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Slovo na úvod
Aj vy ste si povedali, ako rýchlo prešiel 

rok? Veď nedávno... Čas odmeriava presne, 
to len naše vnímanie jeho plynutia je rôzne. 
Nech už niekomu plynul rok 2018 rýchlo 
a iným naopak pomaly, isté je, že sme 
na jeho konci. O pár dní bude minulosťou 
a všetko, čo sa počas neho udialo, už bude 
súčasťou histórie - našej celospoločenskej, 
našej mestskej senickej i našej rodinnej či 
individuálnej. Hodnotíme, bilancujeme, 
posudzujeme, zvažujeme pre a proti. 
Niekto je spokojný viac, niekto menej 
a niekto vôbec. Ale taký je život. Niekedy 
aj pri najlepšej vôli a snažení nevychádza 
všetko podľa našich predstáv. Vraví sa, 
že všetko zlé je na niečo dobré. Zdanlivý 
neúspech vás možno posunul úplne inde, 
nasmeroval na cestu, o ktorej sa vám pred-
tým ani nesnívalo. Jedna životná múdrosť 
hovorí o tom, že múdry je ten, kto nežiali 
nad tým, čo nemá, ale teší sa z toho, čo 
má. V tomto predvianočnom čase sa určite 
vraciame k mnohým prežitým udalostiam 
tohto roka. Verím, že v mori zážitkov, prí-
behov, epizód a príhod prevážia tie, ktoré 
vám vyčaria úsmev na tvári, zohrejú príjem-
nou spomienkou, vykúzlia slastnú chvíľu, 
vyzdvihnú drobné či väčšie skutky dobra. 
Sprítomnia vám ľudí, s ktorými sa stretá-
vate takmer denne v práci, na chodníku 
pred domom, na prechádzke alebo ste sa 
s nimi stretli len raz, no z rôznych dôvodov 
sa nedá zabudnúť. Tak sa aj vo sviatoč-
ných chvíľach tešme z existencie ľudí, ktorí 
v roku 2018 tvorili mozaiku nášho žitia. 

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Mesto Senica ďalšie štyri roky povedie primátor Martin Džačovský, ktorému insignie 
na ustanovujúcom rokovaní mestského zastupiteľstva odovzdal odchádzajúci primátor 
Branislav Grimm.

Foto Marek Štítny

Vianoce v nás
Vážení spoluobčania!
Vianočné sviatky sú už za okamih, cítiť 

ich na každom kroku. Nielen vo výzdobe, 
v obchodoch, ale aj s odrátavaním dní 
v každom z nás. Akokoľvek sa zmenila 
doba, nezmenilo sa kúzlo Vianoc, čaro 
štedrovečernej večere, spoločného rodin-
ného prežívania sviatočných chvíľ, netr-
pezlivo vytúžených darčekov a očakávania 
čohosi tajomného a kúzelného. 

Deje sa to bez ohľadu na vek, hoci 
na ilúziu Vianoc veria úplne prirodzene 
najmä deti. Ligotavý voňavý stromček, 
vôňa dobrôt od výmyslu sveta, mihotavý 
svit sviečky opantajú asi každého, kto má 
srdce na správnom mieste. Vianoce sú 
príležitosť otvoriť srdcia dokorán, nechať 
sa unášať atmosférou, vpustiť dovnútra 
radosť, nehu, lásku a šťastie a rovnako 
v plnej miere dopriať toto všetko aj ostat-
ným. 

Vianoce sú čarovné v mnohých veci-
ach. Dokážu plniť sny, darčekmi, dokážu 
zahojiť clivotu v srdci, ak sa zjaví medzi 
dverami niekto, kto nám chýbal a bol dlho 
očakávaný, dokážu rozhorieť iskierky ľud-
skej spolupatričnosti, ak myslíme aj na núd-
znych, Vianoce dokážu zastaviť čas, keď 
spoločné stretnutia privodia spomienku 
na predkov a hlavne dokážu prebudiť v nás 
tie najušľachtilejšie city. 

 (Pokračovanie na str. 4)

Primátor Senice Martin Džačovský: 

„Otváram dialóg medzi 
mestom a občanmi”

V novembrových komunálnych voľbách 
si Seničania zvolili nového primátora mesta 
a svojich zástupcov na miesta poslancov 
mestského zastupiteľstva. Tí sa svojich 
funkcií ujali vo štvrtok 6. decembra na usta-
novujúcom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva. 

Zastupiteľstvo sa začalo v obradnej 
sieni Mestského úradu hymnou Slovenskej 
republiky. Slávnostná časť ustanovujúceho 
zasadnutia bola aj za účasti hostí predsedu 
Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) 
Jozefa Viskupiča, podpredsedov TTSK 
Pavla Kalmana a Romana Sovu a poslanca 
TTSK Ľubomíra Parízka. 

Prvú časť rokovania viedol primátor 
mesta s končiacim mandátom Branislav 
Grimm, ktorý v úvode zablahoželal k zvo-
leniu do funkcií novému primátorovi mesta 
Martinovi Džačovskému a poslancom 
mestského zastupiteľstva (MsZ). Potom 
člen mestskej volebnej komisie Václav 
Hanák oboznámil prítomných s výsled-
kami volieb do orgánov samosprávy mesta 
na volebné obdobie 2018-2022. Konštato-
val, že voľby v Senici boli bez akýchkoľvek 
rušivých momentov. 

 (Pokračovanie na str. 2)

Prajeme vám vianočné sviatky plné 
lásky, pokoja a porozumenia. Nech ste 
obklopení láskavosťou svojich najbliž-
ších, pohodou, radosťou a ohníčkami 
šťastia v očiach detí. 

Pokojné a požehnané sviatočné dni 
a úspešný rok 2019 praje

Viera Barošková a redakčná rada

Novoročný ohňostroj
Nový rok 2019 privítame spoločne na 

Námestí oslobodenia 1. januára o 18. hod. 
Po rekonštrukcii strechy Domu kultúry, 
ktorá je v záručnej lehote, nie je možné 
robiť ohňostroj z tohto tradičného miesta. 
Seničania o zážitok neprídu, 10-minútový 
ohňostroj bude odpálený bude z kaviarne 
City Café. Mesto Senica pozýva občanov 
na tento tradičný začiatok roka.  bar



3 3
3 0 <

? D32e" I

Naša Senica 11-12/2018
Sp

rá
vy

 z
 r

ad
ni

ce

2

Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

Posledné 25. riadne zasadanie mest-
ského zastupiteľstva (MsZ) v Senici 
vo volebnom období 2014 -2018 sa konalo 
6. novembra. Rokovanie viedol primátor 
mesta Branislav Grimm a bolo na ňom prí-
tomných 24 poslancov MsZ.

Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie:

- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 
jej výsledkoch a podmienkach v školách 
na území mesta za školský rok 2017 – 
2018, kde nemá zriaďovateľskú pôsobnosť.

- Informácie o zmene rozpočtu na rok 
2018 rozpočtovým opatrením primátora 
mesta. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Opatrenia mesta na zabezpečenie zim-

ného vykurovacieho obdobia. 
- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach v školách 
a školských zariadeniach na území mesta 
za školský rok 2017 – 2018 v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta. 

- VZN č. 53 o miestnych daniach na rok 
2019 – informácie v samostatnom článku.

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

 2019 - informácie v samostatnom článku.
- Dodatok VZN č. 6 – o ochrane ovzdušia 

a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
- Dodatok VZN č. 5 – o parkovaní a státí 

vozidiel na pozemných komunikáciách.

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

 v samostatnom článku. 
- Dodatok VZN č. 20 – o poskytovaní 

dotácií z rozpočtu mesta. 
- Dispozície s majetkom. 
- Zmenu rozpočtu mesta na rok 2018. 

Vedúci finančného oddelenia MsÚ Ing. 
Róbert Mozolič informoval, že návrh roz-
počtu mesta na rok 2019 je momentálne 
v procese prípravy. Keďže rozpočet mesta 
bude predložený až na nasledujúce MsZ 
mesto začne hospodáriť v roku 2019 v roz-
počtovom provizóriu. To znamená, že 
pokiaľ nebude schválený rozpočet na rok 
2019 mesačné výdavky mesta nesmú 
prekročiť jednu dvanástinu celkových 
výdavkov pôvodne schváleného rozpočtu. 
Hospodárenie mesta v rozpočtovom pro-
vizóriu potrvá do dňa schválenia rozpočtu 
na rok 2019 MsZ.

- Správy o činnosti hlavnej kontrolórky 
a plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

S interpeláciami vystúpili poslanci: 
Pavol Kalman, Alena Kovačičová, Stani-
slava Halašová, Ing. Emília Wágnerová, 
RNDr. Ľubica Krištofová, Ing. Roman Sova, 
Filip Lackovič, Ivana Mičová, Peter Švec, 
Jarmila Barcaj Drinková. Všetky boli zverej-
nené na webovej stránke mesta aj s odpo-
veďami na dané podnety.

V diskusii Ing. Alena Kovačičová, ktorá 
ku koncu roku 2018 končí vo funkcii riadi-
teľky Polikliniky Senica, n.o. a už nekandi-
dovala ani na poslankyňu MsZ, poďakovala 
všetkým, s ktorými spolupracovala a ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k fungova-

niu tohto zdravotníckeho zariadenia. Alena 
Kovačičová 15 rokov pôsobila vo funkcii 
riaditeľky a za jej prácu jej úprimne ďaku-
jeme, za čo bola aj medzi ocenenými 
osobnosťami nášho mesta.

Ing. Emília Wágnerová poďakovala 
za dôveru občanom, ktorí jej počas 7 
volebných období – t.j. od roku 1990 vyslo-
vovali opakovane podporu. Emília Wágne-
rová s plnou zodpovednosťou obhajovala 
nielen záujmy Čáčova, ale celého mesta. 

Poslankyňa Mgr. Ivana Mičová v mene 
občanov Čáčova vyjadrila poďakovanie 
pani Wágnerovej za jej obetavú prácu 
poslankyne a za všetko, čo pre Čáčov 
za 28 rokov vykonala.

RNDr. Ľubica Krištofová ocenila 
vo svojom mene, ale aj v mene Klubu pri-
ateľov histórie, že Mesto Senica zrenovo-
valo Pomník meruôsmych rokov na Hor-
ných Surovinách aj ďalšie pamätníky, ktoré 
pripomínajú prvú svetovú vojnu a vznik 
Československej republiky. 

Ing. Martin Lidaj, ktorý bol tri volebné 
obdobia poslancom MsZ poďakoval za mož-
nosť spolupracovať v prospech občanov 
mesta aj za cenné životné skúsenosti.

Na záver Mgr. Branislav Grimm poďa-
koval všetkým za spoluprácu, vyjadril pre-
svedčenie a poďakovanie, že za uplynulé 
4 roky sa postupne napĺňali jeho predstavy 
a mesto napredovalo. Vyslovil prianie pokoj-
ného priebehu komunálnych volieb a pre-
svedčenie, že Senica bude naďalej slušné 
a prosperujúce mesto.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56 
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Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica, Registačné číslo: Ministerstvo kultúry SR EV 3151/09. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj 
neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v 
platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Vladimír Durlák Tlačiareň a Kníhviazačstvo Senica. Odovzdané do tlače 13. decembra 2018. Náklad 4500 výtlač-
kov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: viera.baroskova@senica.sk.   ISSN 1339-0074 N E P R E D A J N É

„Otváram dialóg...”
(Dokončenie zo str. 1) 
Okrem iného informoval, že 

vo volebnom obvode č. 6 namiesto 
Martina Džačovského bude vykoná-
vať funkciu poslanca Kristína Chudá. 
Vo volebnom obvode č. 7 sa poslanec-
kého mandátu písomne vzdal Martin 
Dudáš, ktorý chce aj naďalej vykonávať 
funkciu riaditeľa Cen-
tra voľného času, čo je 
nezlučiteľné s funkciou 
poslanca MsZ. Na jeho 
miesto nastupuje 
Marta Štítna. Na usta-
novujúcom zasadnutí 
sa nemohol zúčast-
niť poslanec Vladimír 
Včelka, ktorý zloží 
sľub poslanca na  naj-
bližšom rokovaní MsZ. 
Následne novozvo-
lenému primátorovi 
po prečítaní sľubu pri-
mátora odovzdal Brani-

slav Grimm insignie a funkcie primátora 
mesta Senica sa ujal Martin Džačovský. 

V ďalšej časti poslankyňa Viera 
Wágnerová prečítala za všetkých sľub 
poslanca. Poslanci MsZ za jednotlivé 
volebné obvody potom podpísali sľub 
a prevzali si od Václava Hanáka osved-
čenie o zvolení. Každému poslancovi 
blahoželal aj novozvolený primátor aj 
predseda TTSK.

Poďakovanie 
odchádzajúceho primátora

Primátor mesta s končiacim mandátom Brani-
slav Grimm v príhovore poďakoval za prácu pred-
chádzajúcemu MsZ, ktoré má podľa neho veľkú 
zásluhu na dosiahnutí ekonomickej stabilizácie 
mesta, zvýšenie investícií do mestského majetku, 
a tým do zlepšenia kvality života Seničanov.

