčiť hárajúce sa fenky. Spoločné venče-
nie psov môže prebiehať za predpokladu, 
že sa tu nebudú zdržovať psy agresívne 

a nezvládnuteľné. Exkrementy treba vyho-
diť do príslušného odpadkového koša, ktorý 
je v parku k dispozícii. Pravidlá správania sa 
návštevníkov areálu so psíkmi sú zverejnené 
v prevádzkovom poriadku pri vstupe. 

Areál dostal do správy Mestský pod-
nik služieb ako 100 percentná spoločnosť 
mesta, ktorá okrem iného spravuje všetky 
detské ihriská, pieskoviská či vonkajšie 
športoviská v meste. 

lv

Upozorňujeme čitateľov, že ďalšie 
číslo  Našej  Senice  vyjde v týždni 

pred vianočnými sviatkami ako 
dvojčíslo 11-12. 
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(Pokračovanie zo str. 1) takže pamiatka 
je už prístupná pre verejnosť. Pre návštev-
níkov je tu osadený aj mobiliár, informačná 
tabuľa a vysadené boli štyri duby. 

Pri zrenovovanom Pomníku poprave-

ných sa 12. októbra odohrala ďalšia časť 
spomienkových osláv. Vence položili primá-
tor mesta Senica Branislav Grimm, poslan-
kyňa Národnej rady SR (NR SR) Magdaléna 
Kuciaňová, štátna tajomníčka Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
(MŠVVŠ SR) Oľga Nachtmanová, podpred-
seda TTSK Pavol Kalman, veliteľka Brigády 
bojového zabezpečenia OS SR plk. Zuzana 
Kraushuberová, starostovia Miloš Čobrda 
Hlboké a Dana Blažková Prietrž, predsed-
níčka Združenia slovanskej vzájomnosti 
Edita Dűrerová a podpredseda Matice slo-
venskej Stanislav Bajaník. Po položení ven-
cov čestnou strážou Ozbrojených síl SR 
(OS SR) nasledovala štátna hymna v podaní 
Komorného speváckeho zboru Evanjelic-
kej cirkvi a.v. (ECAV) v Senici. Hurbanovou 
básňou Bije zvon slobody pripomenula 
chvíle spred 170 rokov recitátorka Dagmar 
Bollová. Komorný spevácky zbor ECAV 
potom zaspieval zhudobnenú báseň J. M. 
Hurbana Mládež slovenská. 

Prestrihnutím pásky bol celý areál Pom-
níka popravených v novom vzhľade sym-
bolicky sprístupnený verejnosti. Stal sa 
novou výraznejšou krajinnou dominantou, 
je svedectvom o zástoji tohto kraja v Slo-
venskom povstaní.

Zúčastneným hosťom a občanom mesta 
Senica, ale i blízkeho Hlbokého a Prietrže sa 
na tomto mieste prihovoril najprv primátor 
Senice Branislav Grimm, ktorý pripomenul 
posolstvo našich predkov, ktorí nebojácne, 
statočne a odhodlane bránili národné práva 
a za svoje presvedčenie zaplatili cenou naj-
vyššou - vlastnými životmi. Štátna tajomníčka 
MŠVVŠ SR Oľga Nachtmanová vyslovila 
uznanie primátorovi Senice za obnovu Pom-
níka: „Silné pamätníky pomáhajú žiakom 
od základných škôl lepšie zhmotniť a ucho-
piť predstavu o tom, čo sa môžu v škole 
od svojich učiteľov na hodinách dejepisu 
naučiť. Pomáhajú v nich vzbudzovať zdravú 
národnú hrdosť. Sú zároveň aj ochranou 
pred extrémizmom, ktorým môže mladý 
človek ľahko prepadnúť.“ Podpredseda TTSK 
Pavol Kalman vo svojom príhovore upriamil 

pozornosť na pripomínanie si dejinných uda-
lostí, ktoré sú dôležité z hľadiska poznania 
vývoja našej štátnosti. 

Na záver spomienkovej slávnosti 
na Horných Surovinách zaznela v podaní 
Komorného speváckeho zboru ECAV hym-
nická pieseň Kto za pravdu horí.

Náhrobník povstalcov 
Na cintoríne v Senici po úvodnom polo-

žení vencov čestnou strážou OS SR a štát-
nej hymne v podaní Komorného spevác-
keho zboru ECAV zaznela báseň Mor ho! 
v podaní Miroslavy Císarovej. 

V slávnostnom príhovore sa primátor 
Senice Branislav Grimm sústredil na popis 
udalostí, ktoré predchádzali zriadeniu šta-
tariálneho (náhleho) súdu v Senici, vyne-
seniu rozsudku nad čáčovským richtárom 
Martinom Bartoňom a jeho ďalšími dru-
hmi až po samotnú popravu a dôstojné 
pochovanie pozostatkov štyroch martý-
rov na cintoríne v Senici. „S úctou a vďa-
kou spomínajme. Nech činy martýrov 
nezostanú zabudnuté,“ dodal na záver 
primátor Senice. Poslankyňa NR SR Mag-
daléna Kuciaňová sa vo svojom príhovore 
zamerala na význam Slovenského povsta-
nia pre budúci vývoj Slovákov. Národne 
uvedomelí ľudia, kňazi, učitelia i jednotlivci 
zohrali kľúčovú úlohu, keď ovplyvnení 
národnobuditeľskými myšlienkami štúrov-
cov neváhali brániť slobodu. Vyjadrila 
obdiv a poďakovanie Mestu Senica za zre-
novovaný Pomník popravených. Štátna 
tajomníčka MŠVVŠ SR Oľga Nachtmanová 
pripomenula, že aj Náhrobník povstalcov 
ako miesto posledného odpočinku popra-
vených má pomáhať mladej generácii, 
aby nezabudla, aká strastiplná bola cesta 
slovenského národa za právom na sebaur-
čenie. Podpredseda TTSK Pavol Kalman 
na tomto mieste zdôraznil nevyhnutnosť 
úcty a vďaky dejateľom Slo-
venského povstania, lebo ich 
obete prispeli k naplneniu 
našej štátnosti. „Pamätajme, že 
sloboda, mier a prosperita nie 
sú samozrejmosťou a idey slo-
body a rovnosti musíme chrá-
niť každý jeden deň,“ dodal P. 
Kalman. 

Po duchovnom prího-
vore farára evanjelickej cirkvi 
a.v. v Senici Juraja Šefčíka si 
na záver prítomní vypočuli pie-

seň Kto mi dá sily. 
Organizátori: Mesto Senica, TTSK a jeho 

regionálne kultúrne inštitúcie Záhorské osve-
tové stredisko, Záhorská galéria Jána Mudro-
cha, Záhorská knižnica v Senici a Záhorské 
múzeum v Skalici. K 170. výročiu Sloven-
ského povstania meruôsmych rokov vydali 

Mesto Senica, TTSK – Záhorská galéria J. 
Mudrocha Seniica aj publikáciu, ktorá zahŕňa 
všetky najdôležitejšie dokumenty. 

Čáčov
Podobne ako v piatok aj v sobotu 13. 

októbra vládlo veľmi príjemné teplé počasie 
babieho leta. Rodisko Martina Bartoňa si 
presne v deň výročia popravy na šibenici 
na Horných Surovinách uctilo pamiatku 
svojho rodáka. Občania mestskej časti 
Čáčov, návštevníci z iných miest i hostia 
sa najprv zišli v evanjelickom a.v. kostole, 
kde domáca farárka Lenka Sedláčková pri-
vítala primátora mesta Branislava Grimma, 
podpredsedu TTSK Pavla Kalmana a pred-
nostu Okresného úradu Senica Vladimíra 
Kocourka. Na úvod v programe účinko-
val Komorný spevácky zbor ECAV Senica 
pod vedením dirigenta Ivana Horňáka. 
Potom predseda občianskeho združenia 
Pro Čáčov Slavomír Bučák prezentoval dote-
rajšie známe i menej známe fakty zo života 
váženého čáčovského občana – richtára 
Martina Bartoňa, ktorý bol za svoje pre-
svedčenie odsúdený na smrť. Po duchov-
nom slove Lenky Sedláčkovej a vystúpení 
komorného zoskupenia mladých Rozlet 
sa účastníci spomienkovej slávnosti vydali 
k Pamätníku Martina Bartoňa. Sprievod bol 
dlhý niekoľko desiatok metrov. 

Pri Pamätníku najprv položili vence, 
zaznela hymnická pieseň a účastníkom 
sa prihovorili primátor Senice Branislav 
Grimm a podpredseda TTSK Pavol Kalman. 

(Pokračovanie na str. 6)
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Cyklokoridor podporí 
bezpečnosť

Mesto Senica začiatkom októbra vyzna-
čovalo v mestskej časti Kunov cyklokoridor, 
ktorý v úseku od futbalového ihriska po kri-
žovatku pri vstupe do záhradkovej osady 
prepája existujúcu veľmi obľúbenú a využí-
vanú cyklotrasu. Na tomto približne 200 m 
úseku dosť frekventovanej cesty III. triedy 
sa v záujme väčšej bezpečnosti týmto spô-
sobom upozornilo na väčší pohyb cyklis-
tov a potrebu zvýšenia opatrnosti zo strany 
vodičov motorových vozidiel. Vyznačenie 
cyklotrasy je súčasťou väčšieho projektu 
Cyklodopravné trasy Senica – 1. etapa.

Podľa reakcií na sociálnych sieťach sa 
novinka stretla s nepochopením, ba až 
odsúdením verejnosti a vyvolala viacero 
otázok. K problematike cyklokoridoru 
v Kunove prinášame toto stanovisko Mesta 
Senica.

Mesto Senica rieši v súčasnej dobe kom-
plexnú cyklodopravnú situáciu v meste. 
Dalo si vypracovať generel cyklistickej 
dopravy a bol podaný projekt na cyklo-
dopravné trasy po meste. Aj preto chcelo 
Mesto vyriešiť prepojenie dvoch úsekov 
(Senica od kúpaliska – Kunov po futbalové 
ihrisko, Kunov od futbalového ihriska – 

Kunovská priehrada) existujúcej cyklotrasy, 
aby po realizácii projektu Cyklodopravné 
trasy Senica – I. etapa, ktorým sa majú 
doriešiť cyklodopravné trasy po meste, 
vznikla súvislá cyklotrasa, ktorou sa bude 
dať dopraviť z Kunovskej priehrady až 
po Dlhú ulicu, resp. po Železničnú ulicu.

Cyklokoridor bol zrealizovaný 
na základe projektovej dokumentácie. 
Tento prepoj bol projektovaný odborne 
spôsobilou osobou (projektant doprav-
ných stavieb) v súlade s technickými podm-
ienkami navrhovania cyklistickej infraštruk-
túry, ktoré schválilo Ministerstvo dopravy 
a výstavby Slovenskej republiky. Projekt 
bol schválený povoľujúcimi orgánmi, kto-
rými boli Dopravný inšpektorát v Senici 
a Okresný úrad Senica, odbor cestných 
komunikácií. 

• Prečo sa robilo prepojenie úsekov 
cyklotrasy?

Prvoradým cieľom Mesta Senica bolo 
zvýšenie bezpečnosti všetkých Seničanov, 
ktorí využívajú cyklotrasu od mestského 
kúpaliska až po priehradu. V časti Kunov 
je cyklotrasa prerušená cestou III. triedy, 
ktorá je úzka, bez chodníkov. Ide o pro-
blematický úsek s intenzívnym pohybom 
cyklistov a teda predpokladom častých 
kolízií s motorovými vozidlami. Vzhľadom 
na stiesnené pomery v zástavbe rodin-
ných domov nepripadá do úvahy rozšíre-
nie cesty alebo vybudovanie samostatnej 
súbežnej cestičky pre cyklistov, preto 
Mesto Senica pristúpilo k vyznačeniu 
cyklokoridoru na existujúcej ceste, ktorý 
má upozorniť vodičov na pohyb cyklistov 
v tomto úseku.

• Čo všetko sa za 14 755, 57 € zreali-
zovalo?

Osadenie zvislého dopravného znače-
nia v celkovej sume 1 024,50 €, čo obsa-
huje osadenie nových značiek, demontáž 
existujúcich značiek, posunutie existujú-
cich značiek.