„Za všetkým stoja obetaví ľudia, bez ktorých 
by sme si život v našom meste nevedeli predsta-
viť. Senica sa i vďaka nim stala centrom mnohých 
celoslovenských i medzinárodných festivalov, 
spoločensko – kultúrno - športových podujatí. Pri-
vítali sme prezidenta republiky i predsedu vlády 
SR, poslancov NRSR, ministrov školstva, pôdo-
hospodárstva, veľvyslancov USA, Ruskej federá-
cie, Rumunska, Poľska, Švajčiarska, Srbska, roko-
valo u nás ZMOS s rakúskym partnerom, zasadal 
európsky výbor Slovanskej vzájomnosti, navštívili 
nás investori nielen domáci, ale aj z USA, Kanady, 
Rakúska, Slovinska, Číny, Švajčiarska.“ 

Poďakoval tiež vedúcim zamestnancom MsÚ, 
ktorí sa zúčastňovali úspešných rokovaní 

(Pokračovanie na str. 3)
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Inauguračný prejav
Primátor Senice Martin Džačovský 

v inauguračnom prejave načrtol svoju 
cestu k funkcii primátora. Na počiatku 
záujmu o veci verejné boli jeho konkrétne 
negatívne skúsenosti, keď sa usiloval zme-
niť nedostatok aktivít pre deti. Keďže nebol 
spokojný s vybavovaním na úradoch, tak sa 
rozhodol nečakať so založenými rukami, 
ale svoju nespokojnosť využiť pozitívnym 
spôsobom: „Stretával som sa občanmi, 
diskutoval, rozprával sa o ich skúsenos-
tiach, problémoch. Prebudil sa vo mne 
prirodzený záujem o to, ako veci fungujú, 
resp. ako by fungovať mali.“ Uplynulé štyri 
roky ako poslanec sa oboznámil s cho-
dom mesta a cítil, že mestu môže ponúk-
nuť viac. Rozhodnutie kandidovať za pri-
mátora sa nerodilo ľahko. „Ako advokát 
som mal rozbehnutú kariéru a nebol som 
závislý na výsledku vo voľbách. Ani rôzne 
útoky na moju osobu nezabránili, aby mi 
občania dali svoj hlas,“ a poďakoval sa 
voličom. „Víťazstvo je začiatok, prísľub tvr-
dej práce,“ charakterizoval vstup do tejto 
významnej funkcie. „Nástupom do funk-
cie otváram dialóg medzi mestom a obča-
nmi. Zvýšme záujem Seničanov o mesto, 
počúvajme ich názory a prijímajme roz-
hodnutia v ich prospech. Chceme predsa 

Pracovná časť rokovania
V pracovnej časti, ktorá sa konala v zasa-

dacej miestnosti mestského zastupiteľstva 
sa potom rokovalo podľa schváleného 
programu. Na svojom úvodnom zasad-
nutí mestské zastupiteľstvo schválilo Etický 
kódex voleného predstaviteľa. Jeho cieľom 
je definovať základné etické princípy 
a štandardy správania, ktorých dodržiava-

s ministerstvami pôdohospodárstva, škol-
stva, kultúry, vnútra, dopravy, životného 
prostredia, zdravotníctva, Slovenskou sprá-
vou ciest, Slovenským vodohospodárskym 
podnikom, TTSK. Poďakovanie za 4-ročnú 
spoluprácu adresoval i štátnym orgánom 
sídliacim v meste, poradným orgánom ako 
mestskej rade, odborným komisiám, mest-
ským výborom, Rade skúsenejších, Študent-
skému parlamentu, Jednote dôchodcov 
Slovenska, občianskym združeniam, dob-
rovoľníkom, Dobrovoľnému hasičskému 
zboru mesta Senica, MsKS, MsPS, RSMS, 
Poliklinike Senica, n.o., Zariadeniu sociál-
nych služieb Senica, Technickým službám 
Senica, školám a školským zariadeniam, 
Mestským jasliam, kultúrnym inštitúciám 
TTSK, verejným i neverejným poskytova-
teľom sociálnych služieb, predstaviteľom 
cirkví, obchodných spoločností, živnostní-
kov, TV SEN, ale i občanom, ktorí osobne 
za ním prichádzali so svojimi námetmi 
na zlepšenie kvality života v Senici. 

Novému vedeniu mesta zaželal, aby 
v nasledujúcom období urobilo maximum 
v prospech občanov, nielen pri budovaní, 
skrášľovaní, ale i v medziľudských vzťa-
hoch a upevňovaní hrdosti na naše mesto. 
„Prajem vám zdravie, silu a vytrvalosť, spo-
kojnosť s vašou prácou u občanov, voličov. 
K tomu nech vám pomáha vzájomná úcta, 
tolerancia, to je predpoklad pokojného 
súžitia, spolupráce. Poznávajte naše dejiny, 
cez ne si vytvoríte bližší, osobitý vzťah 
k mestu. Využite tvorivosť, šikovnosť, zruč-
nosť a múdrosť všetkých vekových generá-
cií, len vtedy sa budeme naďalej úspešne 
a dynamicky rozvíjať,“ povedal dosluhujúci 
primátor Branislav Grimm.

mesto, ktoré je súčasné, silné a moderné. 
Nadchádzajúce volebné obdobie sa nesie 
v znamení zmeny nielen v podobe nových 
predstaviteľov mesta a nových poslancov, 
ale najmä vo forme nových myšlienok 
a vízií. Žijeme v 21, storočí a naše mesto 
a jeho fungovanie by nemalo zotrvávať 
v zastaraných a prežitých systémoch, 
vzťahoch a riešeniach. Vykročme zo svo-
jej komfortnej zóny, hľadajme nové cesty, 
nebojme sa vyšliapať si aj vlastné chodníky. 
Otvorme sa novým myšlienkam, práve tie 
nás posunú smerom k budúcnosti. Nové 
volebné obdobie znamená naskočiť na už 
rozbehnutý vlak. V tom, čo v Senici fun-
guje k spokojnosti občanov i samosprávy, 
pokračujme. Čo však vieme vylepšiť, tak 
urobme. V súčasnosti sa realizujú viaceré 
projekty, pokúsme sa do nich zakompono-
vať nové trendy a odstrániť zreteľné chyby 
tak, aby sme minimalizovali zaťaženie roz-
počtu mesta. Vyjadrujem odhodlanie pra-
covať v prospech mesta a jeho občanov 
od prvého okamihu vo funkcii primátora 
mesta. 

Vo voľbách som predstavil svoju víziu 
Senice. Víziu moderného čistého a zele-
ného mesta, mesta, ktoré poskytuje svojim 
obyvateľom priaznivé zázemie pre kvalitný 
život. Otvoreného mesta, ktoré zabez-
pečí rovnaké podmienky pre každého 
z nás, a v ktorom niet miesta pre korupciu 
a rodinkárstvo. Vo veľkej politike sa zvykne 
zdôrazňovať príslušnosť k tej či onej politic-
kej strane. My v regiónoch vieme, že pod-
statný je človek a jeho odhodlanie a snaha 
neúnavne pracovať pre každého občana,“ 
zakončil svoj prejav Martin Džačovský. 

Novému primátorovi mesta a poslan-
com sa na záver slávnostnej časti prihovoril 
aj predseda TTSK Jozef Viskupič. Zaželal 
im, aby to najdôležitejšie - dôveru, ktorú 
získali od občanov využívali v ich pro-
spech, v prospech rozvoja celého mesta, 
napĺňali ju tvorivou prácou. 

„O veľkých problémoch mesta viem 
a niet fóra, kde by som nespomenul 
potrebu budovania obchvatu Senice,“ 
zdôraznil župan, ktorý chce byť v riešení 
dopravného problému mesta nápomocný. 
Pri riešení problémov má napomôcť aj 
klub M17 – zoskupenie miest v TTSK, ktoré 
avizoval Jozef Viskupič krátko po zvolení 
do funkcie. V tejto pracovnej skupine by  
primátori riešili spoločné problémy miest. 
Prvé rokovanie tejto skupiny sa uskutoční 
v Senici 20. decembra. Pripomenul, že 
TTSK chce byť nápomocný primátorom 
a starostom, lebo Spolu tvoríme kraj, čo je 
mottom činnosti krajskej samosprávy.

nie sa vyžaduje od volených funkcionárov 
a ktoré občania od voleného predstaviteľa 
očakávajú pri plnení ich povinností. 

Primátor mesta Martin Džačovský 
informoval o poverení výkonom funkcie 
zástupcu primátora. Za svojho zástupcu si 
z poslaneckého zboru vybral Filipa Lacko-
viča. Na zasadnutí poveril Petra Huttu ako 
oprávneného zvolávať a viesť zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v prípadoch, ak 
tak neurobí primátor alebo zástupca primá-
tora. Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo 
zloženie 7-člennej mestskej rady. Jej čle-
nmi nasledujúce štyri roky budú: Ľubica 
Krištofová, Peter Pastucha, Ivana Mičová, 
Martin Čonka, Peter Hutta, Ľubica Vylete-
lová a zástupca primátora Filip Lackovič, 
ktorý sa členom MsR stáva zo zákona. 

Na zasadnutí MsZ sa prerokovávali aj 
návrhy na zriadenie komisií mestského 
zastupiteľstva, návrh na zriadenie mest-
ských výborov a určenie počtu ich členov. 
Počet komisií sa znížil z 11 na 10, keď 
spojením dvoch komisií vznikla Komisia 
pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor 
pre občianske záležitosti. Počet mestských 
výborov zostal nezmenený v počte 8. Ich 
členmi sú okrem zvolených poslancov aj 
obyvatelia mesta. Ak sa zaujímate o veci 
verejné, môžete sa uchádzať o členstvo 
v komisii alebo v mestskom výbore. Návrhy 
na členov komisií mestského zastupiteľstva 
a návrhy na zloženie mestských výborov 
možno predkladať na tlačivách zverejne-
ných na www.senica.sk zástupcovi primá-
tora Filipovi Lackovičovi od 7. 12. 2018 
do 10. 1. 2019.

Mestské zastupiteľstvo sa na tomto 
úvodnom zasadnutí taktiež oboznámilo 
s informáciou o spoločnostiach v zaklada-
teľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. 
Poslanecký zbor teraz môže predkladať 
návrhy na zastúpenie do orgánov týchto 
spoločností a na ich základe budú na 1. 
riadnom zasadnutí MsZ títo zástupcovia 
do orgánov spoločností schvaľovaní. 

Na zasadnutí MsZ bol schválený v ďal-
šom bode návrh na určenie platu primá-
tora, a to vo výške základného platu primá-
tora ustanoveného zákonom. Poslanecký 
zbor odsúhlasil aj návrh na určenie platu 
zástupcovi primátora vo výške 1 700 €. 

Funkciou sobášiaceho v matričnom 
obvode Senica boli mestským zastupi-
teľstvom schválení títo poslanci: Filip Lac-
kovič, Peter Hutta, Filip Planka, Martina 
Otrísalová, Michal Šúrek a Peter Pastucha. 

Schválený bol aj plán zasadnutí mest-
skej rady a mestského zastupiteľstva na I. 
polrok 2019. 

bar, lv
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Voliči sa rozhodli 
pre zmenu

Voľby do orgánov samosprávy 10. 
novembra priniesli v našom meste zmenu 
vo vedení mesta aj v poslaneckom zbore. 
V rokoch 2018-2022 bude primátorom 
mesta Martin Džačovský, ktorý na tomto 
poste vystriedal Branislava Grimma. 
V 25-člennom mestskom zastupiteľstve 
bude o veciach verejných rozhodovať aj 
12 nových poslancov. Občania – voliči si 
vyberali z 9 kandidátov na primátora a 65 
kandidátov na poslanca. 

Voľby sa zaobišli bez rušivých momen-
tov, mestská volebná komisia nemusela rie-
šiť žiadne podnety. 

Volebné výsledky
Senica mala ku dňu volieb 17 166 voli-

čov. K volebným urnám prišlo v 17 okr-
skoch 6587 voličov. Zo 6374 platných 
hlasov odovzdaných pre voľby do zastu-
piteľstva je nezávislých poslancov 15, 
strana Spolu – občianska demokracia má 
2 poslancov, Strana zelených Slovenska 5 
poslancov a koalícia Obyčajní ľudia a nezá-
vislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS 
má 3 poslancov. Pre voľbu primátora bolo 
6512 platných hlasov. 

Tohtoročné komunálne voľby mierne 
rozčerili hladinu občianskej verejnosti 
a volebná účasť bola takmer o 5 percent 
vyššia ako v roku 2014 (33,9). Tohto roku 
k urnám prišlo 38,37 percenta voličov. Je to 
pozitívny obrat, ale stále je účasť pomerne 
nízka. Najvyššia účasť v komunálnych voľ-
bách v ére samosprávy bola v roku 1990, 
kedy dosiahla 65 percent. 

Zloženie MsZ
ObvOd č. 1 

Mgr. VIERA WÁGNEROVÁ, 185 hlasov, 
nezávislá
Mgr. IVANA MIČOVÁ, 178 hlasov, nezá-
vislá 
Kandidovali 4 občania

 
ObvOd č. 2

Mgr. FILIP LACKOVIČ, 375 hlasov, nezá-
vislý 
Mgr. PETER PASTUCHA, 304 hlasov, Spolu 
– občianska demokracia
Kandidovali 4 občania

 
ObvOd č. 3 

PhDr. MIRIAM MADUNICKÁ, PhD., 488 
hlasov, nezávislá 
Mgr. ĽUBOMÍR ŠTVRTECKÝ, 396 hlasov, 
nezávislý
Mgr. PAVOL KRUTÝ, 385 hlasov, nezávislý
Ing. arch. MARTIN ČONKA, 361 hlasov, 
nezávislý
Kandidovalo 14 občanov

 
ObvOd č. 4

Mgr. PETER HUTTA, 411 hlasov, nezávislý
RNDr. ĽUBICA KRIŠTOFOVÁ, 359 hlasov, 
Strana zelených Slovenska
Mgr. FILIP PLANKA, 295 hlasov, nezávislý
Kandidovalo 8 občanov

 
ObvOd č. 5

Ing. JARMILA BARCAJ DRINKOVÁ, 493 
hlasov, nezávislá
Mgr. VLADIMÍR VČELKA, 382 hlasov, 
Strana zelených Slovenska
ĽUBOMÍR MIČA, 369 hlasov, Strana zele-
ných Slovenska
Mgr. MIROSLAV TEHLÁR, 349 hlasov, 
Spolu – občianska demokracia
Kandidovalo 9 občanov

 
ObvOd č. 6

BC. MICHAL ŠÚREK, 471 hlasov, nezávislý
Mgr. LENKA BÚZKOVÁ, 361 hlasov, Strana 
zelených Slovenska
Mgr. PETRA MORÁVKOVÁ, 327 hlasov, 
nezávislá 
Mgr. KRISTÍNA CHUDÁ, 318 hlasov, nezá-
vislá
Kandidovalo 12 občanov

 
ObvOd č. 7 

Mgr. MARTINA OTRÍSALOVÁ, 688 hlasov, 
nezávislá
Ing. ROMAN SOVA, 603 hlasov
Ing. ĽUBICA VYLETELOVÁ, 595 hlasov
Ing. PAVOL KALMAN, 553 hlasov, všetci 
traja Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti 
(oľano), Sloboda a solidarita, Kresťansko-
demokratické hnutie, Občianska konzerva-
tívna strana
Mgr. MARTA ŠTÍTNA, 464 hlasov, Strana 
zelených Slovenska
Kandidovalo 13 občanov

 
ObvOd č. 8

IVAN PAVESKA. 212 hlasov, nezávislý
Kandidoval 1 občan

Poradie kandidátov na primátora

Ing.Mgr. Martin Džačovský 2109 (32,38 % )
Mgr. Branislav Grimm 1364 (20,94 %)
Ing. Ján Hurban, MBA, LL.M. 70 (1,07 % )
Mgr. Peter Hutta 1376 (21,13%)
Ing. Pavol Kalman 1055 (16,20 %)
Mgr. Ondrej Krajči 139 (2,13 %)
Ing. Martin Lidaj, MBA, LL.M. 211 (3,24 %)
Miroslav Riška 135 (2,07 %)
Branislav Toman 53 (0,81 %)

Polopodzemné 
kontajnery

Správca kontajnerových stojísk Tech-
nické služby Senica, a. s., sa rozhodol zre-
alizovať modernú verziu stojísk formou 
polopodzemných kontajnerov. Prvé boli 
umiestnené na Ulici J. Kráľa začiatkom 
decembra a ich realizácia vyšla na 24 000 €.

Polopodzemné kontajnery sú v pod-

Pyrotechnika s výraznými 
obmedzeniami

Mestské zastupiteľstvo na 25. zasadaní 
6. novembra schválilo novelizáciu VZN 
mesta č. 62 o používaní pyrotechnických 
výrobkov, ktoré nadobudlo účinnosť 1. 
decembra 2018. Pyrotechnické výrobky 
kategórie F2, F3 a P1 odteraz môžu 
občania mesta používať od 31. decem-
bra príslušného kalendárneho roka do 1. 
januára nasledujúceho kalendárneho roka 
na území celého mesta. 

Pokiaľ by ste chceli používať pyrotech-
niku mimo tohto obdobia, musíte si dať 
10 pracovných dní pred jej použitím žia-
dosť na mestský úrad. Náležitosti žiadosti 
nájdete na stránke mesta www.senica.sk. 
Zároveň v tomto VZN mesta informujeme 
občanov, že pyrotechnické výrobky, kto-
rých hlavným efektom je hluk, možno pre-
dávať na celom území SR v období od 28. 
decembra do 31. decembra. Ostatné pyro-
technické výrobky možno predávať od 1. 
decembra do 31. decembra kalendárneho 
roka. Ďalej zákon č. 58/2014 Z.z. o výbuš-
ninách, výbušných predmetoch a munícii 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
ktorý nadobudol účinnosť od 1. septembra 
2018 upravuje aj predaj pyrotechnických 
výrobkov. Pyrotechnické výrobky kategó-
rie F1 až F3 a kategórie T1 a P1 možno 
predávať len v predajniach, ktoré sú umies-
tené v stavbe. Samoobslužný predaj hore-
uvedených pyrotechnických výrobkov je 
zakázaný. Zaplatenie za tieto výrobky musí 
nasledovať bezprostredne po ich odo-
vzdaní spotrebiteľovi. Predávať tieto pyro-
technické výrobky môžu len fyzické osoby 
s oprávnením strelmajstra, odpaľovača 
ohňostrojov, pyrotechnika alebo fyzické 
osoby s osvedčením predavača pyrotech-
nických výrobkov.

MsP Senica

Vianočný príhovor
(Dokončenie zo str. 1) 
Každý má svoju predstavu vianočných 

sviatkov. V mnohých rodinách sa Vianoce 
ponímajú modernejšie a miestom ich preží-
vania nemusí byť iba domov, ale mnohí ich 
prežívajú v hoteli či na exotickom mieste. 
Inde naopak lipnú na tradíciách, odkladajú 
šupinky z kapra, spievajú koledy, rozkroja 
jablko a na stole nechýbajú časom osved-
čené dobroty. Nech sa vianočné sviatky 
dejú v akomkoľvek duchu a na akomkoľvek 
mieste, určite každý človek túži po láske. 
Predsa však najväčším darom všetkých 
nás je to precítenie a prežívanie zázračnej 
atmosféry v kruhu najbližších, drobné 
pohladenie ruky a vrelé objatie. 

Milí Seničania!
Výnimočný čas Vianoc je čoskoro tu. 

Prežite ich všetci hlavne v dobrom zdraví. 
Tešte sa zo žiarivých očí detí, ktoré si budú 
nedočkavo rozbaľovať balíčky prianí. 
Majte doma pohodu, porozumenie a pre-
žívajte spolu chvíle šťastia a láskavosti. Pre-
žívajte spoločne kúzlo Vianoc, ono nikdy 
nekončí, jeho najväčšími darmi sú rodina 
a priatelia. Želal by som si, aby k nim patrila 
aj tá naša veľká senická.

Martin Džačovský
primátor mesta Senica
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daní na rok 2019
V roku 2018 Mestský úrad Senica 

daňovníkom doručoval rozhodnutia 
na daň z nehnuteľnosti v  mesiacoch apríl 
a máj. Podľa rozhodnutia mohol daňovník 
uhradiť vyrubenú daň v troch splátkach 
alebo jednou splátkou naraz. Chceme 
upozorniť daňovníkov, ktorí si povinnosť 
zaplatiť daň nesplnili, aby tak urobili v čo 
najkratšom čase, nakoľko termín poslednej 
splátky uplynul 31. októbra 2018. V opač-
nom prípade Mestský úrad pristúpi k exe-
kučnému konaniu. 

V nasledujúcom roku 2019 je daňové 
priznanie povinný podať ten daňovník, 
u ktorého prišlo v priebehu roka 2018 
k zmene vo vlastníctve nehnuteľnosti, psa, 
nevýherného hracieho prístroja, predaj-
ného automatu. Daňové priznanie je nutné 
podať najneskôr do 31. januára 2019. Daň 
bude vyrubená jedným spoločným rozhod-
nutím a doručená v  mesiacoch apríl a máj.

Dňa 6. novembra 2018 bolo na 25. ria-
dnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
schválené Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 53 (VZN), ktoré nadobudne účinnosť 
dňa 1. januára 2019.

Vo VZN č. 53 na rok 2019 prišlo k nasle-
dujúcim zmenám:

1/ Zníženie sadzby dane zo stavieb - 
priemyselné stavby, stavby slúžiace ener-
getike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produk-
cie vrátane stavieb na vlastnú administra-
tívu a stavby na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť, skladovanie a admini-
stratívu súvisiacu s ostatným podnikaním 
a so zárobkovou činnosťou z pôvodnej 
sadzby 3,26 € za m2 na 3,20 € za m2.

2/ Zníženie sadzby dane pri dani 
za nebytové priestory v bytových domoch 
určených na podnikanie na 3,20 €/m2 
z pôvodnej sadzby 3,26 €/m2.

3/ Nové vymedzenie jednotlivej časti 
obce pre ročnú sadzbu dane z pozem-
kov v jednotlivých častiach obce 0,60 % 
zo základu dane písmenom d) nasledovne:

d) zastavané plochy a nádvoria, 
ostatné plochy v časti Jabloňová, Agátová, 
Záhradná, Smreková, Kalinová, Jasmínová, 
Lipová, Astrová, Olivová, Kvetná, Stro-
mová, Orgovánová, Lipová, Muškátová, 
Kaplinská, Topoľová, V. Paulínyho-Tótha, 
Krátka, Štúrova, Ružová, Školská, Moru-
šová, Orechová, Gaštanová

4/ Zvýšenie sadzby dane z ubytovania 
na sadzbu 0,60 € na osobu a prenocovanie 

z pôvodnej výšky 0,40 €/osoba a pre-
nocovanie, ktorá bola platná od 1. januára 
2013.

Všetky ostatné miestne dane: 
- daň za psa
- daň za predajné automaty
- daň za nevýherné hracie prístroje
- daň za užívanie verejného priestranstva
 zostávajú bez zmeny.

Ing. Renáta Hebnárová
finančné oddelenie MsÚ Senica 

Parkovacie karty 
na rok 2019

Parkovanie v meste Senica na miest-
nych komunikáciách zaradených do sys-
tému dočasného parkovania vozidiel upra-
vuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
č. 5 o parkovaní a státí vozidiel. Podľa tohto 
VZN je dočasné parkovanie možné len 
po zaplatení úhrady za parkovanie. Obča-
nia a návštevníci mesta môžu parkovné 
uhradiť tromi spôsobmi, a to hodinovými 
lístkami prostredníctvom SMS, parkova-
cími kartami mesačnými alebo ročnými.

Od 3. decembra 2018 sú v predaji 
parkovacie karty na dočasné parkovanie 
vozidiel v meste Senica pre rok 2019. 
Zakúpiť si ich môžete tradične v pokladni 
MsÚ alebo na novom predajnom mieste 
v turistickej informačnej kancelárii Info-
sen na Námestí oslobodenia. 

Ceny za parkovacie lístky a parkovacie 
karty na rok 2019 zostávajú nezmenené 
a sú nasledovné.

• hodinový parkovací lístok prostredníc-
tvom SMS 0,50 €,

• mesačná parkovacia karta 5 €,
- pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-

tom v meste Senica 3 €,
• ročná parkovacia karta 30 €,
- pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-

tom alebo sídlom v meste Senica 20 €,
- pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-

tom v meste Senica, ktorí sú darcovia krvi 
- držitelia striebornej, zlatej a diamantovej 
Janského plakety 10 €,

- pre držiteľov vozidiel s trvalým poby-
tom v meste Senica, ktorí dovŕšili vek 70 
rokov 10 €,

- držitelia vozidiel, ktorí majú úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny vydaný par-
kovací preukaz môžu požiadať o vydanie 
bezplatnej parkovacej karty.

Parkovacia karta na dočasné parkovanie 
má formu nálepky, ktorá musí byť nale-
pená na čelnom skle vozidla. K jej vybave-
niu treba občiansky preukaz a technický 
preukaz. Darcovia krvi získajú zľavnenú 
parkovaciu kartu, ak k týmto dokladom 
predložia aj preukaz držiteľa Janského 
plakety. Fyzické osoby s ťažkým zdravot-
ným postihnutím budú potrebovať k získa-
niu bezplatnej parkovacej karty parkovací 
preukaz pre fyzické osoby so zdravotným 
postihnutím (modrá kartička).

Ročná parkovacia karta pre rok 2018 
má platnosť do 31. decembra 2018. Parko-
vacie karty pre rok 2019 platia od 1. janu-
ára do 31. decembra 2019.

Ing. Jana Oslejová
oddelenie výstavby, 

životného prostredia a dopravy MsÚ

Poplatok za odpady 
nezmenený

Na 25. riadnom zasadnutí Mestského 
zastupiteľstva v Senici 6. novembra 2018 
bolo schválené VZN č. 3A – miestny popla-
tok za komunálne odpady a drobné sta-
vebné odpady pre rok 2019. Sadzba paušál-
neho poplatku sa oproti roku 2018 nemení, 
poplatok za osobu a kalendárny rok ostáva 
vo výške 25,99 €.Pre zber drobných sta-
vebných odpadov, ktoré sú zaradené 
do režimu množstvového zberu, správca 
dane stanovuje sadzbu poplatku 0,029 € 
za kilogram drobných stavebných odpadov 
bez obsahu škodlivín. Povinnosťou občana 
je tento odpad vyviezť do Zberného dvora 
na Železničnej ulici v Senici.

odd. výstavby, životného prostredia 
a dopravy MsÚ

state väčšie nádoby, ktoré 
sú zapustené v zemi. 
Nad povrchom je iba časť 
s poklopmi na otvoroch, 
cez ktoré sa vhadzuje 
odpad. Stojisko na Ul. J. 
Kráľa obsahuje 6 nádob. 
Dve sú určené na komu-
nálny odpad, ďalšie 
na plasty, sklo, papier a kovy.

Polopodzemné kontajnery majú nie-
koľko výhod. Tieto kontajnery na komu-
nálny odpad, plasty a papier majú v porov-
naní s obyčajnými približne päťkrát väčší 
objem, kontajnery na sklo a kovy sú trikrát 
väčšie. Vďaka väčšiemu objemu významne 
klesne frekvencia odvozu odpadkov 
na skládku a ušetria sa finančné prostriedky. 
Ďalšou výhodou je estetické hľadisko. 
Krajšie stojiská kontajnerov psychologicky 
vplývajú na správanie sa obyvateľov a pod-
porujú zodpovedný prístup k triedeniu 
odpadov. Keďže vieme, že odpad z kontaj-
nerov nevyberajú len smetiari, ale aj obča-
nia, ktorí ich prehľadávajú, vyberajú z nich 
odpadky a nechávajú okolo na zemi, hĺbka 
takýchto zapustených kontajnerov znemož-
ňuje opätovné vyhadzovanie obsahu, preto 
v ich okolí nevzniká neporiadok. Chlad 
pod zemou spomaľuje rozklad baktérií 
a redukuje s tým súvisiaci zápach v okolí 
stojísk. Vyprázdňovanie kontajnerov sa rea-
lizuje zo spodnej časti zberného vreca, a tak 
vhadzovací otvor zostáva čistý. Konštruk-
cia polopodzemných kontajnerov bráni 
tiež prístupu zvierat (potkanov) a hmyzu. 
Pri takýchto kontajneroch sa minimalizuje 
riziko požiaru nízkym prísunom vzduchu.

Nevýhodou naopak 
môže byť to, že osadením 
veľkoobjemných kontajne-
rov sa zníži počet súčas-
ných stojísk. To môže 
znamenať, že s odpadko-
vým košom by sme museli 
v niektorých prípadoch 
kráčať o niekoľko desiatok 

krokov ďalej.
Mesto má vytypované lokality, kde by 

mohli byť umiestnené nové kontajnery, 
budovať sa budú na základe určenia priorít 
Mesta Senica.

lv
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Vyššie poplatky 
za skládkovanie 

V zmysle nového zákona o poplatkoch 
za uloženie odpadu na skládku platného 
od 1. januára 2019 sa zvyšujú poplatky 
za ukladanie odpadu na skládky. Štát, resp. 
ministerstvo životného prostredia, si od vyš-
ších poplatkov sľubuje vyššiu mieru separá-
cie a viac zhodnoteného odpadu. Poplatok 
je príjmom Environmentálneho fondu, nie 
príjmom prevádzkovateľa skládky. 

Obce a mestá zaplatia za skládkovanie 
zmesového odpadu v závislosti od úrovne 
jeho vytriedenia. Obce, ktoré netriedia, 
resp. občan, ktorý netriedi, zaplatí viac 
na poplatkoch za skládkovanie. Cieľom 
zákona je motivovať obce a  občanov viac 
triediť, a to z dôvodu, že suma poplatku 
za skládkovanie sa bude v nasledujúcich 
rokoch stále zvyšovať. Ako príklad uvá-

dzam poplatok pre Senicu. V  roku 2018 
bol vo výške 4,98 €/ tona, v roku 2019 to 
bude 8 €/ tona, v roku 2020 13 €/tona a v 
roku 2021 22 €/ tona za uložený zmesový 
odpad na skládku, pokiaľ sa nezvýši úro-
veň triedenia. 