Realizácia vodorovného dopravného 
značenia v celkovej sume 13 731,07€, 
v ktorej je zahrnutá realizácia 374 m2 zele-
nej plochy tyregrip, červené podfarbenie 
priechodu pre chodcov, biele podfarbenie 
priechodov pre chodcov, optická psycho-
logická brzda, 39 piktogramov (chodec, 
cyklista, šípky). 

• Prečo bol použitý materiál tyregrip?
Možností, ako vyznačiť cyklokoridor 

bolo niekoľko: 
1. Acetónom riediteľná farba – život-

nosť 12 mesiacov na nezaťažených komu-
nikáciách. V prípade realizácie na ceste 
III. triedy v Kunove - nutnosť prestriekania 
min. 2x do roka. Za mokra (1-2mm vody 
na vozovke) dochádza k uzatvoreniu 
pórov farby a k zvýšenému výskytu mož-
ných šmykov áut a cyklistov a nebezpeč-
ných pádov.

2. Termoplast – životnosť min. 5 rokov, 
nevhodný na súvislé plochy z dôvodu zvý-
šenia rizika (prašnosť, mokrá cesta) šmyku 
áut a cyklistov.

3. Tyregrip – životnosť min. 5 rokov, 
nestráca svoje protišmykové vlastnosti 

za mokra ani za sucha v obdobiach 
s vyššou prašnosťou. Ide o bezpečnostnú 
protišmykovú úpravu, ktorá sa používa 
v miestach, kde potrebujeme dosiahnuť čo 
najvyššiu mieru bezpečnosti pre účastní-
kov cestnej premávky. Systém odoláva veľ-
kému dopravnému zaťaženiu. Má vysoký 
súčiniteľ adhézie za sucha aj mokra. Sys-
tém sa skladá z dvojzložkového modifi-
kovaného epoxidového spojiva a triede-
ného farbeného žulové kameniva frakcie 
1-3 mm. V prípade realizácie v Senici ide 
o špeciálny neostrý zelený kameň nižšej 
frakcie vhodný na realizáciu cyklotrás.

Pri výbere najvhodnejšej technológie 
pre vodorovné dopravné značenie Mesto 
Senica spolu so spracovateľom dokumen-
tácie zohľadnilo všetky podmienky - frek-
venciu áut, šírkové pomery komunikácie, 
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, 
bezpečnosť cyklistov, životnosť... Z dostup-
ných technológií zvolilo najbezpečnejšiu 
a čo sa týka životnosti najdlhšie odolávaj-
úcu technológiu voči oderom z pneumatík 
– tyregrip. V ČR sa už vo veľkom používa, 
na Slovensku je Senica prvá, kde sa použila 
pri vyznačení cyklokoridoru. Mestu Senica 
vždy záležalo na bezpečnosti svojich obča-
nov, a preto bola uprednostnená drahšia 
bezpečnejšia technológia pred lacnejšou. 

Ako jazdiť po ceste s vyznačením cyk-
lokoridoru?

Cyklochodník (samostatná cestička 
pre cyklistov) a cyklokoridor nie je to isté. 
Na cyklokoridor vstupujú autá, jazdia 
po ňom. Platia tu pravidlá cestnej pre-
mávky. Treba si uvedomiť, že samotné 
dopravné značenie cyklokoridoru a prie-
chodu pre cyklistov nedáva žiadnu pred-
nosť v jazde cyklistovi. Vodiči nesmú 
ohroziť cyklistov idúcich po zelenom páse 
a cyklisti naopak pri vchádzaní na cestu aj 
v mieste priechodu pre cyklistov nesmú 
prinútiť vodičov jazdiacich po ceste náhle 
meniť smer a rýchlosť jazdy. Zelené pod-
farbenie cyklokoridoru má za úlohu upo-
zorniť vodičov, aj tých, ktorí idú touto ces-
tou prvýkrát, na zvýšený výskyt cyklistov. 
Chodci taktiež musia rešpektovať pravidlá 
cestnej premávky a chodiť vždy po krajnici 
v protismere.

• Prečo sa realizuje cyklokoridor pred 
zimou?

Cyklotrasa je intenzívne využívaná celo-
ročne, preto Mesto Senica nepovažuje 
za zbytočné vyznačenie cyklokoridoru 
pred zimou. Projektová dokumentácia 
na vyznačenie cyklokoridoru bola dokon-
čená v marci 2018. Samospráva mesta je 
viazaná zákonnými postupmi - súťaž bola 
vyhlásená v júli, oslovených bolo 6 firiem, 
súťaž bola ukončená v auguste. Víťazom 
verejného obstarávania sa stala firma 
SATES, a.s. Vzhľadom na menej často pou-
žívaný materiál sa muselo cca 4 týždne 
čakať na naskladnenie materiálu a z tohto 
dôvodu sa so samotnou realizáciou začalo 
až v októbri.

lv, haz, bar
foto Pavol Pukančík

Martinské svetlonosenie
(Dokončenie zo str. 1)
Po desiaty raz sa v piatok 9. novem-

bra zídeme na Námestí oslobodenia, aby 
sme si pripomenuli sviatok patróna mesta 
sv. Martina a jeho osud. Svetlo ako posol-
stvo radosti na námestie opäť prinesú deti 
a mládež

Erika Mášiková
MsÚ 
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V októbri si aj v Senici pripomíname 100. 
výročie vzniku 1. Československej republiky. 
Dňa 26. októbra o 11. hod. bol pri tejto príle-
žitosti odhalený nový pamätník. Nachádza 
na v parku pri Základnej umeleckej škole. 

Pamätník symbolizuje významnú uda-
losť vytvorenia štátneho 
útvaru, ktorý si tento rok Slo-
venská republika pripomína 
aj mimoriadnym štátnym 
sviatkom 30. októbra pri prí-
ležitosti výročia Martinskej 
deklarácie. Československá 
republika ako spoločný štát 
Čechov a Slovákov vznikla 
na troskách Rakúsko-Uhor-
skej monarchie, jedného 
z porazených štátov v prvej 
svetovej vojne. 

Mesto Senica sa po rokovaniach s odbor-
níkmi rozhodlo využiť podstavec v parku 
pri ZUŠ, na ktorom bola umiestnená busta 
Marka Čulena, odstránená v roku 1990. 

Na pylóne je umiestnená tabuľa z lešte-
nej nehrdzavejúcej ocele s vyznačením leto-
počtov 1918 a 2018 a s nápisom po obvode 

„100. výročie vzniku I. Československej 
republiky, Signatármi Martinskej deklará-
cie boli aj občania Senice Cyril Horváth, 
Cyril Kresák a Ľudovít Šimko, V jubilejnom 
roku venovali občania Senice.“ Na tabuli je 
umiestnená abstrakcia tvaru 1. ČSR zhoto-
vená z čiernej žuly. Na abstrakcii tvaru 1. ČSR 
vrátane Zakarpatskej Rusi, sú vyznačené 

hlavné miesta jednotlivých 
súčastí krajiny – Praha, 
Brno, Ostrava, Užhorod 
a Senica ako sídlo pamät-
níka. Vrch pylónu tvorí 
priestorová 2,5 metrová 
abstrakcia krídiel vtáka 
z nehrdzavejúcej ocele, 
ktorá priamo korešponduje 
s tvarom prvej republiky. 
Tvar symbolizuje aj V ako 
Víťazstvo, vyjadruje túžbu 
po slobode, rovnosti, dra-

vosti, rozlete do lepšej, spravodlivejšej bud-
úcnosti. Na krídlach sú vyznačené historické 
medzníky vo vývoji spoločnej štátnosti 1918, 
1938, 1939, 1945, 1948, 1968, 1989 a 1993. 
Na skulptúre je umiestnený aj QR kód. 

Autorom návrhu pamätníka je výtvarný 
gestor, dizajnér, spoločnosti Kemada, s.r.o. 

Cantilena má nové CD 
V Dome kultúry Senica sa v sobotu 6. 

októbra uskutočnil 12. ročník Medziná-
rodného festivalu zborového spevu Senica 
2018. Umenie viachlasného spevu prišlo 
do Senice predviesť 5 súborov. 

Okrem domáceho speváckeho zboru 
mesta Senica Cantilena sa na pódiu 
počas festivalu predstavili súbory Smíšený 
pěvecký sbor Trutnov, Pěvecký sbor Ond-
ráš z Nového Jičína, Cantus z Bratislavy a z 
Chorvátska k nám zavítal spoločný spe-
vácky zbor Kud Sloga Hreljin a Kud Martin 
Matetič Jadranov.

„Hudbu a spev už v dávnych kultúrach 
považovali za dar nebies, za najprirodze-
nejší a najkomunikatívnejší druh umenia, 
ktorý netreba tlmočiť, lebo ľudí spája, pri-
náša radosť a estetično. Ďakujem Canti-
lene, že už od roku 1994 každé dva roky 
organizáciou festivalu v spolupráci s Mes-
tom Senica a MsKS pripravuje pre priateľov 
zborového spevu hodnotný, nezabudnu-
teľný, hudobný umelecký zážitok i mož-
nosť spoznať popri slovenských súboroch 
i interpretačné umenie spriazne-
ných spevokolov zo zahraničia,“ 
prihovoril sa na úvod podujatia 
primátor mesta Senica Branislav 
Grimm.

Súčasťou festivalu bolo aj 
pokrstenie nového už tretieho 
CD speváckeho zboru mesta 
Senica s názvom Cantilena 2018. 
Aby primátor mesta vedel, čo 
krstí, nové CD si niekoľko dní 
vopred vypočul a takto ho zhod-
notil: „Mimoriadne kultivovaný 
prejav, farba, dynamika, skvelá 
intonácia, emocionálny vklad 

každého speváka, radosť a krása hudby, 
bezchybné výkony klaviristu, huslistu, zvu-
ková čistota nahrávky." Ocenil tiež vysoké 
majstrovstvo dirigenta, svedomitú, poctivú, 
nádhernú umeleckú prácu všetkých spevá-
kov.

Nový album okrem primátora pokrstili 
riaditeľ MsKS František Harnúšek a zbor-
majstrer Cantileny Mgr. art. Jozef Chabroň. 
Pokropili ho čistou sviežou vodou, lebo je 
najzdravšia tak ako piesne, ktoré sú na ňom 
zachytené. „Nech pri ich počúvaní každý 
pookreje, ako by bol pokropený živou 
vodu. Srdečne vám blahoželám. Odprevá-
dzam CD k hudobným fajnšmekrom a na 
ceste do hudobného sveta mu želám veľa 
úspechov,“ zaželal Cantilene 2018 primá-
tor Senice. 

V ten istý deň predpoludním primátor 
prijal všetkých dirigentov hosťujúcich súbo-
rov na Mestskom úrade v Senici. V nedeľu 
7. októbra potom vystúpili všetky zbory 
v skvostných priestoroch skalického Jezuit-
ského kostola v Skalici na prehliadke sakrál-
neho umenia.

text a foto lv

Nové učebne v školách
Ďalšie dve základné školy v Senici 

dostanú nové odborné učebne. Mestu 
Senica sa totiž podarilo získať nenávratné 
finančné prostriedky (NFP) na projekty 
Modernizácia odborných učební v ZŠ 
s MŠ J. Mudrocha a Modernizácia odbor-
ných učební v ZŠ V. Paulínyho-Tótha 
Senica z Integrovaného regionálneho ope-
račného programu. V ZŠ s MŠ J. Mudrocha 
bude preinvestovaných 189 072,23 € a v 
ZŠ V. Paulínyho-Tótha sa bude modernizo-
vať za 174 564,11 €.

V oboch školách je projekt moderni-
zácie tvorený piatimi hlavnými aktivitami 
zameranými na modernizáciu odborných 
učební. Vynovené budú učebne biológie, 
cudzích jazykov, informačno-komunikač-
ných technológií a polytechniky. Niektoré 
učebne bude treba stavebno-technicky 
upraviť. Budú sa tu meniť podlahové kry-
tiny, robiť elektroinštalačné práce či maľo-
vať. Učebne budú potom vybavené novým 
nábytkom, a predovšetkým modernými 
učebnými pomôckami v zmysle odporúča-
ného vybavenia typizovaných učební.

Z modernizácie škôl sa budú tešiť 
nielen žiaci, ale aj učitelia. Zásadným roz-
dielom v porovnaní so súčasnou situáciou 
bude vybavenosť modernými didaktickými 
pomôckami, ktoré umožnia učiteľom prak-
tickým a pútavým spôsobom prednášať 
učebné témy. Zároveň sa žiakom otvorí 
priestor na ľahšie, spontánnejšie a praktic-
kejšie zvyšovanie odborných znalostí, kom-
petencií a zručností.

Projekty napomôžu zmazaniu rozdielov 
vo vybavenosti škôl. Odborné učebne boli 
v minulosti modernizované v ZŠ na Sadovej 
ulici, a to v minulom programovom období 
2007-2013 v rámci celkovej rekonštrukcie 
školy. Čo sa týka doterajšej modernizácie 
týchto dvoch škôl, tak v priebehu posledných 
rokov sa tu realizovala výmena podlahových 
krytín v ZŠ V. Paulínyho-Tótha a v oboch ško-
lách sa robila výmena okien a dverí, rekon-
štrukcie elektroinštalácie, opravy ústredného 
kúrenia a sociálnych zariadení.

Práce na oboch projektoch sa môžu 
začať realizovať po verejnom obstarávaní, 
ktoré sa momentálne pripravuje a kontrole 
obstarávania riadiacim orgánom. Zmluva 
o NFP bola podpísaná v septembri 2018. 
Predpokladá sa, že práce na vynove-
ných učebniach by sa mohli zrealizovať 
do konca školského roka 2018/2019.

Oba projekty sú spolufinancované 
z Integrovaného regionálneho operačného 
programu.

lv

Bratislava Roman Adámek z Podbranča.
Verme, že pamätníkom si budeme pripo-

mínať spoločnú históriu spolužitia českého 
a slovenského národa aj Seničanov, ktorí sa 
v roku 1918 podpísaním Martinskej deklará-
cie prihlásili k vzniku 1. ČSR. 

Viera Barošková, foto autorka
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Ocenenie v ankete 
Krok 2017

12. október je Svetovým dňom reuma-
tizmu. Pri tejto príležitosti každoročne 
Liga proti reumatizmu na Slovensku orga-
nizuje stretnutie ľudí bojujúcich s touto 
nevyliečiteľnou chorobou. V dňoch 12. 
– 14. októbra pripravila v Piešťanoch 
bohatý program. Jeho zavŕšením bolo sláv-
nostné vyhodnotenie novinárskej súťaže 
KROK 2017. Po jubilejný desiaty raz boli 
počas slávnostného galavečera vyhlásené 
výsledky tejto ankety, ako prejav pocty 
autorom príspevkov, ktorí šíria pozitívne 
príbehy, informujú o nových formách 
liečby alebo sprostredkúvajú svoj zážitok 
zo stretnutia s ľudskými osudmi, ktoré 
poznačilo ochorenie, ľudovo nazývané 
reuma. Doteraz sa do novinárskej súťaže 
KROK prihlásilo 76 novinárov alebo redak-
cií so 119 mediálnymi príspevkami. Oce-
ňované sú televízne, rozhlasové a printové 
príspevky, ale o víťazovi rozhoduje verej-
nosť prostredníctvom internetového hla-
sovania. Počas galavečera si cenu odniesli 
aj dve senické médiá. Medzi printovými 
médiami si cenu za 1. miesto odniesla šéf-
redaktorka mesačníka Naša Senica Viera 
Barošková za príspevok Straty a nálezy 

s reumou. Z televíznych príspevkov získala 
1. miesto reportáž TV SEN s názvom Stret-
nutie s reumatológmi bez bieleho plášťa od  
M. Otrísalovej. Obom senickým médiám 
k úspechu v ankete KROK gratulujeme. 

lv

Pripravili zážitok sebe 
i hosťom

Hoci sa benefičný koncert klientov 
Domovov sociálnych služieb Senického 
a Skalického okresu pod názvom Vitae 
ludus (život hrou) koná už takmer dve 
desaťročia, vždy znova a znova prekvapuje. 

V prvom rade ľudí, ktorí sa ho zúčast-
ňujú pravidelne či len sporadicky. Možno až 
pri opakovanom sledovaní výkonov týchto 
ľudí si každý nástojčivejšie uvedomí nielen 
aká tenká je hranica medzi zdravým a postih-
nutým človekom, no hlavne, že aj títo ľudia 
majú a vedia prejaviť emócie, pociťujú lásku, 
vedia spievať, tancovať, jednoducho majú 

veľkú chuť žiť. V druhom rade koncerty 
prekvapia aj samotných klientov a ich tera-
peutov. Každý koncert je samozrejme iný, 
s iným programom, s inou atmosférou...

Ten 16. benefičný koncert, ktorý sa konal 
v Dome kultúry 11. októbra, bol jednoducho 
úžasný. Mal pestrú skladu programu od scé-
nok cez spev a tanečné vystúpenia, ktorých 
bolo najviac. Všetky boli originálne, pútavé, 
vtipné, uchvátili nadšením, s akým boli pre-
vedené. Bola to plejáda vzájomnej inšpira-
tívnosti a tvorivosti. Boli to jednoducho oni 
- ľudia s telesným či mentálnym postihnutím. 
Sálala z nich úprimná radosť a pri potlesku 
prejavovali náramnú vďačnosť, cítili to 
potrebné prepojenie s publikom. Zabudli 
na stres či trému. K ich výborným výko-
nom určite prispela aj moderátorka Ľubica 
Jurišová - Salajková, ktorá ich vedela slovne 
oceniť, podporiť aj povzbudiť pred prícho-
dom na pódium. Všetci účinkujúci podali 
maximálny výkon, zažili prekrásny podve-
čer a spolu s nimi aj všetci tí, ktorí sa prišli 
pozrieť a povzbudiť ich. 

Zdalo sa to také 
samozrejmé. No 
od samozrejmosti 
a jednoduchosti je to 
ďaleko. Nebyť tera-
peutov a všetkých, 
ktorí okolo klientov 
pracujú a venujú sa 
im, nebol by ani tento 
či iný koncert. Práci, 
ktorá nie je atraktívna 
a spoločnosťou slabo 
ocenená, sa našťastie 
venuje dosť ľudí, ktorí 

v nej napriek všetkým negatívam našli niečo 
pozitívne. V tom, že čas a sily, ktoré týmto 
postihnutým dávajú, sa im vracajú aj v takej 
podobe, akou bol vydarený koncert. Vra-
cajú sa im aj v oddanosti klientov, prítulnosti, 
vyslovenej i nevyslovenej vďačnosti, láskavou 
iskrou v oku. Je to nekonečne veľa spoločne 
prežitých okamihov radosti i smútku. Záve-
rečná pieseň Haleluja v podaní priateľky 
a podporovateľky DSS Rohov Zuzany Kosí-
rovej bola určená práve terapeutom, ktorí 
s klientmi trpezlivo denno-denne pracujú 
a premieňajú ich hendikep na radosť. 

V programe benefičného koncertu sa 
predstavili klienti Domovov sociálnych slu-
žieb z Rohova, Bojkovej, Zeleného domu 
v Skalici, Borského Svätého Jura, Holíča, 
Svetlušky z Kunova, Senice, hostia z Pla-
veckého Podhradia a z Jahodnej. Organizá-
torom bol Trnavský samosprávny kraj - DSS 
Rohov a občianske združenie Promethea. 

Viera Barošková
foto autorka

Maják našej histórie
(Dokončenie zo str. 3) Potom si všetci 

pozreli rekonštrukciu dobových udalostí, 
ktorú predviedli členovia Divadelného 
spolku J. M. Hurbana z Hlbokého a účin-
kujúci hostia. Príbeh o rodákovi bol spra-
covaný pútavo a všetkých prítomných 
veľmi zaujal. Účinkovali: Rozprávač Lukáš 
Macek, Martin Bartoň Slavomír Bučák, syn 
M. Bartoňa Michal Valla, Teszák – farár 
Peter Pálka, Marcin Myjavec – Hlbočan 
Martin Petráš, Botka Ištván Jozef Vacula, 
dobrovoľník Milan Kollár, Šubert Miroslav 
Šarabok, vnučka M. Bartoňa Alica Záhu-
menská, dobrovoľník II. Emil Žák, major 
Lewartovski Miroslav Koprla. 

Organizátori: TTSK – Záhorské osve-
tové stredisko, evanjelická cirkev a. v. 
Čáčov, Mesto Senica – mestská časť Čáčov. 

Celkom na záver – mali by sme si byť 
vedomí hodnôt, ktoré nám plynú zo Slo-
venského povstania rokov 1848/49. Do ich 
deja vstúpili aj občania nášho mesta, jeden 
z nich bol popravený. Vážiť a ctiť si posol-
stvo spred 170 rokov je prejavom našej 
mravnosti a kultúrnosti, vedomia, že aj 
zásluhou ich odkazu žijeme slobodne.

Viera Barošková, foto S. Bučák, lv

HOKEJ
1.11. o 18.00 
HK 91 Senica - MŠHK Prievidza 
17. 11. o 18.00 
HK 91 Senica - ŠHK Púchov

FUTBAL
3. 11. o 17.00 
FK Senica - FC ViOn 
Zlaté Moravce – Vráble
24. 11. o 14.00 
FK Senica - MFK Zemplín Michalovce

VOLEJBAL
3.11. o 11.00 a 13.00 
VM Senica – COP Volley Nitra B

FRISBEE
10.-11.11. v Športovej  hale
kvalifikácia na halové majstrovstvá SR

Kam za športom
Korčuľovanie 
pre verejnosť

V novembri môže verejnosť na zim-
nom štadióne využiť tieto termíny na 
korčuľovanie:  
štvrtok  1.11. 14,30 - 16,00
piatok    2.11. 15,30 - 17,00
sobota   3.11. 16,00 - 17,30
nedeľa  4.11. 15,00 - 16,30
streda    7.11. 14,30 - 16,00
sobota   10.11. 16,00 - 17,30
nedeľa  11.11. 15,00 - 16,30
streda    14.11. 14,30 - 16,00
sobota   17.11. 14,30 - 16,00
nedeľa  18.11. 15,00 - 16,30
streda    21.11. 14,30 - 16,00
sobota   24.11. 16,00 - 17,30
nedeľa  25.11. 15,00 - 16,30
streda    28.11. 14,30 - 16,00

Info na www.rsms.sk
RSMS 
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rtStrach a násilie 
na senioroch

Niektorí starší ľudia sú 
veľmi vnímaví na vlastné 
ohrozenie, ale aj na nešťastie iných. Neraz 
ich v živote ovládne priveľký strach. Buďte 
si vedomí, že strach negatívne ovplyvňuje 
váš život. Ak trpíte často bezdôvodnými 
pocitmi strachu, beriete lieky, aby ste 
napríklad večer zvládli strach zo samoty 
a tmy, žijete kvôli strachu v sociálnej izolá-
cii (radšej nikam nechodíte, nikoho k sebe 
nepozývate, nerobíte žiadne aktivity mimo 
bytu), prepadáte panike nad novinovými 
titulkami v čiernej kronike.

Aby ste sa zbavili tohto prílišného stra-
chu je dobré sa o tom porozprávať s nie-
kým z rodiny, s dobrým známym, prípadne 
s lekárom alebo sa obrátiť na niektorú z krí-
zových liniek dôvery. Vyhýbajte sa aj sprá-
vam o zločine, nesledujte drastické filmy 
a kriminálne príbehy a radšej sa snažte 
vyhľadať dobré správy, upokojujúce čítanie 
a príjemné stretnutia s priateľmi.

Niektorí starší ľudia môžu byť dokonca 
vystavení i násilnému správaniu sa ostat-
ných členov rodiny. Spočiatku to môže 
mať miernejšie prejavy. Odporúča sa preto 
netrpieť od prvých príznakov obmedzo-
vanie a útlak. Nikto nie je povinný znášať 
nadmerný hluk, urážanie, výsmech a pod.

Nepripusťte, aby vám príbuzní hovo-
rili: „Ty už nič nepotrebuješ, aj tak nikam 
nechodíš, to je pre teba dobré, to ti bude 
stačiť!“ a pod. Takéto správanie sa môže 
zmeniť na násilie. Vo vlastnej rodine má 
každý človek právo na ochranu, pomoc 
a pocit bezpečia.