Najviac to pocítia obce a mestá, kde je 
miera triedenia odpadu veľmi nízka, kde 
výška poplatku môže byť od 17 €/tona až 
po 33 €/ tona. Naopak obce, ktoré poctivo 
triedia a triediť budú môžu mať popla-
tok na úrovni 7-8 €/ tona do roku 2020. 
Mesto Senica sa podľa doterajšej úrovne 
vytriedenia odpadu pravdepodobne zaradí 
do položky 4 (tabuľka nižšie). Prečo prav-
depodobne - lebo nie je ukončený tento 
rok a sumár množstiev odpadu nie je ešte 
známy. 

Položky a sadzby za uloženie zme-
sového komunálneho odpadu (20 03 
01) a objemného odpadu (20 03 07) 
na skládku odpadov €/t

Položka
Úroveň vytriede-
nia komunálneho 

odpadu

Sadzba za príslušný rok v € . t-1

2019 2020 2021

1 <10% 17 26 33

2 10-20% 12 24 30

3 20-30% 10 22 27

4 30-40% 8 13 22

5 40-50% 7 12 18

6 50-60% 7 11 15

7 >60% 7 8 11

Pre informáciu  uvádzam množstvá  zmesového a objemného  odpadu   uskladneného 
na skládke a množstvo vytriedeného odpadu za Senicu: 

Rok 2018 je za obdobie január – november a v zátvorke je odhadované množstvo na 
konci roka.  

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 1-11

Zmesový odpad v tonách 5212 5139 5080 5091 4831 ( 5290)

Objemný odpad v tonách 685 605 786 866 874 ( 948) 

Vytriedené množstvo v tonách 2127 1968 2421 2300 2880 ( 2950) 

Z tabuľky je vidieť pokles  tvorby zme-
sového komunálneho odpadu od roku 2014 
do roku 2016, v roku 2017  je mierny nárast  
a v tomto roku  je odhadovaný nárast  oproti 
minulému roku cca o  200 ton. Z tabuľky 
je ďalej  vidieť  aj nárast  vytriedených zlo-
žiek,  kde   v najväčšej miere je zastúpený 
bioodpad. Pre zachovanie,  resp. stabilizá-

ciu poplatku na najnižšej úrovni  za tonu  je 
potrebné, aby sa občania  viac venovali trie-
deniu, a to hlavne  v bytových domoch,  kde 
úroveň vytriedenia je nižšia ako pri rodin-
ných domoch. 

Ing. Marián Fojtlín
vedúci divízie komunálnych prác 

Technické služby Senica, a.s.             

Spomienky v Čáčove 
a Kunove 

Spomienkové slávnosti na uctenie si 
pamiatky padlých v 1. svetovej vojne sa 
konali v mestských častiach Kunov a Čáčov 
27. októbra. 

Po položení vencov k Pamätníku pad-
lých v Kunove sa občanom prihovoril pri-
mátor mesta Branislav Grimm a poslanec 
za volebný obvod Kunov Ivan Paveska. 
Ľudia potom spoločne zapálili sviečky 
na počesť 23 padlých Kunovčanov, kto-
rých mená sú vytesané na pamätníku spolu 
so slovami: Ktorí ste padli v krutom boji, 
vám k pocte tento kameň stojí a srdečný 
vám pozdrav dáva: Buď večný pokoj vám 
a sláva!

Potom sa spomienková slávnosť konala 
v  mestskej časti Čáčov. Tu sa najskôr účast-
níci stretli v Notárskom dome, kde si mohli 
pozrieť tematickú výstavu, ktorú rovnako 
ako celú myšlienku osláv pripravil Peter 
Bača z Klubu vojenskej histórie Záhorie 
(KVH). Deti dostali lampióny a sprievod 
sa potom na čele s vojakmi z KVH oble-
čenými v dobových uniformách vydal 
k čerstvo zrekonštruovanému Pamätníku 
padlých. Tu položili vence a prítomným sa 

prihovorili primátor mesta Branislav Grimm 
a poslankyňa za volebný obvod Čáčov Emí-
lia Wágnerová. Históriu vzniku pamätníka 
a mená padlých vojakov z Čáčova pred-
niesol Slavomír Bučák. Každému z 27 pad-
lých Čáčovčanov deti zapálili symbolický 
kahanček. Po 2 minútach ticha odtrúbil 
trúbkar večierku a záver podujatia.

Celé oslavy 100. výročia ukončenia 
vojny v Čáčove vychádzali z historických 
záznamov, kde sa uvádza, že pár týždňov 
pred koncom roka 1918 poskytli Čáčovča-
nia domov pre legionárov 33. pešieho 
pluku, ktorý smeroval na rozhodujúci boj 
o Bratislavu. 27 Čáčovčanom, ktorým 
nakoniec nebolo dopriate dožiť sa toho, 
za čo bojovali, bol postavený pamätník. 

Hoci základy pamätníka boli položené 
v roku 1934 a samotný pamätník sa začal 
stavať v roku 1935, slávnostné odhalenie sa 
konalo až 25. októbra 1936. V roku 1937 
bol ohradený železnou ohradou. V roku 
1928 v čase ohrozenia Česko-Sloven-
ska fašistickým Nemeckom sa v Čáčove 
zastavili nasledovníci spomínaného pluku 
pod čestným názvom 33. peší pluk Doss 
Alto a pri svojom pobyte v Čáčove si 
uctili pamiatku našich dedov, pradedov, 
a to čestnou strážou, podobne ako 27. 
októbra 2018 Čáčovčania po 100. rokoch 
od ukončenia vojny. Spomienku si vtedy 
uctili dvomi minútami ticha a zatrúbením 
večierky.

text a foto lv
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Veľkej vojny
Sté výročie konca 1. svetovej 

vojny sme si v Senici pripomenuli 
9. novembra pri Pamätníku pad-
lých Seničanov, ktorý sa nachá-
dza na Námestí oslobodenia 
pred budovou Okresného súdu. 
Na pamiatku 50 obyvateľov Senice, 
ktorí položili svoje mladé životy 
v tomto celosvetovom konflikte, bol 
vybudovaný v roku 1928. Jeho oko-
lie lemujú lipy, ktoré boli vysadené 
pri príležitosti 10. výročia vzniku 
Československa. 

Za hlaholu Zvonu mieru 
z talianskeho mesta Rovereto boli 
položené k renovovanému pamät-
níku vence, v ktorých prevládali kvety 
divých makov. Tie sú symbolom miliónov 
obetí štyri roky trvajúceho vojnového kon-
fliktu na začiatku 20. storočia. 

Na spomienkovej slávnosti primátor 
mesta Senica Branislav Grimm ozrejmil his-
torické súvislosti 1. svetovej vojny, ktorá sa 
skončila 11. novembra o 11. hod. podpisom 
prímeria medzi zástupcami štátov Dohody 
a Nemecka. Sústredil sa najmä na udalosti, 
ktoré sa počas vojny odohrávali v našom 
meste. „V noci z 31. júla na 1. augusta 1914 
vytrhlo zo spánku Seničanov bubnovanie 
obecného hlásnika. Oznamoval notárom 
vypracovanú mobilizáciu mužov do 42 
rokov s nástupom už ráno, a to na základe 
zaslaného telegrafu cisárskeho manifestu 
s názvom Mojim národom i so stanným 
právom. Zo Senice narukovalo okolo 
288 mužov. Vojakov zvážali na vozoch 
na železničnú stanicu. Po krátkom vojen-
skom výcviku boli odvelení na ruský, 
taliansky, srbský, francúzsky, ale i rumun-
sky front. Katolícky kňaz Jozef Závodský, 
rodák zo Sotiny v obci Marianka, v naj-
staršom pútnickom mieste na Slovensku, 
mužov vyprevádzal na front s prosbou, aby 
nestrieľali na svojich bratov Srbov a Rusov. 
Stálo ho to dva roky väzenia a preloženie 
do Hodruše pri Banskej Štiavnici,“ osvet-
lil fakty primátor mesta. Pre obyvateľov 
Senice nastali ťažké roky, ktoré svojou 
krutosťou hlboko zasiahli do ich životov. 
Z historických prameňov je známe, že už 
po niekoľkých dňoch prichádzali z bojísk 
smutné správy o úmrtiach, ťažkých zra-
neniach. Vojnový stav zhoršoval utrpenie 
i civilného obyvateľstva. Bol nedostatok 
potravín, lebo v prvom rade bolo treba 
zásobovať bojujúcu armádu. Národný 
Hlásnik priniesol správu, že zárobky robot-
níkov sú slabé. Na Kuffnerovom panstve 
platili pri zaťahovaní výmoľov iba 90 halie-
rov, teda ani nie celú korunu denne.

Na frontoch začali postupne sloven-
skí vojaci húfne prebiehať na stranu vojsk 
Dohody. V zajateckých táboroch začali 
vstupovať do Československých légií, ktoré 
sa stali oficiálnou armádou budúceho Čes-
koslovenska. Tie sa pričinili o urýchlenie 
rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie, 

tým aj o skoré ukončenie nezmyselnej 
vojny. Zo Senice bolo v légiách 54 vojakov. 
Hrdinstvo každého z nich by si zaslúžilo 
vyrozprávanie ich príbehu. 

„Nezabúdajme na spomienky, chvíle 
plné hrôz, beznádeje, strachu, hľadania 
útechy v modlitbách, ktoré zažívali naši 
predkovia počas 1. svetovej vojny. Odo-
vzdávajme posolstvo o brutalite vojny, 
zachovávajme historickú pamäť i nastu-
pujúcim generáciám. Na frontoch padlo 
118 rodákov: 23 Kunovčanov, 21 Sotinča-
nov, 27 Čáčovčanov a 50 Seničanov. Mak, 
skromný červený kvietok, symbol Dňa 
vojnových veteránov, nového života, obetí 
za slobodu a mier. S pokorou si uctime 
všetkých tých, čo zaň položili svoj život. 
Buď vám večný pokoj a sláva!,“ zakončil 
svoj príhovor primátor Senice Branislav 
Grimm. 

Tajomníčka Oblastného výboru SZPB 
Ľubica Krištofová sa vo svojom prejave 
zamerala na symbol Dňa vojnových veterá-
nov – červený mak. Pripomenula jeho his-
tóriu, ktorá sa zrodila v zákopoch v oblasti 
Flámska v Belgicku pri meste Yper, kde 
boli asi najkrutejšie boje 1. svetovej vojny. 
Zákopová vojna o túto oblasť trvala od júla 
do novembra. Brániaci sa Belgičania 
naschvál pretrhli hrádze a zaplavili oblasť, 
ktorá sa stala bahenným morom. Tu na šlo 
smrť vyše štvrť milióna vojakov. K utrpeniu 
sa pridalo aj prvé použitie chemických 
zbraní. „Práve v tejto najväčšej hrôze sa 
rodila poézia, tu vznikla jedna z najslávnej-
ších vojnových básní všetkých čias. Kanad-
ský lekár John McCrae napísal o červených 
makoch, ktoré v obrovskom množstve 
narástli na spustošenej pôde nasiaknutej 
krvou umierajúcich vojakov. Vyjadril v nej 
žiaľ nad zabitými spolubojovníkmi. Dojí-
mavý text básne napísal na kúsok papiera, 
ktorý neskôr zahodil. Okoloidúci dôstojník 
papier zdvihol a báseň poslal do Anglicka, 
kde ju v decembri 1915 uverejnil časopis 
Punch. Rýchlo sa stala známou po celom 
svete,“ načrela do histórie Ľubica Krišto-
fová. Vlčie maky sa stali symbolom vete-
ránov 1. svetovej vojny. Zdôraznila, že my 
sa tiež pridávame k aktivitám na obranu 
mieru vo svete. Prítomným sa potom priho-
voril kpt. Ondrej Rišiaň, evanjelický farár, 
duchovný Ekumenickej pastoračnej služby 
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR 
a dekan Veliteľstva Pozemných síl SR, ktorý 

podčiarkol význam pripomínania si obetí 
našich predkov. 

50 mien obetí 1. svetovej vojny zo Senice 
čítal podpredseda Trnavského samospráv-

neho kraja Pavol Kalman a pri kaž-
dom mene žiaci zo ZŠ na Komen-
ského ulici k pamätníku položili 
zapálenú sviečku a kvet divého 
maku s konkrétnym menom. 

Pri pamätníku v programe účin-
kovali recitátorka Anna Stromková, 
speváčka Božena Vojtková s kla-
vírnym sprievodom Ondreja Hlu-
chého. 

Účastníci sa potom presunuli 
na cintorín, kde pri Pamätníku pad-
lých v 1. svetovej vojne zo Sotiny 
položili vence. Po prebudovaní 
obce Sotina na sídlisko bol pamät-
ník na senický cintorín premiest-

nený v roku 2000. Potom sa za obete vojny 
pomodlil duchovný Ondrej Rišiaň. Mená 
21 padlých zo Sotiny prečítala moderá-
torka celého podujatia Viera Barošková 
a žiaci zo ZŠ s MŠ na Ulici J. Mudrocha, 
nachádzajúcej sa v mestskej časti Sotina, 
položili k pamätníku zapálené sviečky 
a kvety vlčieho maku s menami. Pri oboch 
pamätníkoch čestnú stráž v dobových uni-
formách mali členovia Klubu vojenskej his-
tórie Záhorie zo Senice. 

Organizátormi spomienkovej slávnosti 
boli Záhorské osvetové stredisko v zria-
ďovateľskej pôsobnosti Trnavského samo-
správneho kraja, Mesto Senica, Oblastný 
výbor Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov Senica a Mestské kultúrne stre-
disko Senica. 

Viera Barošková
foto lv 

Jubilanti v obradnej 
sieni

Primátor mesta Senica v rámci dlhodo-
bej tradície pozýva pri príležitosti život-
ného jubilea 80, 85, 90 a viac rokov obča-
nov dva razy do roka na stretnutie a oslavu 
ich sviatku do obradnej siene Mestského 
úradu. Tam sa 14. novembra zišlo 24 oslá-
vencov. 