Neodpovedajte na inzeráty a nekon-
taktujte sa s podomovými obchodníkmi 
bez vedomia vašich príbuzných, susedov 
alebo dobrých známych. Často sa stáva, 
že starší ľudia prídu ľahko o svoje úspory 
z dôvodu prílišnej dôverčivosti.

Dajte vaše telefónne číslo známym 
a susedom a dohodnite sa na vašej vzá-
jomnej pravidelnej kontrole. Možnosť 
zdravotnej nevoľnosti je u vás podstatne 
vyššia a takáto kontrola vám môže zachrá-
niť život.

Nebuďte príliš dôverčiví a zamykajte si 
byt, aj keď idete von len na krátku dobu (po 
noviny a pod.). Mladší páchatelia túto dobu 
vedia dobre využiť vo váš neprospech. 
Neschovávajte si kľúče pod rohožky, 
do kvetináčov a na podobné pre páchateľa 
ľahko prístupné miesta.

FK Senica 
vo Fortuna lige

Senickí futbalisti odohrali 
ďalšie zápasy v najvyššej futbalovej súťaži.

Prvú polovicu základnej časti ukončili 
zápasom na bratislavských Pasienkoch, kde 
hráva svoje domáce zápasy Slovan. Veľ-
kým favoritom tohto stretnutia boli domáci 
hráči, ktorí sú na čele ligovej tabuľky. Seni-
čanom výborne vyšiel vstup do zápasu, 
keď už v 8. min. vysunul Petshi Castanedu 
a ten svoj samostatný nájazd premenil - 0:1. 
Domáci tím bol zaskočený vývojom stret-
nutia, naviac v bráne Senice výborne chytal 
brankár Taborda. V 23. min. nastrelil Čavrić 
žrď senickej brány. Aj úvod druhého dej-
stva vyšiel výborne Seničanom. V 54. min. 
po Kotulovom nákope sa dostal k lopte 
Asmah, vnikol do 16-ky domácich a svoju 
akciu zakončil nechytateľnou strelou - 0:2. 
Domáci hráčom potom pridali a pomerne 
rýchlo sa im podarilo vyrovnať. V rozpätí 
od 57. do 60. min. strelil dva góly legionár 
Moha a zrazu bol stav vyrovnaný. Potom 
sa striedali útoky na obidvoch stranách. 
Najväčšiu možnosť na strane Senice mal 
v 82. min. Petshi, ktorý sa dostal do vylože-
nej šance, ale výborne ho vychytal brankár 
Greif. V nadstavenom čase mohol skóro-
vať Slovanista Holman, ktorý z priameho 

kopu nastrelil ľavú žrď Tabordovej brány. 
Po sérii štyroch prehratých zápasoch sme 
od  lídra tabuľky získali cenný bod.

Po reprezentačnej prestávke cestovali 
zverenci portugalského trénera Ricarda 

do Trnavy. Majstrovský celok sa zatiaľ v lige 
tento rok trápi, ale v tomto zápase potvrdil 
nárast formy. Už v 6. min. padol úvodný 
gól, keď Grendel z priameho kopu preko-
nal brankára Tabordu - 1:0. Spartak držal 
loptu v moci, ale do šancí sa nedostával. 
Až v 43. min. Miesenböck krásnou stre-
lou pod brvno zvýšil na 2:0. Seničanom sa 
v nadstavenom čase 1. polčasu podarilo zní-
žiť, keď po centri Asmaha sa hlavou presadil 
stopér Dias a strelil svoj prvý gól v senic-
kom drese - 2:1. Po prestávke držali loptu 
viac v moci Seničania a v 56. min. mohli 
po štandardke vyrovnať, ale brankár Chudý 
podržal svoje mužstvo. O tri minúty vysu-
nul Grendel Miesenböcka a ten svoj nájazd 
na brankára Tabordu premenil - 3:1. Už 
o minútu mala Trnava výhodu penalty, ale 
Miesenböck ju zahral veľmi zle a brankár 
Taborda loptu kryl. Spartak strelil predsa len 
štvrtý gól v 73. min., keď peknú kombináciu 
zakončil do prázdnej brány Čanturišvili - 4:1. 
Seničania sa zlými výsledkami v poslednom 
období dostali na posledné miesto tabu-
ľky a budú musieť pridať, aby nezimovali 
na tejto nelichotivej priečke.

IT

Jesenné putovanie 
vinohradmi

Turisti z Klubu slovenských turistov 
Senica sa 13. októbra zúčastnili na turis-
tickej akcii Jesenné putovanie po vinohra-
doch v Hlohovci. 

Bol nádherný teplý jesenný deň. Štart 
pochodu bol pri kaplnke sv. Urbana, 
patróna vinárov. Od kaplnky kráčali vino-
hradmi po poľných cestách a chodní-
koch. Na prvom stanovisku 
pri jazierku miestni divadelníci 
zahrali scénku o vodníkovi 
a mlynárovej dcére so zaujíma-
vými rekvizitami. Na ďalšom 
predostreli históriu aj v dobo-
vých kostýmoch. Z kopca bol 
pekný výhľad na Hlohovec. 
Pohľadom neunikol kláštorný 
komplex s kostolom, ktorý 
postavili františkánski mnísi 
v roku 1492. V 16. storočí tam 
bola jedna z prvých kníhtlači-

arní na Slovensku. Najkrajší výhľad na kaš-
tieľ je z vyhliadky Šianec. V budove starej 
fary tvoril básnik Ján Hollý. Od roku 1959 
tam sídli Vlastivedné múzeum. 

Na potulkách vinohradmi turisti ochut-
nali aj rôzne druhy vín. Na najvyššom kopci 
trasy čakali milovníkov jesennej prírody 
organizátori s chutným gulášom. 

Anna Petráková
Júlia Mičová, KST Senica

foto Pavol Macek

Z Pultuska druhé miesto
V dňoch 23. až 25. septembra sa 

v poľskom partnerskom meste Pultusk 
uskutočnila Športová olympiáda žiakov 
družobných miest, ktorej sa zúčastnili 
tiež žiaci základných škôl z nášho mesta. 
Na olympiáde sa okrem domácich zúčast-
nili tiež školáci z miest Ganderkesse 
z Nemecka a Szerencs z Maďarska.

Z každej krajiny prišlo svoje mesto repre-
zentovať 28 športovcov - 14 chlapcov a 14 
dievčat, ktorí si sily zmerali vo futsale chlap-
cov, basketbale dievčat, ľahkej atletike – atle-
tickom trojboji - beh 100 m, skok do výšky, 
vrh guľou, plávaní a v stolnom tenise. Vo via-
cerých disciplínach naši mladí športovci 
dominovali, v celkovom hodnotení obsadili 
2. miesto za víťazným domácim Pultuskom. 

Prvý ročník Športovej olympiády žia-

kov družobných miest sa uskutočnil v roku 
2017 u nás v Senici. Myšlienka spoloč-
ných športových olympiád vznikla v rámci 
spolupráce medzi partnerskými mestami 
a slúži na výmenu osvedčených postupov, 
podporuje udržiavanie európskych tradícii 
spolupráce, umožňuje spoznávať susedné 
krajiny, vytvárať vzájomné prospešné kon-
takty v rôznych oblastiach. 

lv
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Na Majstrovstvách 
Európy v karate Portu-
galsku dosiahla vynikaj-
úci úspech žiačka senic-
kého trénera MUDr. 
Martina Čulena (9.Dan) 
Veronika Mišková (2. 
Dan). Zvíťazila v kata 
ženy a stala sa majster-
kou Európy. Obhajkyňa 
titulu z minuloročného 
šampionátu v Rakúsku 
prešla celým turnajom 
suverénne, zvíťazila 
vo všetkých zápasoch a úplne zaslúžene 
si na stupňoch víťazov prebrala zlatú 
medailu. Na 19. ME v štýle goju sa 19. -23. 
septembra zišla v portugalskom meste 
Maia široká konkurencia zo všetkých 
kútov Európy. Je pravda, že pre aktuálnu 
majsterku sveta v štýle goju, japonsky polo-
tvrdý, by všetko iné než zlato z európskeho 
šampionátu bol neúspech. Veronika však 
žiadne prekvapenie vo svoj neprospech 
nepripustila. Výborne pripravená, porážala 
súperky perfektnou technikou, rýchlosťou 
i silou. Jej ďalšiemu zlatému triumfu bol 
prítomný i jej tréner MUDr. Martin Čulen. 

Známy slovenský odbor-
ník bol na juhu Európy 
v pozícii českého repre-
zentačného trénera. 
Najlepší karatisti sveta sa 
momentálne pripravujú 
na blížiace majstrovstvá 
sveta 6. -11. novembra 
v španielskom Mad-
ride. Na šampionát 
WKF do Španielska 
cestuje za každú kra-
jinu iba jeden karatista, 
ten najlepší. Medailisti 
zo sveta budú mať prav-
depodobne istú účasť 
na olympiáde 2020 
v Tokiu. O účasť na MS 

v Španielsku a olympiáde v Tokiu bojuje aj 
slovenská reprezentantka Alžbeta Oveč-
ková 2. Dan. Mnohonásobná majsterka 
Slovenska a majsterka Európy je odcho-
vankyňou Hanko kai Senica, kde začí-
nala s karate u trénera mládeže Jaroslava 
Rehuša (5. Dan). Obaja senickí tréneri tré-
ner A družstva M. Čulen i tréner mládeže 
J. Rehuš sú teda už dlhé roky zárukou, že 
športovci z nášho mesta sú vedení na vyso-
kej odbornej úrovni, ktorú dokazujú na tur-
najoch po celom svete.

V klube Hanko Kai Senica sa ukončuje 
tradičný jesenný nábor pre začiatočníkov 

od 6 rokov a pripravujú sa na súťaže, ktoré 
sú teraz prakticky každý víkend. Seničania 
vycestujú na veľký medzinárodný turnaj 
do Čiech - Grand Prix Ostrava, ktorý sa 
uskutoční 3.-4. novembra. Obaja senickí 
tréneri budú v Ostrave zároveň i ako roz-
hodcovia. V Šuranoch bude 17. novembra 
2. kolo Slovenského pohára juniorov a v 
ten istý deň budú Seničania štartovať i  
na Veľkej cene Brna, kde bude obhajovať 
nečakané zlato v zápase z minulého roč-
níka mladý žiak Samo Otrubčák. 

Veľkým pomocníkom pre všetkých 
karatistov i záujemcov o tento šport je 
nová webová stránka klubu Hanko Kai 
Senica. Na stránke www.hankokai.sk je 
prehľadne spracovaná história klubu, histó-
ria karate na Slovensku i vo svete, vizitky 
trénerov, najúspešnejších pretekárov i aktu-
álne články o turnajoch ,oznamy, miesta 
a čas tréningov. Jeden z najstarších a naj-
úspešnejších klubov karate na Slovensku 
i vo svojom 45. roku existencie pokračuje 
v profesionalizácii tréningového procesu 
i klubového života. V dnešnej uponáhľanej 
dobe, keď to niekedy vyzerá, že na šport, 
mládež a vôbec na všetko nie sú peniaze, 
nikto nemá čas a podobne treba oceniť, 
keď sa niekto mimo svojej práce a naviac 
úspešne venuje mládeži v našom meste.

E. Jareč

Ivan Sokol s medailou
Najlepší kulturisti sveta sa stretli v dňoch 

28. – 29. septembra na EVLS Prague Show-
down, ktorý je najväčším power a fitness festi-
valom v Európe. Medzi 
obrovskou konkuren-
ciou z celého sveta sa 
na pódiu predstavil aj 
Seničan Ivan Sokol (na 
foto s mamou) a v silnej 
konkurencii sa presadil. 
Vo svojej kategórii Clas-
sic physique do 178 cm 
získal tretie miesto a na 
Slovensko priviezol ako 
jediný Záhorák bron-
zovú medailu. 

Ivan Sokol súťažil 

vo dvoch kategóriách a ani v kategórii kul-
turistika mužov do 90 kg sa nestratil, skon-
čil na 7. mieste. 

Na tejto súťaži sa stretávajú najväčšie 
hviezdy bodybuildingu. Súťaž je rozde-

lená na dve časti, 
kde okrem profe-
sionálov EVLS Pra-
gue Pro súťažia aj 
amatéri na EVLS 
Prague Amateur. 
Na Súťaž EVLS Pra-
gue Showdown sa 
súťaží o zaujímavé 
finančné ceny, no 
väčšina pretekárov 
sa súťaže zúčastňuje 
predovšetkým preto, 
že tu je možné zís-

pozýva na Deň otvorených dverí
Spoločnosť KORDÁRNA PLUS a.s., o.z. pozýva na Deň otvorených dverí nielen býva-

lých zamestnancov Slovenského hodvábu. 
Pozývame Vás 24. novembra 2018 do priestorov našej spoločnosti KORDÁRNA PLUS 

a.s., o.z. Vstupy do výrobných priestorov po skupinách návštevníkov sú plánované v 
hodinových intervaloch od 9:00 do 13:00 h. Uvidíte našu modernú a technicky ojedinelú 
výrobu. 
Adresa: Továrenská 532 (smer Čáčov, vjazd oproti firme Mahle, areál bývalého SH).
Tešíme sa na všetkých návštevníkov, budete vítaní.
Kontakt: sekretariatsk@kordarna.cz,  www.kordarna.cz/kontakt/

kať profesionálnu kartu a postúpiť medzi 
profesionálov do IFBB Pro League. 

„Bola to najviac nadupaná súťaž, na akej 
som kedy bol. Úrovňou bola úplne inde, 
riadna konkurencia. Súťažil som v dvoch 
kategóriách, prvá ma naozaj dosť vyčer-
pala. Bolo pre mňa trošku utrpenie, pózo-
val som v ťažkých kŕčoch a stavoch, ale užil 
som si to na jednotku. Za celý súťažný deň 
som sa posadil raz na minútu, inak nonstop 
na nohách, ale všetko to stálo za to. Uve-
domujem si svoje slabiny a viem, kde treba 
viac zapracovať, aby to bolo ešte lepšie. 
Táto súťaž mi dala neskutočne veľa,“ zhod-
notil svoje dojmy po súťaži Ivan. 

Obrovskú podporu mu poskytuje jeho 
mama Iveta Juricová. Tá je motiváciou 
pre mnoho nielen senických žien. Aj vo veku 
45 rokov neustále vylepšuje svoju formu, čo 
v júni tohto roku zúročila na Majstrovstvách 
Európy v naturálnej kulturistike v talianskom 
Rimini, odkiaľ priviezla 1. a 3. miesto. Sama 
hovorí: „Vek je len číslo. Cesta na vrchol je 
však tvrdá, neskutočne náročná. Chce to 
odriekanie, drinu, siahnuť si mnohokrát až 
na samé dno. No koľko do toho dáte, toľko 
sa vám vráti. Na tejto súťaži sa stretli najlepší 
z najlepších. Šla som sem s malým srdieč-
kom, ale s nádejou postúpiť aspoň do finále. 
Vyhrala som, a to hlavne sama nad sebou.“ 
Mimo prípravy na súťaže sa Iveta venuje 
svojim zverenkyniam vo Fitness Power OC 
Branč. Mnohým ženám pomáha zmeniť 
postavy, čo by však bez zmeny ich myslenia 
a celkovo životného štýlu nešlo, mnohým 
vlastne zmenila celý život.

lv

Veronika Mišková
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Dlhoročná stredoškolská učiteľka Gymnázia L. Novomeského PhDr. Margita Hološko-
vá je medzi študentmi veľmi obľúbená.

Deň študentstva 
na radnici čoskoro

Mesto Senica v spolupráci s Centrom 
voľného času a Študentským parlamentom 
mesta Senica pripravuje Deň študentstva 
na radnici ako tradičné podujatie pri príleži-
tosti štátneho sviatku Dňa boja za slobodu 
a demokraciu a pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa študentstva 17. novembra. Študen-
tov na radnici prijme primátor mesta Senica 
Branislav Grimm 13. novembra o 10.00. 

Pri tejto príležitosti budú ocenení naj-
lepší študenti zo senických stredných 
škôl, ktorí sú okrem výborných študijných 
výsledkov úspešnými riešiteľmi olympiád, 
zapájajú sa do mimoškolských aktivít, sú 
príkladom pre svojich rovesníkov. Uve-
rejňujeme ich menný zoznam. Na tomto 
podujatí bude vyhlásená aj Cena senickej 
mládeže, ktorá v svojom 13. ročníku pri-
niesla zmenu v ankete. Hlasovanie na FB 
je pre tento rok zrušené, Študentský par-
lament Senica rozhodol o jednoznačnej 
kandidátke na cenu za rok 2018 a de 
facto za celoživotnú prácu s mládežou. 
Poctu si prevezme PhDr. Margita Hološ-
ková, stredoškolská učiteľka z Gymnázia L. 
Novomeského Senica. 

PhDr. Margita Hološková
Margita Hološková vyučuje slovenský 

jazyk a literatúru a francúzsky jazyk. Je to 
typ človeka, ktorý svojou prácou žije. Ani 
po 45-tich rokoch strávených na gymnáziu 
ju profesia učiteľa neprestáva baviť, práve 
naopak, svoju prácu má čím ďalej, tým rad-
šej a za nič by ju nevymenila. Svoje povo-
lanie miluje, pri vyučovaní akoby zabúdala 
na problémy bežného života a sústreďuje 
sa na to, aby študentom podala výklad učiva 
a ďalšie vedomosti čo najlepšie. Priama 
i nepriama práca s mládežou, spoznávanie 
nových osobností a snaha pochopiť študen-
tov sú neodmysliteľnou súčasťou jej vyučo-
vacieho systému. Školským zvončekom sa 
jej povolanie nekončí, venuje sa príprave žia-
kov na olympiády a rečnícke súťaže zo slo-
venského a francúzskeho jazyka. Vo svojom 
voľnom čase, ktorého má veľmi málo, má 
rada výlety spojené s spoznávaním, výstavy, 
divadlo, koncerty a tiež ju fascinujú spôsoby 
bežnej reči ľudí. Svoje jazykové znalosti 

zhmotnila aj v publikovaných 
prekladoch. Počas pôsobenia 
na gymnáziu vychovala a pripra-
vila nielen mnoho úspešných 
riešiteľov olympiád, rečníkov, spi-
sovateľov, žurnalistov, ale aj ľudí, 
ktorým ukázala, aký je náš rodný 
jazyk krásny a zaujímavý.   
 

Patrícia Maxianová
bývalá študentka Gymnázia L. N.

P.S. Už dlho som študentov 
nepočula na vlastné uši tak vrúcne 
a s úctou hovoriť o učiteľovi tak 
ako o pani Margite Hološkovej. 
Dojalo ma to a presvedčilo o tom, 
že naši študenti vedia oceniť 
pedagogické majstrovstvo, vedia, 
resp. prídu na to, čo všetko robí 
pedagóg pre to, aby naučil. Sklá-
ňajú sa pred jeho znalosťami 
a skúsenosťami, chcú sa mu 
podobať. Takto jednoznačne je 
to i v prípade Margity Hološkovej. 
Srdečne gratulujeme! 

D. Kopecká
koordinátorka Študentského 

parlamentu

Ocenení študenti 
GYMNÁZIUM L. NOVOMESKÉHO 

Michaela Trojková, septima
Dosahuje vynikajúci prospech, 

má organizačný talent, v triednej 
samospráve pôsobí ako poklad-
níčka a podieľa sa na plánovaní 
a realizácii triednych výletov. 
V mimoškolských aktivitách sa 
venuje šachu, v ktorom reprezentuje svoj materský 
klub aj školu. Vo svojej kategórii bola majsterkou 
kraja v rokoch 2014, 2016 a 2017, na celoštátnej 
úrovni získala dva razy 5. priečku a raz 6. miesto.

Martin Tomašovič, 2. A
V každom predmete dosahuje 

vynikajúce výsledky. Najviac ho 
však zaujíma fyzika, matema-
tika a chémia, v nich aj súťaží 
na olympiádach. Jeho najväčším 
úspechom je 2. miesto v krajskom 
kole fyzikálnej olympiády. V che-
mickej olympiáde bol úspešný riešiteľ krajského kola. 
Je pracovitý, usilovný a tvorivý, vo voľnom čase rád 
číta a diskutuje o technických otázkach a problé-
moch. Navrhol a vyrobil napríklad meter vysoký dre-
vený model mlyna. Spolužiakom nikdy neodmietne 
pomoc. 
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V štúdiu dosahuje 
vynikajúce výsledky, 
zapája sa tiež do mimo-
školskej činnosti. Má 

záujem získavať nové 
poznatky v každom 
predmete. Jej najpozo-
ruhodnejším úspechom 
je 1. miesto v celoslovenskom kole Biblickej 
olympiády (2016), vlani získala 2. miesto. 
V matematickej olympiáde bola úspešnou 
riešiteľkou krajského kola, v matematicko-
-fyzikálnej súťaži Náboj obsadila s druž-
stvom 3. miesto. Je nápaditá, tvorivá, pra-
covitá a zodpovedná. Medzi rovesníkmi je 
obľúbená a objektívna pri riešení študent-
ských problémov. 

Mária Karásková, 3. B
Má výborný pro-

spech a príkladné sprá-
vanie. Od začiatku 
štúdia sa úspešne zapája 
do každoročne orga-
nizovanej olympiády 
zo slovenského jazyka. 
Je suverénnou víťazkou 
školských kôl a úspešne školu reprezentuje 
v  krajských kolách tejto súťaže (2016 3. 
miesto, 2017 2. miesto). Porotu zaujala svo-
jou precíznou prípravou, vynikajúcou šty-
listikou a  presvedčivým prednesom. Spo-
lužiaci ju charakterizujú ako spravodlivú, 
príjemnú a milú kamarátku. Obdivuhodné 
je jej ekologické zmýšľanie, a tak ide ostat-
ným príkladom.

Monika Maxianová, 4. A
Dosahuje výborné 

študijné výsledky, 
zapája sa do rôznych 
aktivít. Školu reprezen-
tovala v recitačných 
súťažiach Hurbanov 
pamätník či Timravina 
studnička, kde sa opa-
kovane umiestnila na 2. mieste v okresnom 
a regionálnom kole; taktiež v  olympiáde 
v slovenskom jazyku, v anglickom jazyku 
a v súťaži Best of English a na letnej škole 
chemického a environmentálneho inži-
nierstva, kde získala ocenenie ako najlep-
šie prednášajúci. Zúčastnila sa tiež súťaže 
René-Anasoft litera gymnazistov. Je príkla-
dom pre spolužiakov.

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA

Zuzana Nemcová, 4. ročník
V škole dosahuje 

vynikajúce výsledky. 
Je zodpovedná, cieľa-
vedomá. Je aktívnou 
členkou Študentského 
parlamentu, pomáha 
pri organizovaní charita-
tívnych zbierok. Aktívne 
pracovala v študentskej firme EKOraj J. A. 
ako viceprezidentka pre financie. Získala 
certifikát medzinárodnej spoločnosti Junior 

Achievement. V školskom roku 2017/2018 
svedomito pôsobila ako junior ambasá-
dorka. Pravidelne prispieva do školského 
časopisu. Vo voľnom čase rada fotografuje, 
píše poviedky, od svojich šiestich rokov 
navštevuje ZUŠ (klavír, flauta). 

Sabina Mlynarovičová, 4. B 
Je maturantkou 

v odbore Informačné 
systémy a služby. Je 
o nej počuť prostredníc-
tvom jej aktivít a vyni-
kajúcich školských 
výsledkov. Dá sa na ňu 
vo všetkom spoľahnúť, 
je cieľavedomá, členka tímu, vďaka kto-
rému bol škole tento rok udelený titul 
Ambasádorská škola Európskeho parla-
mentu. Jej náplňou je práca počítačového 
grafika. Svoj talent v tejto oblasti pretvára 
do tvorby školského časopisu Súkromká-
čik, časopisu Ambasádorskej školy, letákov 
a plagátov. Vo voľnom čase sa venuje ruč-
ným prácam i  zdobeniu tort, má zmysel 
pre dizajn. 