Primátor mesta Branislav Grimm im 
zagratuloval ku krásnemu životnému jubi-
leu, poďakoval za roky aktívneho života, 
počas ktorého sa podieľali aj na rozvoji 
nášho mesta a odovzdal im malý darček. 
Po oficiálnej gratulácii si potom oslávenci 
v uvoľnenej atmosfére pri kávičke a kolá-
čiku pospomínali na svoje prežité roky, 
na pekné i ťažšie obdobia svojich životov. 
Starčekom a starenkám posedenie spríjem-
nili svojím vystúpením deti zo Základnej 
umeleckej školy Senica. Najstarším jubilan-
tom bol 95-ročný Jozef Tollar. Jemu i všet-
kým jubilantom prajeme ku krásnym život-
ným jubileám všetko najlepšie!

lv 
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Slávnosť svetla
November – mesiac, v ktorom oslavujú 

meniny všetci Martinovia. V tomto termíne 
si každoročne pripomíname aj sv. Martina 
- patróna nášho mesta, ktorý je súčasťou 
senického erbu. Mesto v tento večer vždy 
rozžiaria stovky svetielok, ktoré prenesú 
deti ulicami mesta až na Námestie oslobo-
denia počas podujatia Martinské svetlono-
senie. Svetielka v lampiónoch či svietiacich 
balónikoch symbolizujú svetlo, ktoré zme-
nilo životné napredovanie Mar¬tina vojaka 
na Martina dobrodincu. Tento rok sme si 
patróna nášho mesta takto pripomenuli 
v piatok 9. novembra.

Stretnutie Seničanov a rozsvietenie 
svetielok sa konalo v senickom parku 
pri DAVe. Odtiaľ sa sprievod na čele 
so Študentským parlamentom vydal uli-
cami mesta na námestie. Pri mestskom 
úrade na nich čakali 3-metrové postavičky 
sv. Martin, žobrák a dvaja anjeli. Ďalej sa 

k nim pridalo aj dychové trio J. Jankoviča, 
a tak bol sprievod neprehliadnuteľný.

Na námestí sme si pripomenuli príbeh 
o tom, ako Martin venoval kus svojho plášťa 
žobrákovi, a to v podaní her¬cov z Creative 
Shows Bratislava. Herci z agentúry Hector 
odohrali šermiarsku show Očistec. Tento 
rok sa organizátori rozhodli pridať k názoru 
ekológov, že vypustené balóniky sa stávajú 
odpadom v okolitej prírode, kde môžu byť 
nebezpečné pre zvieratá, a tak si každé 
dieťa mohlo symbol svetla v podobe svie-
tiaceho balónika odniesť domov. Vyvrcho-
lenie programu potom patrilo svetel¬nej 
show Human Light skupiny Vertigo, ktorá 
sa so svetelnými efektmi naozaj pohrala. 
Na pódiu vykúzlili dokonca aj logo a erb 
nášho mesta. Na tomto podujatí vládne 
vždy dobrá nálada a postretajú sa tu ľudia, 
ktorí sa aj dlhšie nevideli. Aj po skončení 
podujatia býva námestie ešte dlho plné.

lv

Postele seniorom
Niektorí seniori majú šťastie, že sa 

o nich na staré kolená postarajú ich deti. 
Iní buď nikoho nemajú alebo sa príbuzní 
o nich starať z rôznych dôvodov nemôžu. 
Vtedy vstupujú na scénu zariadenia sociál-
nych služieb, ktorých máme v meste nie-
koľko. Jedno z nich Zariadenie sociálnych 
služieb Senica, n.o. (ZSS) je zriadené pri-
amo Mestom Senica. 

V tomto zariadení žije momentálne 42 
klientov, ktorí potrebujú 24-hodinovú sta-
rostlivosť. Klientom poskytujú celoročné 
ubytovanie s opatrovateľskou, ošetrova-
teľskou a sociálnou starostlivosťou. Zači-
atkom novembra dostalo vedenie ZSS 
potešujúcu správu o tom, že bolo úspešné 
vo výzve Nadácie pre rozvoj miest a obcí, 
ktorá im pridelila grant vo výške 3130 eur. 

Šek na túto sumu odovzdal riaditeľke 

ZSS Slavomíre Jurovatej predseda nadácie 
Ing. Juraj Chromík za  prítomnosti poslanca 
MsZ Petra Huttu, ktorý na túto výzvu zari-
adenie upozornil. Z pridelených peňazí 
budú zakúpené nové polohovateľné 
postele pre obyvateľov zariadenia. Kúpou 
5 nových postelí sa nielen o niečo zvýši 
komfort ležiacich pacientov, ale poloho-
vanie klientov pomôže aj zamestnancom 
zariadenia pri starostlivosti o ležiacich 
klientov. V zariadení by postupne chceli 
vymeniť všetky postele za polohovateľné.

Nadácia pre rozvoj miest a obcí posky-
tuje granty pre oblasť rozvoja komunál-
neho života, skvalitňovania života občanov 
miest a obcí v oblasti vzdelávania, kultúry 
a športu, no podporuje aj projekty zame-
rané na uľahčenie života občanov so zní-
ženou zdravotnou spôsobilosťou, čoho 
dôkazom je grant pre ZSS Senica.

lv

Pamätník ČSR
V plynutí času sa zastavujeme pri výraz-

ných dejinných medzníkoch viac-menej 
výnimočne, a to len pri okrúhlych výroči-
ach. Jedno z takých, ktoré z pohľadu nášho 
národno-štátneho diania stojí na piedestáli, 
je 28. október 1918. Pred 100 rokmi vznikol 
v priestore rozpadajúcej sa Rakúsko-Uhor-
skej monarchie nový štátny útvar, v ktorom 
bolo začlenené aj Slovensko. 

100. výročie vzniku Československa 
sme si pripomenuli slávnosťou 26. októbra. 
K tejto príležitosti vznikol v Senici nový 
Pamätník ČSR v parku pri ZUŠ. Mesto 
Senica sa po rokovaniach s odborníkmi 
rozhodlo využiť podstavec, na ktorom bola 
umiestnená busta Marka Čulena (v roku 
1990bola odstránená). Obyvateľom bude 
pripomínať začiatky našej štátnosti, keď 
sme 74 rokov tvorili spoločný štát s Čechmi. 
Vznik ČSR pred 100 rokmi podporili aj oby-
vatelia Senice, ktorí 30. októbra 1918 pod-
písali v Martine Deklaráciu slovenského 
národa. O novom pamätníku sme podrob-
nejšie písali v Našej Senici č. 10.

Pri pamätníku boli položené vence. 
Na slávnosti, ktorú moderovala Viera 
Barošková za početnej účasti občanov 
vystúpili s príhovormi primátor Senice 
Branislav Grimm, poslankyňa NR SR Mag-
daléna Kuciaňová a podpredseda Trnav-
ského samosprávneho kraja Pavol Kalman. 
Na záver slávnosti hostia v parku zasadili 
jubilejnú lipu, aby v budúcnosti, okrem 
pamätníka pripomínala túto udalosť. 
Súčasní obyvatelia sa týmto činom pripo-
jili k predkom, ktorí v roku 1928 po celej 
republike sadili jubilejné stromy na počesť 
10. výročia vzniku ČSR. V Senici takéto 
stromy rastú v okolí pamätníka 1. svetovej 
vojny na Námestí oslobodenia pred budo-
vou Okresného súdu. 

Slávnosť k 100. výročiu vzniku ČSR 
zorganizovalo Mesto Senica a podieľali sa 
na nej aj Záhorské osvetové stredisko, Klub 
vojenskej histórie Záhorie, krojovaná sku-
pina dievčat z folklórnej skupiny Dvojkáčik 
zo ZŠ Komenského ulica, OZ Klub ochran-
cov zelene. 

Viera Barošková
foto lv

Viac ako 300 prác 
V Základnej umeleckej škole 6. decem-

bra vyvrcholil XXXII. ročník celoštátnej 
autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava 
Novomeského (LSLN) vyhlásením výsled-
kov a odovzdaním cien. 

Hlavnú cenu za poéziu, Cenu pred-
sedu Trnavského samosprávneho kraja, 
prevzala Petra Štefancová, študentka 5. roč-
níka na Gymnáziu Tomáša Ružičku v Žiline. 
Hlavnú cenu za prózu, Cenu Literárneho 
informačného centra (LIC) získala študentka 
sexty na Gymnáziu Pierra de Coubertina 
v Piešťanoch Emma Vičanová. Popri tom odo-
vzdali porotcovia a hostia v Senici v jednotli-
vých kategóriách za poéziu i prózu ďalších 18 
cien a  4 čestné uznania. Medzi ocenenými 
na LSLN 2018 sú i talenty zo Slovenska študuj-
úce na vysokých školách v Česku a Nemecku.

Odborným garantom súťaže bol spiso-
vateľ Peter Jaroš, predsedníčkou odbornej 
poroty riaditeľka LIC Miroslava Vallová 
a spolu 311 súťažných prác od 151 auto-
rov hodnotili básnici, a spisovatelia Dana 

Podracká, Eva Tomkuliaková, Soňa Uríková 
a Marek Vadas. 

So 190 poetickými prácami v troch 
vekových kategóriách súťažilo 59 auto-
rov a v próze so 121 prácami 92 autorov. 
Súťaž pomáha pri výbere, podpore a raste 
talentov a rozvíja kvalitnú pôvodnú tvorbu 
do budúcnosti. Vyhláseniu výsledkov pred-
chádzal rozborový seminár autorov s poro-
tou v Záhorskej knižnici, ktorá vydala aj 
bulletin víťazných prác.

V programe vystúpil divadelný súbor 
Zádrapky ZUŠ Senica v réžii Lindy Petráko-
vej. Pripravili mozaiku textov zahraničných 
aj slovenských autorov, medzi nimi i vla-
ňajšieho laureáta Literárnej Senice Lukáša 
Ludvu. Pásmo sa venuje téme sna, snívania 
a jeho konfrontácii s vedomím a s realitou.

Súťaž zorganizovali Trnavský samo-
správny kraj, Záhorská knižnica Senica, 
Mesto Senica, Spoločnosť L. Novomes-
kého Bratislava a LIC Bratislava. Je i poctou 
odkazu básnika európskeho formátu L. 
Novomeského. 

TS - Záhorská knižnica Senica 
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Časť členov Študentského parlamentu mesta.
Foto Marek Štítny

Najlepší študenti 
na radnici

Bolo ich až devätnásť a pocity z ocene-
nia Mestom Senica boli nezabudnuteľné, 
dojemné a hrdé. Osemnástku zo senic-
kých stredných škôl rozšíril Seničan Miro-
slav Chalko, tohtoročný víťaz európskej 
súťaže odborných zručností a talentu štu-
dentov stredných odborných škôl Euroskill 
v odbore elektrotechnika, ktorý za tento 
úspech dostal od ministerky školstva naj-
vyššie rezortné vyznamenanie Pamätný 
list sv. Gorazda. O týchto mladých ľuďoch 
budeme v blízkej budúcnosti ešte určite 
počuť. „ Odmenou mi je radosť iných, 
pocit z dobre odvedenej práce i spokoj-
nosť samej so sebou, že som spravila niečo 
naviac pre druhých“ – poďakovala za oce-
nených gymnazistka Simona Gašparíková. 
Hovorila bez papiera a  presvedčivo, poč-
úvajúc vlastné pocity. O povznesenie ducha 
sa na akcii postarali recitátor z OA Samko 
Krúžek, gitaristka Monika Slezáková, spe-
váčka Sisa Kováčová a hráč na keyboard 
Andrej Živica. Vážnosť a dôstojnosť tejto 
akcii dodali zástupkyňa primátora mesta 
Senica Elena Valášková i prítomní riaditelia 
všetkých stredných senických škôl i ostatní 
prítomní hostia. 

D.K.

Poznáte Študentský
parlament mesta?

Sú to študenti stredných škôl, aktívni 
ľudia, ktorí chcú niečo zmeniť, radi 
vymýšľajú, radi organizujú, chcú robiť 
niečo naviac, takmer všetci sú členmi štu-
dentských rád vo svojich školách. Pre vás, 
pre mesto. Prečo? Iba tak! Všetko nemusí 
mať dôvod. Tak ich v škole podporte, 
oslovte s problémom, pomôžte niečo zor-
ganizovať... A pomôcť môžete už onedlho 
pri  príprave študentského plesu.
ObchOdná akadémia: 

Gabriela Waldhauserová, noví členo-
via: Diana Papuláková, Lucia Jablonická, 
Samuel Krúžek. 
Gymnázium L. nOvOmeskéhO:
Tomáš Krška, Simona Gašparíková (na 
foto), Gwendoline Krajčovičová, Patrícia 

Maxiánová, Alžbeta Chropúvková, Michaela Mindžáková, 
Peter Kotún, Ľubomír Fábik, 

noví členovia: Zuzana Čižmárová, Anna Sekáčová, 
Natália Dujková, Adela Sadloňová, Tereza Klingová. 
súkrOmná stredná OdbOrná škOLa pOdnikania: 
Martina Štítna, Karolína Muchová, noví členovia: Natália 
Žáková, Kristína Kutálková.
stredná OdbOrná škOLa: 

Lukáš Daniel, Jakub Korych.
Prví menovaní sú predsedami študentských rád v školách. 

Predsedníčkou Študentského parlamentu mesta je Martina 
Štítna, podpredsedníčkou Gabriela Waldhauserová. 
kOOrdinátOri študentských rád z radOv pedaGóGOv: 

Gymnázium L. N. Mgr. Lucia Jurigová
Obchodná akadémia Mgr. Katarína Šalíková
Stredná odborná škola Mgr. Alena Mrázková, Mgr. 

Dana Žáková
Súkromná stredná odborná škola podnikania Mgr. 

Miroslava Medňanská

Plesová sezóna 
sa blíži 

S ňou prichádza aj náš 
každoročný Študentský ples. 
Tento v poradí už deviaty sa 
bude niesť v duchu napätia 
a „hazardu“, lebo prichádza 
téma Noc v kasíne. Srdečne 
vás pozývame – príďte si aj 
vy zažiť nezabudnuteľnú 
noc a atmosféru nášho 
plesu. Uskutoční sa v Dome 
kultúry 9. februára 2019 
o 19.00. Vstupenky v cene 
19 € si môžete zakúpiť 
v Infosene v Senici. Predpre-
daj vstupeniek sa začal 10. 
decembra 2018. Môžete 
sa tešiť na bohatý spe-
vácky a tanečný program, 
tombolu, kráľovnú plesu, 
na hudbu DJ Chociho, zas-
pievať príde i Beny Cintula. 
Tešíme sa na vás.

M. Štítna
Študentský parlament 
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Poznáte ten pocit, keď vám takmer nikto 
neverí? Známi, priatelia, rodina, ba ani vy 
sebe samému? Cítite, ako vám klesá seba-
vedomie a vyzerá to tak, že všetko, čo ste 
pre to doteraz robili, nakoniec vzdáte? Ak 
áno, potom je tento článok pre vás ako stvo-
rený.