Martina Štítna, 4. C
Charakterizuje ju 

pokora, skromnosť, 
nekonfliktnosť. Je 
zodpovedná, má vše-
obecný rozhľad, dosa-
huje vynikajúce študijné 
výsledky. Štvrtý rok 
aktívne pôsobí v škol-
skej študentskej rade a v Študentskom par-
lamente, ktorého predsedníčkou je od roku 
2016. Aktívne pracovala ako zástupkyňa 
prezidenta v študentskej firme EKOraj J.A., 
začo bola ocenená certifikátom medziná-
rodnej spoločnosti Junior Achievement. 
V školskom roku 2017/2018 aktívne pôso-
bila ako junior ambasádorka v programe 
Ambasádorska škola Europského parla-
mentu. V rámci Dňa Európy navštívila 
s interaktívnou prednáškou o EÚ senické 
gymnázium. Jej koníčkom je angličtina. 

Milica Šindelárová, 4. A 
Je svedomitou štu-

dentkou so zodpoved-
ným prístupom k povin-
nostiam, s výbornými 
študijnými výsledkami. 
Je vzorom pre ostat-
ných a oporou tried-
neho učiteľa. V škole 
patria medzi jej najobľúbenejšie predmety 
cudzie jazyky a ekonomika. Aktívne praco-
vala v študentskej firme EKOraj J. A., kde 
svojou aktivitou a  tvorivosťou prispela 
k úspešnému chodu firmy a získala cer-
tifikát medzinárodnej spoločnosti Junior 
Achievement. Vo voľnom čase sa venuje 
cudzím jazykom a hudbe. Navštevuje 
ZUŠ, hrá na gitare a keyboarde, založila si 
vlastnú kapelu a pôsobí v úspešnom zbore 
Zvonkohra, s ktorým nahráva v rozhlase 
a vystupuje v televíznych projektoch.

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

Sofia Fúsková, 4. B 
Šikovná čašníčka, 

ktorá školu reprezento-
vala na odbornej praxi 
v Chorvátsku. Svojou usi-
lovnosťou si vždy vydo-
byla popredné miesto 
medzi vyznamenanými 
študentmi v každom ročníku počas celého 
štúdia. Okrem výborných výsledkov z praxe 
a teoretického vyučovania v odbore kuchár-
-čašník sa realizovala aj pri písaní stredoškol-
skej odbornej činnosti. Jej téma Blogmánia 
sa uchytila v školskom kole, v krajskom kole 
bola druhá s postupom do celoslovenského 
kola. V  škole niet učiteľa, ktorý by tejto štu-
dentke niečo vyčítal.

Boris Gacko, 2. ročník
Je výborným a šikov-

ným študentom v 
odbore kuchár-cukrár, 
ktorý sa rád a často 
zúčastňuje kuchárskych 
súťaží - najviac v súťa-
žiach vo varení gulášu. 
Z mimoškolských aktivít 
sa venuje folklóru. Minulý rok sa zúčastnil 
stredoškolskej odbornej činnosti a získal 3. 
miesto s témou Brezovský kroj a využitie 
jeho aplikácií v súčasnom odievaní. Venuje 
sa folklórnemu tancu v súbore na Brezovej 
pod Bradloom, učí sa hrať na heligónku, 
je včelár, rybár a  súťaží aj na pretekoch 
malých motocyklov, tzv. pionieroch, kde 
získal 4. miesto v kategórii najkrajšia jazda. 
Naozaj príkladne využíva voľný čas. 

Jakub Korych, 3. ročník
Aktívny študent, 

člen Študentského 
parlamentu. Zapája sa 
do všetkých školských 
aktivít a prináša nové 
nápady, vymýšľa a rea-
lizuje. Ako vzorný žiak 
v odbore kuchár - cukrár 
bol na odbornej praxi v chorvátskom Petr-
čane. Školu reprezentoval aj v enviromen-
tálnej súťaži ENERSOL s témou Synergia 
obnoviteľných zdrojov. Za  prácu bol oce-
nený v krajskom kole 1. miestom a v celo-
slovenskom obsadil 5. miesto. Je vtipný, 
milý v kolektíve obľúbený a učitelia vedia, 
že sa na neho môžu vždy spoľahnúť.

Patrik Gál, 3. ročník
Študuje odbor murár. 

Mimo školy ho zaují-
majú najmä motorky. 
Od detstva sa venuje 
rekreačne i pretekár-
sky motokrosu, k čomu 
patria úspechy i úrazy. 
Nedávno si zlomil 
zápästie, ale ani zranenia ho nezastrašia 
a púšťa sa do pretekania opäť s chuťou 
zvíťaziť. V rokoch 2014 a  2015 bol vice-
majster Slovenska v motokrose a tento 
titul obhájil aj v roku 2017. V škole je tichý, 
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ypokojný, svojmu adrenalínu dáva pries-

tor na motokrosovej dráhe. Má podporu 
od rodiny a od svojho okolia. 

OBCHODNÁ AKADÉMIA

Silvia Kováčová, 4. ročník
Táto maturantka je 

v Senici známa hlavne 
svojím krásnym spevom. 
Okrem toho vyniká aj 
v ďalšej oblasti. Rýchle 
prsty jej počas celého 
štúdia pomáhali v repre-
zentácii školy na rôz-
nych súťažiach v písaní na počítači. Pravi-
delne sa prebojovávala do krajských kôl 
a v minulom školskom roku sa je podarilo 
reprezentovať školu aj v celoslovenskom 
kole v Dolnom Kubíne. Na celoslovenskom 
sústredení Rýchle prsty skončila na treťom 
mieste. Ochotne a rada obohacuje svojím 
spevom školské akcie aj kultúrne podujatia 
v Senici a okolí. 

Táňa Sadloňová, 4. ročník
Maturantka, jedna 

z najvýraznejších osob-
ností študentskej rady, 
ktorej súčasťou je od 2. 
ročníka. S nadšením 
pomáha organizovať 
školské akcie a svoje 
nadšenie dokáže pre-
nášať aj na spolužiakov. V meste sa zúčast-
ňuje dobrovoľníckych aktivít. Je redaktor-
kou školského časopisu EKO. Písanie je jej 
koníčkom, venuje sa mu aj vo voľnom čase 
a pravidelne prispieva do on-line magazí-
nov. Darí sa jej i v školských súťažiach - 3. 
miesto v krajskom kole súťaže Spracova-
nie informácií na počítači ju posunulo až 
do celoslovenského. Naplno využíva mož-
nosti, ktoré jej poskytuje Obchodná aka-
démia – zúčastnila sa mesačného pracov-
ného pobytu v nemeckom mestečku Binz. 

Samuel Krúžek, 2. ročník 
Je to sympatický 

športovo i umelecky 
založený mladík 
so zmyslom pre humor 
i povinnosti. V škole 
dosahuje výborné štu-
dijné výsledky. Rád 
naháňa futbalovú loptu 
po trávnikoch, zúčastňuje sa študentských 
akcií v škole a dokáže krásne interpreto-
vať básne a prózu. Práve jeho recitátor-
ský talent mu priniesol „rečnícky olymp“ 
- účasť v celoštátnom kole Hurbanovho 
pamätníka v Dolnom Kubíne. Je rozhľa-
dený, empatický a jeho talent je skutočne 
všestranný. Želáme mu, aby ho dokázal 
správne usmerniť a naplno rozvinúť. 

Radovan Konečník, 4. ročník
Pravidelne reprezentuje školu v špor-

tových súťažiach v basketbale a volejbale. 
Taktiež pomáha organizovať školské špor-
tové podujatia a turnaje. Športového ducha 
v sebe nezaprie – vo voľnom čase už dlho-

dobo pôsobí ako hráč 
vo volejbalovom tíme 
Spartak Myjava. Repre-
zentoval školu tiež 
v Stredoškolskej odbor-
nej činnosti (SOČ). 
V  40. ročníku krajskej 
súťaže SOČ zaujal svo-
jou prácou v odbore ekonomika. Tancuje 
vo folklórnom súbore Kopaničiar, s ktorým 
reprezentuje na Slovensku i v zahraničí. 
Rád číta knihy a cestuje.

ŠTUDENTSKÝ PARLAMENT MESTA SENICA

Simona Gašparíková
Maturantka, okrem 

plnenia študijných 
povinností naplno a prí-
kladne venuje dobro-
voľníctvu v občianskom 
združení Senica 2.0. Jej 
empatia a elán je viac 
ako nákazlivý. Rovnako 
ako jej takmer trojročná činnosť v Študent-
skom parlamente, kde sa ako jedna z naj-
aktívnejších členiek a ťahúň kolektívu rea-
lizuje najmä pri tvorbe Študentských listov 
a pri príprave študentského plesu. Je jeho 
top organizátorka. Je na ňu spoľahnutie, vie 
povzbudiť ostatných, je ochotná, zodpo-
vedná, ale vie ju nahnevať nespravodlivosť. 
Pre  činnosť s mládežou, pre spoločnosť 
a naše mesto má priam šiesty zmysel.

Bodky Adely Sadloňovej
Adela je mladá ambiciózna študentka 

Gymnázia L. Novomeského Senica, ktorá 
je presvedčená, že vysvetľovať, infor-
movať, obhajovať, riešiť, pátrať, bojovať 
za spravodlivosť, stáť za svojím názorom 
a mať svoje zásady má i v tomto svete zmy-
sel. Chce niečo zmeniť, začína od seba 
a začína s vami. Odporúčam – čítajte jej 
blog. Výborne sa vyjadruje, myslí jej to a jej 
výpovede triafajú kliniec po hlavičke. Pre-
svedčte sa na https://www.bodky.eu/. 

D.K.
Trúfa si i na náročné témy. Ponúkame 

jej zamyslenie Fair Trade.
Vidina rýchleho a masívneho zisku 

ovládne ľudskú myseľ priam kozmickou 
rýchlosťou. Podnikatelia posadnutí zvy-
šovaním svojho už beztak tučného ban-
kového konta mnohokrát neberú ohľad 
na svojich najdôležitejších zamestnan-
cov – robotníkov. Tí mnohokrát pracujú 
v žalostných podmienkach za ešte úbohej-
šiu mzdu, v horšom prípade dokonca úplne 
zadarmo. Stali sa obeťou fyzického násilia 
či vydierania. Výnimkou nie je ani veľmi 
namáhavá detská práca. Hovoríme o hru-
bom porušovaní základných práv a slobôd 
človeka. Toto všetko sa odohráva na úrod-
ných poliach, plantážach, ale aj v textilných 
továrňach. Ide predovšetkým o zaostalé 
krajiny, napr. Bangladéš, Pakistan či mnohé 
africké a juhoamerické štáty. Výnimkou nie 
je ani ekonomický gigant Čína.

Na protest voči porušovaniu ľudských 
práv, mizerným pracovným podmienkam, 

krutému zaobchádzaniu so zamestnan-
cami alebo tzv. modernému otroctvu 
vzniklo obchodné partnerstvo Fair Trade = 
spravodlivý obchod. Vďaka nemu pracujú 
ľudia v slušných podmienkach za vypla-
tenú mzdu. Zabezpečuje tiež udržateľnosť 
lokálnej výroby a spravodlivé obchodné 
podmienky pre farmárov a pracovníkov 
v rozvojových krajinách.

Pri nakupovaní sa zvyčajne riadime 
podľa svojich chutí, kvality a ceny. Výrobky 
so značkou Fair Trade sú zvyčajne o niečo 
drahšie ako ostatné, nie je to však závratný 
rozdiel. Väčšina produktov pochádza 
z ekologického poľnohospodárstva (BIO). 
Najčastejšie ide o kávu, kakao, čokoládu, 
sušienky, cukor, rôzne druhy korenia, 
oriešky, banány a iné čerstvé a sušené ovo-
cie. Čoraz častejšie sa najmä v zahraničí 
môžeme stretnúť s Fair Trade zmrzlinou 
alebo vínom. Rovnakú pozornosť si zaslúži 
oblečenie ušité z Fair Trade bavlny, hračky 
a tiež kvety.

Ak si myslíte, 
že tento projekt 
bol vytvorený 
s cieľom vytrhnúť 
zaostalé krajiny 
z chudoby, tak 
ste, bohužiaľ, 
na omyle. Väč-
šina certifikova-
ných organizácií 
pochádza z bohatších krajín, napr. Mexika 
či Juhoafrickej republiky, ktoré sa orientujú 
na export viacerých produktov, zatiaľ čo 
chudobnejšie oblasti sú závislé od vývozu 
jednej plodiny, teda z toho nemôžu pro-
fitovať v rovnakej miere. Takisto sa na to 
nemožno pozerať cez ružové okuliare 
a naivne si myslieť, že všetky zinkasované 
peniaze „navyše“ sa dostanú do rúk roľní-
kov, farmárov a krajčírov. Veľká časť týchto 
tržieb nepochybne končí vo vreckách ľudí 
z obchodných organizácií, samotného hnu-
tia Fair Trade a bohviekde ešte.

Pracovníci z rozvojových krajín sú však 
riadne zaplatení, a preto sa aspoň čiastočne 
zvýši ich životná úroveň a môžu si dovoliť 
poslať svoje deti do škôl a zabezpečiť im 
lepšiu budúcnosť, čo je v krajinách tret-
ieho sveta snom každého rodiča. Nehrozí 
im žiaden teror zo strany zamestnávateľa 
a môžu sa cítiť ako ľudia, nie ako zvieratá. 

Mojím cieľom nie je prinútiť vás, milí 
priatelia, kupovať od zajtra len a len pro-
dukty s touto sympatickou značkou. Člá-
nok píšem s iným úmyslom: Zamyslime 
sa nad tým, čo sa deje niekde na druhom 
konci sveta a nebuďme voči tomu ľahos-
tajní. Nesmieme byť sebeckí a zostať 
nečinní, hoci si myslíme, že sa nás to 
netýka. Pomôžme im. Ako? Tak, že na to 
upriamime pozornosť, budeme na danú 
tému diskutovať a vyjadríme svoj nesúhlas. 
Vtedy, keď nie je v našich silách riešiť pro-
blém priamo, musíme ho dostať do pove-
domia tých, ktorí sú schopní zasiahnuť. 
A keď už budeme v supermarkete hľadať 
niečo dobré pod zub, môžeme siahnuť aj 
po Fair Trade čokoláde.
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31. október, 16.00
Pamiatka zosnulých - pietna spomienka-
miesto: Dom smútku Senica
organizátor: ZPOZ 

do 25. novembra 
Martin Zálešák - Rastlinný labyrint - výstava
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha
organizátor: Záhorská galéria J. Mudrocha

do 1. decembra 
Jeseň v ZUŠ - výstava
miesto: ZUŠ galéria prízemie
organizátor: ZUŠ

4. november, 16.00 
Martinské posedenie pri heligónke - kon-
cert, predpredaj vstupeniek Infosen Senica, 
vstupné 2 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MskS

5. november, 18.00 
TV SEN predstavuje kandidátov na primá-
tora Senice - diskusia kandidátov
miesto: Dom kultúry - kinosála
organizátor: TV SEN, MskS

5. november, 19.00 
Senická divadelná horúčka - Kosmetický 
salon Rosemary - veselohra, 
divadlo Lipovský výkvět (ČR), predpredaj 
vstupeniek Infosen Senica, vstupné 3 €
miesto: Dom kultúry - kinosála
organizátor: MskS, Záhorácke divadlo

8. november, 19.00 
O lásce - divadelná komédia, Divadlo stu-
dio 2 (ČR), predpredaj vstupeniek Infosen 
Senica, vstupné 20 €
miesto: Dom kultúry - kinosála
organizátor: MskS, Záhorácke divadlo

9. november, 11.00 
Deň červených makov - pietny akt kladenia 
vencov
miesto: Námestie oslobodenia 
organizátor: ZOS, MsÚ

9. november, 17.00 
Martinské svetlonosenie, zraz účastníkov 
pri DAVe o 16.00, 16.45 začiatok lampió-
nového sprievodu, kultúrny program na 
námestí o 17.00. 
miesto: DAV, Námestie oslobodenia
organizátor: Mesto Senica, MsKS Senica

12. november, 19.00 
Senická divadelná horúčka - Plejtvák - 
komédia divadelného súboru Svatopluk pri 
DK Hodonín (ČR), predpredaj vstupeniek 
Infosen Senica, vstupné 3€
miesto: Dom kultúry Senica - kinosála
organizátor: MskS, Záhorácke divadlo

13. november, 16.30 
Smejko a Tanculienka - hip, hip, hurá! - 
Vystúpenie pre deti, predpredaj vstupeniek 
na www.ticketportal.sk
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: MsKS

13. november, 10.00 
Deň študentstva na radnici - ocenenie naj-
lepších študentov mesta, vyhlásenie Ceny 
senickej mládeže
miesto: Mestský úrad 
organizátor: Mesto Senica, CVČ, Študent-
ský parlament

15. november, 8.00 – 15.00 
Burza informácií a prezentácia SOŠ 
Senica
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: ÚPSVAR Senica, MsKS

15. november, 19.00 
Senická divadelná horúčka - Diagnóza 
Život - Ochotnícke divadlo Popudinské 
Močidľany, predpredaj vstupeniek Infosen 
Senica, vstupné 3 €
miesto: Dom kultúry Senica - kinosála
organizátor: MskS, Záhorácke divadlo

15. november,  9.00
Chráňme sa pred drogovým nebezpe-
čenstvom - odborný seminár o nástrahách 
internetu pre mladú generáciu
miesto: Mestský úrad Senica.
organizátor: Komisia pre prevenciu a inú 
protispoločenskú činnosť pri MsZ

16. november, 17.00
Tri zastavenia - výstava fotografií, potrvá 
do 30. novembra 
miesto: Galéria v podkroví
organizátor: ZUŠ a ZOS 

17. november, štart pri MsÚ o 8.00 hod.
Chodníkom Viktora Beniaka na Branč - 
20. ročník turistického pochodu
miesto: Senica – hrad Branč
organizátor: Klub slovenských turistov

20. november, 13.30
Oceňovanie darcov krvi
miesto: Dom kultúry 
organizátor: SČK Senica, MsKS

21. november, 19.00 
Katapult - koncertné turné kapely s 
názvom Šťastné narozeniny!, predpredaj 
vstupeniek Infosen Senica, vstupné 20 €, 
Ticketportal 30 € 
miesto: Dom kultúry - kinosála
organizátor: MskS

22. november, 17.00 
Verejný žiacky koncert
miesto: koncertná sála ZUŠ
organizátor: ZUŠ

24. november, 20.00 
Katarínsky ples
miesto: Dom kultúry 
organizátor: ZO SZTP

24. november, 9.30 - 17.00
Zóna bez peňazí
miesto: Základná škola V. Paulínyho-Tótha
organizátor: Projekt Život, Klub ochrancov 
zelene Kozel, Čajovňa Pohoda a ZŠ V. Pau-
línyho-Tótha

Okienko JDS
Mestská organizácia Jed-

noty dôchodcov Slovenska v Senici 
oboznamujeme svojich členov s pripra-
vovanými aktivitami:

• Kúpanie v Thermalparku v Dunaj-
skej Strede sa uskutoční 12. novembra, 
poplatok 13 eur, odchod o 8. hod. od 
plavárne.

• Tradičné posedenie pri hudbe  bude 
22. novembra o 15. hod. v budove 
COOP Jednota.

ZMENA: 
Mikulášske posedenie sa uskutoční 

30. novembra v reštaurácii COOP 
Jednota v Senici. Začiatok o 17. hod., 
poplatok 12 eur  sa bude vyberať v 
Klube dôchodcov na Továrenskej ul. od 
31. októbra  v pondelok, stredu a piatok  
od 13.  do 16. hod.  Srdečne pozývame 
všetkých členov, nečlenov a sympati-
zantov.

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

26. november, 18.00 
Záhorienka a jej hostia - spoločný estrádny 
program dychovky zo Záhoria a jej hostí - 
Karel Hegner s cimbálom a Jožka Černý z 
Hodonína (ľudový rozprávač) - predpredaj 
vstupeniek Infosen Senica, vstupné 8 €
miesto: Dom kultúry
organizátor: MsKS

PRIPRAVUJEME:
1. december 
Svadobná výstava
miesto: Dom kultúry
organizátor: agenúra 
Noblesa, MsKS

1. december
aranžovanie adventných vencov
miesto: Spoločenský dom Kunov
organizátor: Klub priateľov Kunova, MsKS

8. december, 16.00 
Vianočná partička - populárne hudobno- 
zábavné improvizačné posedenie, do kto-
rého sú zatiahnutí aj diváci, vstupné 15 €, 
predpredaj Infosen Senica, alebo www.
predpredaj.sk
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS

14.-22. december
Vianočná dedina
miesto: Námestie oslobodenia
organizátor: Mesto Senica, MsKS

Sauna opäť v prevádzke
Rekreačné služby mesta Senica ozna-

mujú, že po rekonštrukcii hygienických 
priestorov  saunu opäť otvoria v stredu 31. 
októbra.

RSMS
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Peter Horňák    a Mgr. Tatiana Lukáčová 
Martin Cvečka      a Tatiana Marťáková
Matúš Provazník    a Patrícia Černeková
Peter Pulman           a Šárka Matfiaková
Ivan Sládek              a Jana Černáčková
Marián Šimek             a Bibiána Petrlová
Jozef Jakubovič           a Elena Hesková
Rudolf Jančovič          a Jana Janečková

Vítame nových Seničanov
Filip Rázik   narodený v Skalici
Karmen Farkašová   narodená v Skalici
Viktória Hrabinová   narodená v Skalici
Adriána Prandová   narodená v Myjave
Tamia Nella Chodúrová  narodená v Myjave
Maxim Mindek   narodený v Skalici

Opustili nás 
Angela Kaščáková vo veku 91 rokov
PhDr. Štefan Mocko vo veku 79 rokov
Emília Kučerňáková vo veku 75 rokov
Mária Valentová vo veku 88 rokov
Pavol Petrik vo veku 79 rokov
JUDr. Eduard Šedivý vo veku 69 rokov
Ivan Daniel vo veku 63 rokov
Zuzana Tomaníčková vo veku 85 rokov
Emília Jakábová vo veku 78 rokov
Jaroslav Valášek vo veku 81 rokov
Emília Kusovská vo veku 84 rokov
Ivan Volek vo veku 75 rokov
Jozef Hološka vo veku 56 rokov
Jana Lovasíková vo veku 80 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. 

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, občanom Kolónie, 
priateľom a známym, ktorí na 
poslednej ceste odprevadili drahého 
manžela, otca a dedka Ivana Voleka. 
Opustil nás 28. septembra vo veku 75 
rokov.

Ďakujeme tiež za kvetinové dary a slová útechy, ktorými 
ste sa snažili zmierniť našu bolesť a náš hlboký žiaľ. 
Smútiaca manželka a deti s rodinami.

Poďakovanie
Ďakujeme všetkým príbuzným, 
bývalým kolegom, priateľom, susedom 
a známym, ktorí 3. októbra odprevadili 
na poslednej ceste drahú sestru, 
švagrinú a krstnú mamu 
Janu Lovasíkovú.
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a prejavy 

sústrasti. Smútiaca rodina

m 
i 

Spomienka
Odišla si potichučky, bez slova 
rozlúčky. V srdci ťa stále máme 
a na teba spomíname...
Dňa 22. októbra sme si pripomenuli 
1. výročie, čo nás opustila milovaná 
mamička, babka a prababka 
Mária Bojnanská. 

S láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami. 

Spomienka
Čas plynie, roky ubiehajú, ale krásne 
spomienky v srdci zostávajú... 
Dňa 20. októbra uplynulo 10 rokov 
od úmrtia mamičky, dcéry a sestry 
Aleny Šefčíkovej, rod. Nestarcovej. 
Spomínajú synovia Juraj a Peter 
s rodinami, mama a sestra s rodinou.

Spomienka
Dňa 2. novembra 2015 nás navždy 
opustila milovaná mama, sestra, 
babička a krstná, Margita Mišíková.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomína syn Tomáš 
s celou rodinou.

Spomienka
Dňa 21. novembra si pripomenieme 
15. výročie úmrtia otca a dedka 
Pavla Závodského. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéra Elena a syn 
Pavol s rodinou.