Snívam vo veľkom a v žiadnom prípade 
sa za to nehanbím. Keď sa ma ľudia pýtajú, 
kam by som chcela ísť na vysokú školu, 
odpoviem: Cambridge. Zakaždým sa 
dočkám začudovaného pohľadu, úškrnu či 
výbuchu smiechu. Chápem to, stále veríme 
v isté tradičné princípy a všetko, čo pre-
kročí ich hranice je buď zlé, čudné alebo 
smiešne. Často to považujeme za vysoko 
nepravdepodobné, priam až úplne 
nemožné. Avšak na to, aby ste boli niekým, 
nemusíte byť ako niekto. Nemusíte kopí-
rovať druhých. Choďte si svojou vlastnou 
cestou a buďte sami sebou.

Nebojím sa vyjsť zo zaužívaných koľají, 
čo je mnohým ľuďom proti srsti. Niektorí 
ma majú za namysleného egoistu, myslia 
si, že náročky hovorím nezmysly, len aby 
na seba upútala pozornosť. Sú aj takí, čo 
závidia a snažia sa ma pri každej vhod-
nej príležitosti znemožniť. No to, čo je 
za tým, všetka tá drina, obeta a starosti, to 
už nikto nevidí. Tvrdá práca, litre potu, úsi-
lie, oddanosť, trpezlivosť, sem-tam nejaká 
tá slza, hodiny strávené nad knihami, hľa-
daním informácií, písaním... Nie, nič nie 
je zadarmo. Ak nedriete, nezaslúžite si 
uspieť. Či už je to v športe alebo v oblasti 
štúdia a budúcej kariéry. 

Pre iných som zase blázon a hovoria, že 
moje sny sú šialené. Lenže to, že ich tak 
nazývajú neberiem ako urážku. Naopak, 
pre mňa je to kompliment. Mnohé veci sa 
zdali byť nemožné, až kým ich niekto nedo-
kázal. Moje plány nie sú výsledkom ani 
pýchy, ani prehnanej fantázie, ja len skrátka 
viem veriť. Verím, že nič nie je nemožné, 
ak pre to človek spraví maximum.

No ak máte o sebe pochybnosti, potom 
si treba položiť otázku: „Čo vás vlastne 
brzdí?“ Nemáte dosť energie, času alebo 
peňazí? Je to ono? Alebo ste to vy sami? 
Pamätajte, že výhovorky znejú najlepšie 
tým, ktorí ich sami vymýšľajú. Neľutujte sa. 
Zdvihnite hlavu a choďte si za svojím, aj 
keď vás od toho druhí odhovárajú. Limity 
sú len a len v hlave. Nenechajte sa odradiť 
rečami tých, ktorí sa uspokojili so štandar-
dom. Buďte iní a buďte na to hrdí!

Ak chcete uspieť, nesmiete sa báť. Nie-
kedy je nutné postaviť sa zoči-voči svojmu 
strachu. Máte pocit, že dokážete niečo 
špeciálne? Urobte to. A keď náhodou spad-
nete, postavte sa a pokračujte ďalej. Všetko, 
čo vás zloží, vás vlastne robí silnejšími, len 
väčšinou si to uvedomíte až neskôr. Nikdy 
nekončite, nikdy sa nevzdávajte! Hľadajte 
odpoveď na otázku: „Ako to urobiť?“, a nie 
„Prečo to nerobiť?“. Nájdite si svoju cestu 
a bežte až do cieľa. 

Využite svoje schopnosti, vedomosti, 
podporu, silu či vôľu a premeňte svoje 

Vstupenka do 
študentského života 

Dlho očakávaný 
deň imatrikulácií nastal 
22. októbra. Študenti 
tretích ročníkov gym-
názia prijímali nových 
„gymplákov“ do svojho 
študentského kruhu. 
Bola to akási vstupenka 
do študentského života. 
Stretli sme sa v kinosále 
Domu kultúry v Senici, 
kam prváci prišli ria-
dne farebne označení 
- pomaľovaní, aby bolo 
jasné, že sú to oni. 

Ešte pred začatím 
slávnostných imatrikulácií bola na pro-
grame jedna dôležitá úloha, a to odovzda-
nie Ceny senickej mládeže stredoškolskej 
učiteľke PhDr. Margite Hološkovej, ktorú 
jej udelili zástupcovia Študentského parla-
mentu (ŠP) pre tento rok. Cenu si nemohla 
prevziať kvôli školským povinnostiam na  
slávnostnom oceňovaní v pôvodnom ter-
míne na Mestskom úrade v Senici. 

Potom už nasledoval vyše dvojhodi-
nový program, tento rok v duchu evol-
úcie. Začalo sa vzdelávacím videom, ktoré 
vytvorila študentka septimy Ema Vicenová. 
Programom nesprevádzali klasickí mode-
rátori, ale „moderátor otec“ študent III.A 
Juraj Foltín, ktorý svojmu „synovi“ Šimo-
novi Šinkovi z prímy vysvetľuje prostred-
níctvom vystúpení študentov gymnázia 
evolúciu Slovenska (študenti III.B), evol-
úciu vedy (septima), evolúciu hudby (III.C) 
a nakoniec evolúciu tanca (III.A). Každá 
tretiacka trieda mala priradenú jednu evo-
lúciu a svojimi talentovými schopnosťami 
sa ju pokúsila stvárniť. Prváci mali tiež svoje 
témy, ktoré nadväzovali na tie tretiacke. 
Napríklad, aká bude budúcnosť podľa nich 
alebo aký bol svet v predchádzajúcich 
obdobiach. Ukázali svoju šikovnosť, krea-
tivitu a schopnosť spolupráce. Program bol 
veľmi pestrý, poučný i zábavný a každý si 
v ňom určite niečo našiel. 

WHAT’S JAKOLA?
It’s a language school. But why should 

we learn languages in our free time if we’re 
learning it in school? In Jakola, you don’t 
have to stress out about marks or difficult 
exams, you just learn because it’s fun. You 
don’t even realize you have learnt some-
thing, but yes . Kids learn when they are 
having fun and in Jakola we are always 
playing a lots of different games. If you’re 
having trouble with English or German, 
don’t worry Jakola will help and you will 
even make a lots of friends.

Čo je Jakola? Je to jazyková škola. Ale 
prečo by sme sa mali učiť jazyky v našom 
volnom čase, keď sa ich učíme v škole? 
V Jakole sa nemusíš obávať známok alebo 
ťažkých testov, iba sa učíš, pretože je to 
zábava. Ani si neuvedomíš, že si sa niečo 
naučil, ale opak je pravdou. Deti sa učia 
zábavou a v Jakole sa vždy hráme rozličné 
hry. Pokiaľ ti angličtina alebo nemčina robí 
problém, nemaj strach, Jakola ti pomôže 
a dokonca si nájdeš aj veľa nových kama-
rátov.

Lucia Jablonická
Študentský parlament, OA 1.A

sny na skutočnosť. Ukážte všetkým tým, 
ktorí vás podceňujú a smejú sa vám, 
že na to máte! Avšak, nič k vám len tak 
nepríde, nič vám nespadne z neba rovno 
do náruče. Nemôže to byť ľahké, vždy to 
bude náročné... Pretože keby to bolo jed-
noduché, dokázal by to každý. Ale ak nao-
zaj chcete, tak to zvládnete. A keď príde 
ten víťazný moment, spomeňte si všet-
kých tých, čo vo vás verili, na prostriedky 
a pomoc, ktorú vám venovali. A nezabud-
nite sa im poďakovať. 

Nebojte sa žiť svoj sen, nech už je ako-
koľvek šialený. Je predsa len a len váš. 

Adela Sadloňová, 
Gymnázium L. Novomeského

členka Študentského parlamentu Senica, 
blogerka

Študenti a tiež nové posily profesor-
ského zboru na gymnáziu mali špeciálnu 
úlohu, ktorá preverila ich odvahu, prieboj-
nosť a schopnosť nebrať sa príliš vážne. 
Nebola to úloha ťažká, ale zábavná. Veď 
predsa išlo o zábavu. Prváci po skon-
čení dostali imatrikulačné listy, ktoré boli 
potvrdením, že sú už oficiálnymi prvákmi. 
A samozrejme, na konci začalo vyjedná-
vanie voľného dňa. Pán riaditeľ voľný deň 
síce nepovolil, ale na piatok, čo bol deň 
po imatrikuláciách, dal prísny zákaz skúša-
nia. Na záver sme si vypočuli poďakovanie 
pedagógom za spoluprácu, ochotu a ich 
čas a  prvákom za účasť na tejto udalosti 
a ochotu pripraviť si program. Poďakovanie 
patrí najmä pánovi riaditeľovi Mgr. Pavlovi 
Otépkovi, vďaka ktorému sa mohli imatri-
kulácie v tomto roku konať, tiež pani profe-
sorke Mgr. Lucii Jurigovej, ktorá bola veľmi 
nápomocná pri samotnej organizácii a prí-
prave imatrikulácii, aj celému pedagogic-
kému zboru gymnázia vrátane triednych. 
Poďakovanie patrí aj pedagógom telesnej 

výchovy, ktorí obetovali časť 
hodín v prospech nácviku pro-
gramu na imatrikulácie.

A o rok dovidenia - budú 
tu noví prváci a uvádzať ich 
do študentského života budú 
terajší druháci. My, dnešní 
tretiaci, sa budeme pripravo-
vať na stužkovú a následne 
na maturitu. Určite však 
na imatrikulácie budeme spo-
mínať.

Natália Dujková
Gymnázium L. Novomeského 

členka ŠP 
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skúseností
Na Mestskom úrade v Senici sa 25. októ-

bra po 3. raz konal Deň sociálnych pracov-
níkov. Mesto Senica ho organizuje s cieľom 
vzdania úcty a poďakovania pracovníkom 
v oblasti sociálnych služieb za neustálu 
snahu skvalitňovať poskytované služby, 
za úspešné riešenie prevencie a pomoc 
obyvateľom pri zmierňovaní ich nepriazni-
vej sociálnej , zdravotnej a finančnej situ-
ácie. Ďalej za opatrovateľskú, prepravnú, 
stravovaciu službu a pomoc jednotlivcom 
pri opätovnom úspešnom začlenení sa 
do spoločnosti.

Toto podujatie je určené sociálnym 
pracovníkom, zástupcom zariadení sociál-
nych služieb zo Senického aj Skalického 
okresu, odborným pracovníkom mest-
ských a obecných úradov, zamestnancom 
ÚPSVaR v Senici, predstaviteľom organizá-
cií tretieho sektora, členom sociálnej komi-
sie pri MsZ v Senici.

Primátor mesta Senica Branislav Grimm 
poďakoval poskytovateľom verejných 
i neverejných sociálnych služieb, ktoré pra-
cujú v Senici, a to Domu humanity, Den-
nému stacionáru Svetluška, Zariadeniu 
sociálnych služieb Senica, Domovu soci-
álnych služieb a zariadeniu pre seniorov, 
Sanatóriu Harmónia Oceán a Oáza života 
za veľmi dobrú spoluprácu a koordináciu 
s oddelením sociálnych vecí MsÚ.

Na stretnutí privítal aj Miriam 
Horváthovú z odboru prevencie krimina-
lity kancelárie ministerky vnútra SR Miriam 
Horváthovú, ktorá pomohla pri spoluorga-
nizovaní tohto dňa a Vladimíra Kocourka, 
prednostu Okresného úradu Senica. 
Potom už program pokračoval zaujímavou 
prednáškou Kataríny Chmurčiakovej, lek-
torky z Akadémie vzdelávania a výskumu 
v sociálnych službách v Holíči, ktorá bola 
zameraná na starostlivosť o klientov s alz-
heimerovým ochorením. Táto téma bola 
veľmi aktuálna, keďže pacientov s týmto 
ochorením pribúda, špecializovaných zari-
adení je málo a tak väčšina z nich končí 
v klasických zariadeniach sociálnych slu-
žieb. 

Na jednotlivých dňoch sociálnych pra-
covníkov sa vždy predstaví aj jedno zari-
adenie sociálnych služieb. Tentokrát to 
bolo Zariadenie sociálnych služieb Senica, 
ktoré predstavila najskôr prostredníctvom 
prezentácie riaditeľka zariadenia Slavo-
míra Jurovatá a potom si účastníci mohli 
pozrieť priestory ZSS priamo na vlastné 
oči. V meste Senica sú 4 zariadenia 
pre seniorov. Dve zariadenia sú súkromné, 
zriaďovateľom Domova sociálnych slu-
žieb a zariadenia pre seniorov je Trnav-
ský samosprávny kraj a v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Senica je Zariadenie 
sociálnych služieb, n.o. Zariadenie má 
kapacitu 42 miest v sociálnych službách, 
teda pre domov sociálnych služieb, zaria-
denie opatrovateľskej služby a v zariadení 

pre seniorov. Na Hurbanovej ulici sídli útu-
lok pre ľudí bez domova, kde je kapacita 
8 miest. Budova zariadenia má tri poscho-
dia, pričom na najvyššom poschodí sú 
izby pre pánov, druhé poschodie je žen-
ským oddelením a na prvom poschodí sú 
umiestnení klienti ležiaci, s obmedzenou 
pohyblivosťou a alzheimerovým ocho-
rením. Zariadenie má 2 – 3 lôžkové izby 
vybavené klasickou alebo polohovateľnou 
posteľou. V centre každého poschodia sa 
nachádza jedálenská a spoločenská časť 
s televízorom. Mesto budovu postupne 
rekonštruuje. Staré okná boli vymenené 
za plastové, zateplená bola jedna strana 
budovy. Pýchou zariadenia je centrálna 
bezbariérová kúpeľňa, ktorá je priesto-
rovo upravená pre vykonávanie hygieny 
aj ťažko pohyblivých klientov. Klienti majú 
k dispozícii dielničku s pecou, kde spolu 
s terapeutmi vytvárajú výrobky z hliny, 
ktorými sú vyzdobené aj chodby zariade-
nia. Starosti im robí dosluhujúci výťah. Ten 
nemôže zostať odstavený, keďže klientov 
treba dostať na poschodie, preto Mesto 
Senica plánuje v budúcom roku výstavbu 
nového výťahu z vonkajšej strany budovy.

Účastníci Dňa sociálnych pracovníkov 
aj tento rok ocenili možnosť, ktorú im 
Mesto Senica poskytuje. Pozitívne reakcie 
má každoročne nielen odborná časť pro-
gramu, ale najmä priestor na odovzdanie 
si skúseností z praxe medzi jednotlivými 
zariadeniami z regiónu.

lv

Župa informuje
Vážení Seničania! Týmto 

prvým článkom začína občas-
ník Župný spravodaj, ktorým 
vám chceme prinášať informá-
cie Trnavského samosprávneho 
kraja (TTSK), ktoré sa týkajú 
Záhoria a samozrejme najmä 
nášho mesta. Ďakujeme Mestu 
Senica za poskytnutie priestoru 
v periodiku Naša Senica.