Spomienka
Čas plynie, spomienky stále bolia, 
zabudnúť na teba nikdy nedovolia. 
Hoci si odišla, niet ťa medzi nami, v 
našich srdciach zostávaš stále s nami... 
Dňa 23. októbra sme si pripomenuli 
5. smutné výročie, čo nás navždy opustila 
naša dcéra, sestra, vnučka a neter 

Martinka Tisoňová.
Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat s rodinou, babka 
a ostatná rodina.

. 

3.11. EKOLEKÁREŇ, Sotinská 1586 16:00 - 20:00 
3.11. Verbascum, Palárikova 308 20:00 - 22:30 
4.11. Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3 7:00 - 22:30 
10.11. Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3 7:00 - 22:30 
11.11. EKOLEKÁREŇ, Sotinská 1586 7:00 - 20:00 
11.11. SOTINSKÁ, Sotinská 1588 20:00 - 22:30
17.11. EKOLEKÁREŇ,Sotinská 1586 7:00 - 22:30 
18.11. Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3 7:00 - 22:30 
24.11. Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3 7:00 - 22:30 
25.11. EKOLEKÁREŇ, Sotinská 1586 7:00 - 20:00 
25.11. Verbascum, Palárikova 308 20:00 - 22:30

Služby lekární
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Súčasť vášho domova

www.zse.sk 

Teplo
so zárukou

Úspora 10 % platí oproti cenníku SPP za dodávku plynu pre odberateľov plynu domácnosti s účinnosťou od 1. 1. 2017 v cene 
za dodávku plynu pre Domácnosť v položke sadzba za odobratý plyn od tarify D2 a platí počas prvých 12 kalendárnych mesiacov 
po podpísaní Dodatku pre Plyn so zárukou3 s viazanosťou. 

Nové Teplo so zárukou
o stupeň úspornejší domov
 Tepelné čerpadlá aj na splátky
 Inteligentné hlavice nemeckej kvality
 Výhodnejší plyn oproti SPP až o 10 %
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NOVEMBER 2018
Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení sú uvedené 
nad názvom filmu.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk

 Piatok 2., sobota 3. a nedeľa 4. novem-
ber o 17.00
LUSKÁČIK A ŠTYRI KRÁĽOVSTVÁ 
Všetko, po čom Klára túži, je kľúč, ktorý 
otvorí skrinku od jej zosnulej matky. Zlatá niť 
ju ku kľúču zavedie, lenže ten zmizne v para-
lelnom svete. Tam sa Klára stretne s luskáči-
kom Filipom, myšacou armádou a regentmi, 
ktorí spravujú tri kráľovstvá. Klára a Filip musia 
prejsť Štvrtým kráľovstvom, kde panuje krutá 
vládkyňa, aby získali kľúč naspäť.
Žáner: rodinná fantasy  
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 100 min.

 Piatok 2. november o 19.00
THE PERFECT KISS   
Ťahá vám na tridsať, žijete s rodičmi, ktorí 
sa k vám správajú ako k dieťaťu, ste bez 
práce, láska v nedohľadne… Tanya Cova 
žije s rodičmi, bývalými tajnými agentmi. 
Chcú ju zúfalo vydať za syna ich známej. 
Po Tanyi však túži aj miliardár Brian. Do 
toho ešte príde nečakaný bozk v parku…
Žáner: komédia    
Vstupné: 5 €, MP 12+, 83 min.

 Sobota 3. a nedeľa 4. november o 19.00 
BOHEMIAN RAPSODY
Film je oslavou rockovej skupiny Queen, 
jej hudby a aj ukážkou životnej kariéry cha-
rizmatického Freddieho Mercuryho, ktorý 
svojou tvorbou aj životom vzdoroval všet-
kým stereotypom, vďaka čomu patrí k naj-
výraznejším umelcom svojej doby.
Žáner: životopisná dráma   
Vstupné: 5 €, MP 12+, 134 min.
 

 Utorok 6. november o 19.00 
BYT (filmový klub)
Bud Bexter pracuje vo veľkej poisťovni. 
Keď ho kolega požiada, aby mu požičal 
svoj byt, nevie odmietnuť. Nasledujú totiž 
ďalší kolegovia a už je mu hlúpe odmiet-
nuť. Ani sa nenazdá a situácia sa vymkne 
spod kontroly. 
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 4 €, MP 12+, 120 min.

 Streda 7. a piatok 9. november o 19.00
VENOM 
Keď sa novinár Eddie Brock stane hostiteľom 
nebezpečného mimozemského symbionta, 
stáva sa z neho jedna z najväčších hrozieb 
pre ľudstvo, aj pre neho samého.
Žáner: akčný sci-fi thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 105 min.

 Sobota 10. a nedeľa 11. november o 
17.00 
GRINCH
Grinch je nenapraviteľný hundroš, ktorý 
neznáša všetko a všetkých a zo všetkého 
najviac Vianoce. Tie by najradšej zrušil. Cel-
kom mu vyhovuje samotárstvo v jaskyni, 
kde sa necháva obskakovať psom Maxom. 
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 ŤDo civilizácie vychádza len v nutných prí-

padoch. Rozhodne sa vianočnú atmosféru 
ľuďom ukradnúť doslova spred nosa. 
Žáner: animovaná komédia 
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 86 min.

 Sobota 10. a nedeľa 11. november o 19.00 
TEN, KTO ŤA MILOVAL 
O mŕtvych len v dobrom, ale na zosnu-
lého Kalinu začínajú na povrch vyplávať 
podozrivé skutočnosti. Stačí pár indícií, 
fotiek, ohovárania a jeho manželke sa zrúti 
svet. Nemôže uveriť, že by jej bol manžel 
neverný. V snahe dozvedieť sa pravdu sa 
z nej stáva detektív. Má tím kriminalistov 
- dvoch malých synov s ich babičkou a v 
živote nepraktického praktického doktora... 
Žáner: rodinná komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 90 min. 

 Utorok 13. november o 19.00
FOXTROT (filmový klub)
Jonathan Feldman stráži spolu s troma ďal-
šími mužmi opustený checkpoint niekde v 
púšti na severe Izraela. Mladých vojakov 
vytrhne z nudy nečakaná udalosť s fatál-
nymi následkami. Jonathanovi rodičia sna-
žia vyrovnať s tragickou správou a zistiť, čo 
sa vlastne kdesi v púšti odohráva…
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 108 min. 

 Streda 14. o 19.00 h a piatok 16. novem-
ber o 19.30
DIEVČA V PAVÚČEJ SIETI 
V temnom thrilleri sa hackerka Lisbeth 
spolu s novinárom Mikaelom Blomkvistom 
zamotáva do siete plnej klamstiev, kyber 
zločincov a skorumpovaných politikov. 
Žáner: krimi thriller   
Vstupné: 5 €, MP 15+, 110 min.

 Piatok 16., sobota 17. a nedeľa 18. 
november o 17.00 
FANTASTICKÉ ZVERY: 
GRINDELWALDOVE ZLOČINY 
V druhej časti z čarodejníckej série sa Grin-
delwaldove vyhrážky naplnia a podarí sa mu 
z väzenia uniknúť. V snahe zabrániť Grin-
delwaldovým plánom, Dumbledore povolá 
svojho bývalého študenta Mloka Scaman-
dera. Ten prisľúbi svoju pomoc, hoci netuší 
aké nebezpečenstvá na neho čakajú. 
Žáner: dobrodružný fantasy  
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 12+, 133 min.

 Sobota 17. a nedeľa 18. november o 
19.30 h
HUNTER KILLER: NEVIDITEĽNÝ ZABIJAK 
Americká armáda zachraňuje ruského prezi-
denta? Extrémna situácia vyžaduje extrémny 
prístup i riešenie. Budúcnosť svetového pori-
adku leží v hlbinách ľadového oceánu, kam 
práve mieri špeciálna útočná ponorka, aby 
ovládla chladné vody. Ale nie je sama. 
Žáner: akčný thriller   
Vstupné: 5 €, MP 12+, 121 min.

 Utorok 20. november o 19.00
BALÓN
Dve východonemecké rodiny túžia po 
normálnom živote a v utajení pripravujú 
veľký plán úteku na západ. Postavia teplo-
vzdušný balón, s ktorým sa pokúsia prele-
tieť do Západného Nemecka. Balón však 
tesne pred hranicou havaruje a tajná polí-
cia nájde po nich stopy...
Žáner: dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 120 min.

  Piatok 23. november o 19.00
MLADÍ ZABIJACI
Lily je obyčajná stredoškoláčka, ktorá viac 
než v realite žije na mobile, kde „postuje, 
lajkuje, šéruje a selfíčkuje“. Do digitál-
nych životov obyvateľov mesta prenikne 
neznámy hacker, ktorý začne zverejňovať, 
čo malo zostať skryté. Absolútna panika v 
mestečku sa premení na peklo. Všetko totiž 
nasvedčuje tomu, že tým neznámym infilt-
rátorom do ľudských súkromí je práve ona.
Žáner: thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 103 min. 

 Piatok 23., sobota 24. a nedeľa 25. 
november o 17.00
PAT & MAT: 
ZIMNÉ DOBRODRUŽSTVÁ  
Ako si Pat a Mat poradia s vianočnou 
výzdobou ich nových domov a aké via-
nočné darčeky si podarujú pod stromček?  
Žáner: animovaná rozprávka 
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 60 min. 

 Sobota 24. a nedeľa 25. november o 19.00 
ÚSMEVY SMUTNÝCH MUŽOV
Film priblíži príbehy úspešných chlapov, 
ktorí sa cez dno fľaše dostali na samotné 
dno života. Na dno, odkiaľ vedie už len 
cesta nahor. 
Žáner: komediálna dráma   
Vstupné: 5 €, MP 15+, 92 min. 

 Utorok 27. november o 19.00
Až přijde válka (filmový klub)
Peter býva u rodičov a na prvý pohľad sa 
nijako neodlišuje od vrstovníkov. Cíti sa 
však byť vlastencom a pred niekoľkými 
rokmi založil organizáciu Slovenskí Branci. 
Jeho intenzívnym vojenským výcvikom „k 
obrane a zachovaniu národa“ uprostred 
lesov prešlo viac ako dvesto mužov hľadaj-
úcich vedenie a vlastnú identitu. 
Žáner: dokument    
Vstupné: 4 €, MP 15+, 76 min.
 

 Streda 28. a piatok 30. november o 19.00 
CREED II 
Adonis Creed bojuje so životom i sám sa so 
sebou. Snaží sa venovať svojim najbližším 
a zároveň nezanedbávať prípravu v ringu. 
Čaká ho silný súper, ktorého meno sa spája 
s dávnym nešťastím v jeho rodine. Spolu s 
Rockym po svojom boku sa Adonis pokúsi 
naplniť dávny odkaz a získať odpoveď na 
otázku, za čo sa oplatí bojovať. 
Žáner: športový    
Vstupné: 5 €, MP 12+, 130 min.

 Piatok 30. november, sobota 1. a nedeľa 
2. december o 17.00
ČERTOVSKÉ PERO
Hriechy v pekle zapisuje kúzelné pero. 
Hriešnik má vlastnú zložku a vždy a keď sa 
zaplní, čertovské komando vyrazí, aby hrieš-
nika priviedlo. Keď pero prestane fungovať, 
Lucifer sa rozhodne poveriť doručením 
nového pera zmäteného čerta Bonifáca. 
Tomu kúzelné pero v mestečku ukradnú…
Žáner: hudobná rozprávka   
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 99 min.

 Sobota 1. a nedeľa 2. december o 19.00
ROBIN HOOD
Bojovník a hrdina všetkých chudobných, 
rozpúta vzburu proti zákernej a skorumpo-
vanej korune v novom akčnom spracovaní.
Žáner: akčný    
Vstupné: 5 €, MP 12+, 117 min. 
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Benefičný koncert

Spomienka na Martina Bartoňa v Čáčove

Výstava Meruôsme roky
v ZOS

Športová olympiáda žiakov v Pultusku

Koncert tanečnej skupiny Sonny

Zo spomienkových podujatí
pri príležitosti 170. výročia

Slovenského povstania meruôsmych rokov

foto 
archív MsÚ 
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