V závere roka 2018 bol 
pripravený župný rozpočet 
na nasledujúci rok. Vzhľadom 
na dobré hospodárenie v tomto 
roku sú východiská rozpočtu 
priaznivé. Očakávaný preby-
tok za rok 2018 bude približne 
na úrovni 13 mil. €. Na výrazný 
prebytok má hlavný vplyv zapojenie 
rezervného fondu, úspory bežných výdav-
kov, ktoré sme dosiahli v tomto roku, efek-
tívne verejné obstarávania, reštrukturalizá-
cia bankových úverov a ďalšie. Rozpočet 
na rok 2018 sme prevzali a schválili tak, ako 
bol pripravený predchádzajúcim vedením 
župy. Rozpočet na nasledujúci rok je teda 
prvým rozpočtom, ktorý pripravilo súčasné 
vedenie a ktorý zastupiteľstvo odsúhlasilo. 
Rozpočet je navrhnutý ako rozvojový, efek-
tívny, udržateľný, prebytkový a zároveň 
konzervatívny.

Kapitálové investície pre Záhorie
Pre Záhorie to konkrétne znamená 

kapitálové investí-
cie vo výške viac 
ako 1,5 milióna € 
do škôl a školských 
zariadení, sociál-
nych a kultúrnych 
zariadení. A ďalší 
takmer 1,2 milióna 
€ do rekonštrukcie 
ciest. Okrem kapi-
tálových investícií 
budú župné organi-
zácie opravovať svoj 
majetok aj z bežných 
výdavkov v objeme 
niekoľko stotisíc eur. 
V Senici budú investí-
cie smerovať do všet-
kých stredných škôl, 
domova sociálnych 

služieb, Záhorskej galérie. Župa a župné 
organizácie intenzívne pracujú na mož-
nosti čerpania európskych štrukturálnych 
a investičných fondov. Tieto projekty sa 
týkajú napríklad možnosti rekonštrukcie 
vykurovania v Záhorskej knižnici, vodo-
zádržné opatrenia pre Obchodnú akadé-
miu, Záhorského osvetového strediska 
a ktoré pracuje na projekte adaptácie 
na dopad zmeny klímy a iné. V budúco-
ročnom rozpočte je vyčlenených 500 tisíc 
€ na rekonštrukciu cesty II/500 v úseku 
Senica – Kunov. Veľmi intenzívne pracu-
jeme na stratégii garantovaných energetic-
kých služieb (GES) pre župné organizácie. 

V tejto oblasti chce byť TTSK lídrom medzi 
samosprávami.
Čerpanie dotácií a participatívny rozpočet

Pre budúci rok je vyčlenených viac pro-
striedkov pre poskytovanie dotácií. Pre tri 
grantové schémy, a to šport – kultúra – soci-
álne projekty je vyčlenených 3 x po 250 
000 €, spolu teda 750 000 €. Oprávnenými 
žiadateľmi budú samosprávy v objeme 30 
% z výzvy a občianske združenia, nezis-
kové organizácie v objeme 70 % z výzvy. 
Grantové schémy budú odsúhlasené 
na rokovaní prvého župného zastupiteľstva 
v 2019. 

Prvýkrát budú vyčlenené prostriedky 
aj na participatívny rozpočet, ktorý bude 
mať mierne odlišné pravidlá, ako má náš 
senický participatívny rozpočet. Objem 
tejto dotácie bude 250 000 €. Prijímateľmi 
budú občania kraja, občianske združenia 
alebo neziskové organizácie so sídlom 
na území kraja. O pridelení prostriedkov 
z tejto schémy budú priamo rozhodovať 
občania konkrétneho okresu. Podrobné 
vysvetlenie tejto dotácie prinesieme 
v nasledujúcich spravodajoch.

Vážení Seničania, pripravte si podklady 
na vaše projekty pre jednotlivé dotačné 
schémy tak, aby ste mohli požiadať o ich 
schválenie v budúcom roku bez zbytoč-
ného časového stresu. 

Spolu tvoríme kraj.

Pavol Kalman a Roman Sova, 
podpredsedovia TTSK
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Raz do roka víta primátor mesta Branislav 
Grimm v obradnej miestnosti Mestského 
úradu v Senici niekoľko osobností, ktorých 
veľkosť sa neprejavuje v jedinom vrchol-
nom okamihu, ale v každodennej, niekedy 
i úmornej práci. Tí svoje povolanie či záľuby 
vykonávajú s veľkou cťou, zanietením, poro-
zumením, ochotou a radosťou, nehľadiac 
pritom na svoj voľný čas a nepoznajú chvíľ-
kové východiská z núdze, ale svoju tvorivú 
invenciu úzko spájajú so životom, rozvojom 
spoločnosti i nášho mesta, ku ktorému sa 
vždy hrdo hlásia a vážia si historický odkaz 
našich predkov. Stalo sa tak 29. októbra, 
keď primátor mesta vyjadril verejné poďa-
kovanie za doterajšiu prácu v prospech ľudí, 
rozvoj nášho mesta a šírenia jeho dobrého 
mena 9 osobnostiam zo Senice.

„Právom vám dnes patria slávnostné 
chvíle úprimného poďakovania, srdečných 
blahoželaní, ale i uznania nielen od nás tu 
prítomných, ale aj od celej senickej verej-
nosti za časť vášho srdca pre iných. Cena 
úzko súvisí s patrónom nášho mesta sv. 
Martinom. Na našom mestskom erbe je 
zobrazený ako sa delí o svoj plášť so žobrá-
kom. Rozdelil sa s tým, čo mal. Aj vy ste sa 
rozdelili – so svojím časom, schopnosťami, 
vedomosťami, poznatkami. Váš svet patrí 
aj iným, ktorým ste podobne ako sv. Martin 
pomohli, rozšírili ich obzor, prispeli ku kva-
litnejšiemu životu, umožnili iný pohľad 

na svet okolo nás. Cena je vyjadrením úcty, 
obdivu k vašim schopnostiam, znalostiam, 
osobnostným kvalitám i vášmu charak-
teru,“ prihovoril sa k oceneným primátor.

 
Profily ocenených osobností:
 

marta burianOvá
Od detstva 

mala rada hudbu 
a spev, preto ju 
rodičia prihlásili 
do Hudobnej 
školy v Senici, 
kde sa pod vede-
ním odbor-
ných učiteľov 
pánov Kopasza 
a Horvátha učila 
hrať na husle.

Získané poznatky vhodne využívala 
pri vyučovaní hudobnej výchovy a vedení 
speváckych zborov nielen v Základnej 
škole na Komenského ulici, kde pôsobila 
vyše 40 rokov. Svoje skúsenosti a schop-
nosti odovzdávala tiež pri rôznych sláv-
nostných obradoch ako členka Zboru 
pre občianske záležitosti pri MsÚ, kde 
pôsobila vyše 30 rokov.

Jej veľká životná láska k spevu ju pri-
viedla i do Speváckeho zboru mesta Senica 
Cantilena, kde aktívne pôsobila 39 rokov. 
V súčasnosti je len pasívnou členkou zboru 
a vedie jeho hospodárenie. 

zdenka ciGánkOvá
Výpočet toho 

v čom sa počas 
života angažo-
vala by bol veľmi 
dlhý. Pracovala 
v Okresnom 
dome pionierov 
a mládeže v Senici 
so zodpoved-
nosťou za šport, 
turistiku a neskôr 
i jednotný systém brannej výchovy obyva-
teľstva. Spolupodieľala sa na organizovaní 
mnohých, hlavne športových podujatí, bola 
funkcionárkou vtedajšieho Zväzarmu, stála 
pri zrode celoštátnych branných hier pionie-
rov. Mnohí si ju pamätajú z minulých rokov 
ako aktívnu rozhodkyňu na Záhoráckom 
maratóne či Silvestrovskom behu, V roku 
1990 sa stala riaditeľkou Centra voľného 
času, kde odovzdávala všetky svoje skú-
senosti a s veľkým nadšením presadzo-
vala rôzne nové aktivity. Z tejto pozície sa 
v meste realizovali mnohé kultúrne a špor-
tové podujatia. V roku 2003 založila detskú 
organizáciu Fénix, neskôr s partiou dobro-
voľníkov vytvorila Záhorácky Fénix, ktorý 
neustále činorodo vedie a ktorého členská 
základňa zahŕňa približne 1400 členov. Ich 
krédom  je navrátiť deti a mládeže do prí-
rody,  presadzovať v nich zdravý životný štýl.
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kOvačičOvá 
Po jej absolvo-

vaní vysokej školy 
v roku 1979 začala 
pracovať v Stred-
nej ekonomickej 
škole v Senici ako 
stredoškolská uči-
teľka ekonomic-
kých predmetov. 
Od roku 1994 bola marketingovou pracov-
níčkou v banke a v roku 2003 sa stala riadi-
teľkou Polikliniky Senica, n. o. Túto funkciu 
vykonáva až do konca tohto roka, kedy 
sa rozhodla odísť do dôchodku. Na čele 
zdravotníckeho zariadenia, ktorého zriaďo-
vateľom je Mesto Senica, sa jej za ten čas 
podarilo vykonať veľa prospešných zmien, 
ktoré cítia nielen zdravotníci, ale aj paci-
enti. Za 15 rokov vo funkcii riaditeľky aj jej 
zásluhou je Poliklinika Senica, n. o. moder-
ným pracoviskom s kvalitným prístrojovým 
vybavením.

 
emiL krajčík
Stojí za sieťou 

170 obchodov 
pod názvom 101 
Drogérie po celom 
Slovensku. Dopra-
coval sa k nej po 25 
rokoch podnikania. 
Začal predajom 
drogérie pred panelákom, neskôr dodával 
tovar do výrobných závodov. Hoci o tom 
veľa nerozpráva, popri podnikaní sa venuje 
aj charite. Spolupracoval na relácii Modré 
z neba, Tanec snov. Charitatívnych aktivít 
je však oveľa viac. Prioritne pomáha ľuďom 
s postihnutím, ktorí si nie sú schopní zabez-
pečiť dosť peňazí na plnohodnotný život. Už 
veľa rokov má takmer rodinné vzťahy s kli-
entmi Domova sociálnych služieb v Rohove. 
V minulosti hrával futbal na profesionál-
nej úrovni. Kariéru v Senici ukončil v 1989, 
potom hrával v nižšej súťaži v Rakúsku. 

 
miLan mikuLa 
Rodák z Rado-

šoviec je absol-
ventom VŠVU 
v Bratislave. 
Venuje sa grafic-
kému dizajnu, 
scénografii, tvorbe 
objektov, inštalá-
cií a performance. 
S a m o s t a t n e 
vystavuje od roku 1991. Mal niekoľko 
samostatných výstav grafického dizajnu, 
zúčastnil sa na desiatkach kolektívnych 
výstav plagátu, knihy a dizajnu. Získal oce-
nenia v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska, 
uznania v Národnej cene za dizajn alebo 
Gold Pack. V roku 1997 s Jozefom Jagušá-
kom založil reklamnú agentúru a grafické 
štúdio RECO v Senici, kde pracuje dote-
raz. Navrhol vizuálny štýl šiestich ročníkov 
festivalu Divadelná Nitra, medzinárodnej 
výstavy Trienále plagátu Trnava či vizuálnu 

identitu osláv 100. výročia firmy Grafobal 
Skalica, za ktorú získal viacero ocenení 
doma i v zahraničí. Výrazný rukopis a ume-
lecký vklad Milana Mikulu sa prejavoval aj 
v mnohých ďalších projektoch. 

 
akad. maL. Lýdia štOLcOvá
Rodáčka zo Senice žije a tvorí v Brati-

slave. Venuje sa 
voľnej maľbe, 
kresbe a práci 
s detským výtvar-
ným prejavom. Je 
členkou Sloven-
skej výtvarnej únie 
a zakladajúcou 
členkou združenia 
ART Club60+8, 
ktoré vzniklo 
v roku 1990. Od roku 1991 spolupracuje 
so Základnou umeleckou školou v Senici, 
kde je pravidelnou členkou poroty výtvar-
ných súťaží materských, základných a stre-
ných škôl Senické zlaté jabĺčko a medzi-
národných výtvarných súťaží základných 
umeleckých škôl Mudrochova paleta. Na jej 
prístupe vidno veľké zanietenie pre výtvarnú 
a vôbec umeleckú činnosť detí.

 
inG. ján ukrOpec 
Od roku 2005 pracuje v okresnom 

výbore SZZ ako 
tajomník. Už 25 
rokov vykonáva 
funkciu predsedu 
ZO SZZ Osuské 
- Opendáky so síd-
lom v Senici. Medzi 
záhradkarmi sa 
zanietene a s veľ-
kou horlivosťou 
angažuje v oblasti 
rezu ovocných stromov, v organizovaní 
zájazdov, miestnych a okresných výstav 
Plody Záhoria. Seničania poznajú jeho akti-
vity aj v mnohých ďalších oblastiach spolo-
čenského života. Ako vojak vo výsluhovom 
dôchodku založil Zväz vojakov z povolania, 
ktorý sa v roku 2007 pretransformoval na OZ 
Delostrelec. Organizoval Plesy delostrelcov, 
branno-športové hry žiakov ZŠ a stredných 
škôl, sústredenia stredných škôl vo výcvi-
kovom priestore Lešť. Osem rokov pôsobil 
v mestskom výbore a jedno volebné obdo-
bie pracoval v komisii životného prostredia 
a verejného poriadku. Je aktívnym členom 
Jednoty dôchodcov Slovenska a Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov.

 
Ondrej tirpák 
Pán Ondrej Tir-

pák je stále aktívny, 
najstarší vytrvalec 
v senickej bežeckej 
komunite. Rodák 
zo Sečoviec prišiel 
do Senice v roku 
1970. Je dlhoročný 
účastník Záhorác-
keho maratónu 
a Silvestrovského 

behu (31x)v Senici, viacnásobný účastník 
Medzinárodného maratónu mieru v Košici-
ach 21x maratón a 13x polmaratón) a účast-
ník mnohých ďalších bežeckých podujatí 
na Slovensku aj v zahraničí. Celkovo absol-
voval 60 maratónov a 83 polmaratónov. 
Dodnes vzorne reprezentuje mesto Senica. 
Medzi bežcami je mimoriadne obľúbený 
najmä pre svoju priateľskú a veselú povahu. 
Ako skúsený veterán je vždy ochotný bež-
com poradiť a svojou skromnosťou a vytrva-
losťou ide mladším atlétom príkladom. 

judr. katarína vrLOvá
V roku 1981 po skončení vysokej školy 

prišla do Senice, 
kde našla nový 
domov. Tu sa napĺ-
ňajú jej životné 
i pracovné ciele. 
V rokoch 1981 až 
1989 pracovala 
na Okresnom 
národnom výbore 
v Senici. Pôsobe-
nie na v tejto inšti-
túcii ukončila vo funkcii vedúcej odboru 
sociálnych vecí a zdravotníctva. Vo februári 
1991 sa stala prednostkou mestského úradu, 
ktorú vykonáva dodnes. V roku 2009 bola 
ocenená za zásluhy o rozvoj mesta, za prí-
nos v oblasti prezentácie mesta, spoluorga-
nizovanie SE DANCE – tanečných súťaží a v 
minulom roku bola ocenená za dlhoročnú 
prácu v redakčnej rade mesačníka Naša 
Senica. V roku 2017 bola ocenená Asociá-
ciou prednostov úradov miestnych samo-
správ Slovenska ako najdlhšie vo funkcii 
pôsobiaca prednostka na Slovensku.

foto lv

Vďakyvzdanie za úrodu
V kresťanskom centre sme si 21. októ-

bra pripomenuli, akú silu má v dnešnej 
dobe vďačnosť. Väčšinou bývame obklo-
pení reptaním a neustálym sťažovaním sa 
na všetko možné. O to cennejšie je kráčať 
proti prúdu a oslavovať každú maličkosť 
bežného dňa – chodím, dýcham, mám čo 
jesť, mám svoj domov a svojich blízkych. 
Tieto maličkosti sú v skutočnosti veľkolepé 
veci. A nie pre každého sú samozrejmosťou. 

Súčasťou Vďakyzdania boli aj naši hostia 
z Cirkvi bratskej v Trnave. Slovom slúžil hos-
ťujúci kazateľ Juraj Kohút. V príbehu O vďač-
nom Samaritánovi vyzdvihol, že vďačnosť 
dokáže zmeniť celú osobnosť človeka. 
A naozaj je to tak – s vďačnosťou a pozitív-
nym myslením zájdeme ďalej ako s negativi-
zmom. Vďačnosť prekonáva hranice medzi 
ľuďmi a umožňuje tvoriť nové veci. Aj v prí-
rode platí, že v dobrých klimatických podm-
ienkach aj kvety lepšie rastú a všetko je zelen-
šie. Rovnako to platí aj medzi ľuďmi. 

Považoval som za potrebné podeliť sa 
s čitateľmi Našej Senice o tieto myšlienky. 
Mňa samého to oslovuje. Verím, hoci sa to 
dnes nenosí, tak práve vďačnosť je balza-
mom na často nespokojnú a ubolenú dušu.

Mgr. Jaroslav Bača
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vzdelávania na Záhorí
1918 – rok, ktorý zásadným spôsobom 

zasiahol do dejín Európy aj života národov. 
1.svetová vojna znamenala nielen porážku 
monarchie, koniec starých čias, ale pre-
dovšetkým nádej v nové a spravodlivejšie 
usporiadanie Európy. Na troskách starého 
vzniká nové. Prvá Československá repub-
lika umožnila nám Slovákom, obrazne 
povedané, nadýchnuť sa. Po pravde však 
treba dodať, že náš nádych bol nádychom 
dieťaťa... Slovensku totiž v raných rokoch 
Československa chýbala inteligencia – stre-
doškolská aj vysokoškolská. 

Aj preto začala v prvých rokoch repub-
liky horúčkovitá snaha vybudovať školský 
systém, ktorý by tento nedostatok vyriešil, 
aj preto len niekoľko mesiacov po konšti-
tuovaní nového štátu vzniká v Uhorskej 
Skalici zriaďovacou listinou 1. februára 
1919 naša Stredná ekonomická škola. Už 
od počiatku existencie ju ťažil problém 
- vyučovalo sa v neveľmi vhodných pries-
toroch bývalého mestského chudobinca. 
Je zaujímavé, že od svojho vzniku škola 
prakticky neprerušila výučbu, len v drama-
tickom období konca 2. svetovej vojny sa 
vyučovanie na krátky čas prerušilo, pretože 
budovu školy obsadila nemecká armáda. 
V povojnovom období, bohužiaľ, priesto-
rové a materiálne problémy naďalej pre-
trvávali. Zdroje uvádzajú, že vyučovanie 
muselo byť vo viacerých vzdialených budo-
vách, ktoré boli vo veľmi zlom stave, kúrilo 
sa uhlím a chýbala aj telocvičňa. 

Hromadiace sa problémy sa neskôr stali 
jedným z argumentov pre presun školy 
do Senice. Aj senické začiatky boli ťažké 
a spojené s  radom problémov. Pravdou 
však zostáva, že mesto Senica pripravilo 
pre strednú odbornú školu vhodnejšie 
priestory v budove základnej školy na Dlhej 
ulici. Dodávame, že každý pedagóg či štu-
dent OA pri  informácii o budove školy 
hrdo dodá aj fakt navyše - základný sta-
vebný kameň budovy školy oficiálne polo-
žil slovenský básnik a vtedy povereník 
pre školstvo a kultúru Ladislav Novomeský. 

Stredná ekonomická škola v Senici si 
rýchlo získala povesť kvalitnej odbornej 
školy a v našom regióne sa rýchlo zvidi-
teľnila. Dalo by sa povedať, že naša škola 
sa v Skalici narodila a tu v Senici dostala 
krídla, získala možnosť naplno sa rozvíjať. 
Obchodná akadémia Senica ako sa škola 
od roku 1990 nazýva, svoj potenciál naplno 
využila. Nejde o frázu - už niekoľko rokov 
je senická Obchodná akadémia v hodno-
tení INEKO druhou najlepšou strednou 
odbornou školou Trnavského samospráv-
neho kraja a aktuálne patríme do desiatky 
najlepších stredných odborných škôl v Slo-
venskej republike. 

Obchodná akadémia Senica pre-
šla od svojich skalických začiatkov až 
do súčasnosti dlhú, náročnú a niekedy aj 
kľukatú cestu. Cestu naplnenú obetavou 
prácou učiteľov, nepedagogických zamest-

nancov a predovšetkým - cestu plnú úspe-
chov a ambícií našich študentov. My všetci 
– minulí aj súčasní pracovníci a študenti 
obchodky – sme vytvárali a vytvárame 
atmosféru školy.

V roku 2019 uplynie 100 rokov od pod-
pisu zriaďovacích dokumentov našej školy, 
ktorév podstate udomácnili ekonomické 
vzdelávanie na Záhorí. Počas slávnostnej 
akadémie,ktorú pripravujeme, sa s úctou 
obzrieme do minulosti, aby sme poďako-
vali všetkým, ktorí smerovali a obohacovali 
našu školu. K oslave storočnice však nepa-
trí len nostalgia.

Súčasné postavenie a úspechy OA 
Senica sú pre nás záväzkom do budúcnosti. 
My všetci, pedagogickí i nepedagogickí 
pracovníci školy a predovšetkým naši štu-
denti, chceme naďalej budovať dobré 
meno Obchodnej akadémie v Senici. Školy 
s tradíciou, školy s menom, školy s výsled-
kami!

PhDr. Iveta Hazuchová

Vyhrala Benžova kniha
Na základe hlasov čitateľov pridelených 

55 knihám z produkcie roku 2017 vo verej-
ných knižniciach regiónu a internetom 
vyhlásili 24. októbra v Záhorskej galérii 
Jána Mudrocha v Senici výsledky jubilej-
ného 10. ročníka čitateľskej ankety Kniha 
Záhoria 2017. Zvíťazil titul z etnológie 
Tradičný odev Záhoria od Mojmíra Benžu 
(135 hlasov) pred beletriou Pascalov tieň 
od Jozefa Špačka (129). Tretie miesto čita-
telia pridelili rozšírenému a ilustrovanému 
vydaniu Záhoráckeho slovníka od Konš-
tantína Palkoviča (123). 

Autorom reprezentatívnej publikácie 
z populárno-náučnej literatúry Tradičný odev 
Záhoria je PhDr. Mojmír Benža, knihu vydalo 
Záhorské múzeum Skalica. Autor, rodák 
zo Senice absolvoval odbor národopis/
etnológiu na Filozofickej fakulte Univerzity 
Karlovej v Prahe. V rokoch 1964 až 1980 bol 
odborným pracovníkom Slovenského národ-
ného múzea v Martine. Od roku 1980 až 
do roku 2012 pracoval ako vedecký pracov-
ník Ústavu etnológie SAV. K jeho najvýznam-
nejším vedeckým prácam patria Etnografický 
atlas Slovenska, Encyklopédia ľudovej kultúry 
Slovenska, Atlas tradičnej kultúry slovenských 
menšín v strednej a južnej Európe a práce 
z posledných rokov. Elektronická encyklo-
pédia tradičného odevu Slovenska s tritisíc 
heslami. Za dlhoročnú prácu bol ocenený 
rôznymi cenami, najvyššie Zlatá medaila Slo-
venskej akadémie vied mu udelila táto inšti-
túcia za celoživotný prínos k rozvoju vedy 
na Slovensku v roku 2016. Pán Mojmír Benža 
sa o svojej práci vyjadril takto: „Moja práca 
ma vždy bavila. Každá téma bola pre mňa 
zaujímavá, bola pre mňa výzvou. Na každú 
z nich rád spomínam. Vždy som však svoju 
prácu vnímal skôr ako príjemnú zábavu, a nie 
ako ťažkú prácu, hoci aj také chvíle boli, keď 
som sa nevedel pohnúť z miesta.“ 

Anketu spoločne vyhlásili Záhorská kniž-
nica v Senici, Záhorská galéria Jána Mudro-
cha v Senici, Záhorské múzeum v Skalici 
(inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnav-
ského samosprávneho kraja) a Mestské cen-
trum kultúry Malacky z Bratislavského samo-
správneho kraja. Čitatelia od júla do konca 
septembra knihám spolu pridelili 1327 hla-
sov, z toho 447 prostredníctvom internetu 
a 880 vo verejných knižniciach regiónu.

TS - Záhorská knižnica Senica

Úcta k starším
V našom meste je dobrým zvykom, 

že samospráva každoročne v októbri pri-
pravuje stretnutie starších občanov, aby 
si uctila ich vek a poďakovala za prácu 
pre rodinu, spoločnosť a naše mesto. Bolo 
to tak aj 23. októbra, keď sa Dom kultúry 
Senica zaplnil seniormi. Tu ich čakal bohatý 
kultúrny program, malé občerstvenie 
a zábava do večerných hodín.

„Október je vďaka pestrej palete farieb 
jesennej prírody azda najkrajším mesia-
com. Podobne ako je to s ročnými obdobi-
ami, tak je to i s ľudským životom. Aj človek 
je krásny nielen vtedy, keď je mladý, rezko 
a svižne vykračuje, ale jeho krásu tvoria aj 
múdrosť a skúsenosti, ktoré mu vekom pri-
budli. Preto si nesmierne ceníme tých, ktorí 
sa aktívne, primerane podľa schopností 
a možností zapájajú i naďalej do života 
nášho mesta,“ prihovoril sa seniorom pri-
mátor mesta. Poďakoval najmä členom 
výborov mestskej a okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska, Rade skú-
senejších v poradnom zbore primátora 
mesta, speváckemu zboru Seniorka, Klubu 
senických turistov Senica, ďalej seniorom, 
ktorí každé ráno na priechodoch cez cesty 
dbajú o bezpečný prechod detí do škôl, 
kronikárkam, dôchodcom, ktorí sú členmi 
rôznych mestských výborov či komisií 
pri MsZ a pracujú vo výboroch v organi-
záciách tretieho sektora. Vďaka nim sa 
podarilo zorganizovať v našom meste veľa 
kultúrnych a športových podujatí. 

Na podujatie boli pozvané i páry, ktoré 
v tomto roku oslávili zlatú, smaragdovú, 
diamantovú a kamennú svadbu, teda 50., 
55., 60. a 65. výročie uzavretia manžel-
stva. Primátor mesta sa rozhodol tieto páry 
oceniť a vyzdvihnúť fakt, že sľub, ktorý 
si tieto páry v svadobný deň dali, neboli 
len prázdne slová. Takéto krásne výročie 
sobáša tento rok oslávilo 15 senických 
manželských dvojíc, ktoré môžu byť príkla-
dom pre mladú generáciu.

Počas Dňa úcty k starším sa senickým 
seniorom predstavili najskôr talentované 
deti zo ZUŠ Senica pod vedením svojich 
pedagógov, ktorí priniesli program plný 
piesní a hudby. Mládežníkov potom vys-
triedali spevácka skupina Seniorka a ume-
lecké zoskupenie s názvom Canto lirico. 
Po oficiálnej časti podujatie pokračovalo 
voľnou zábavou. Seniori využili toto stret-
nutie na spoločné rozhovory a zabávali 
sa pri hudobnej skupine Krojovanka až 
do večerných hodín.

lv
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akordeonistov Melódia
V dňoch 26. - 27. októbra sa Melody 

Accordion Orchestra Základnej umeleckej 
školy (ZUŠ) Senica zúčastnil na  IV. roč-
níku súťažného festivalu Medzinárodné 
akordeónové dni v Prahe, ktorý sa niesol 
v duchu 100. výročia vzniku Českosloven-
skej republiky. Zúčastnili sa ho akordeonisti 
z jedenástich krajín, ktorých umeleckú úro-
veň posudzovali poroty zložené z význam-
ných predstaviteľov medzinárodnej akor-
deónovej oblasti.

Súťažilo sa v rôznych vekových kategó-
riách sólo, duo, komorné súbory a akorde-
ónové orchestre. Akordeónový orchester 
Melódia bol zaradený do kategórie akor-
deónové orchestre XII. do veku hráčov 19 
rokov. Je zložený zo 16 žiakov z tried pani 

učiteliek A. Rýzkovej, H. Hajlovej, L. Miku-
šovej a pána učiteľa M. Brnu. 

Kategórie orchestre hodnotila porota 
v zložení: predseda Mirco Patarini (Talian-
sko), členovia Stefan Hippe (Nemecko), 
Josef Hřebík (Česká republika), Alfred 
Melichar (Rakúsko)a Jorgen Sundeqvist 
(Švédsko).

Akordeónový orchester Melódia 
so svojou dirigentkou Annou Rýzkovou 
sa predstavil tromi súťažnými skladbami: 
Te Deum - Prelude od M .A. Charpentiera, 
Ave Maria od A. Piazzolu a Ľudové pasto-
rálie zo Seliec od A. Očenáša. Na samot-
nom vystúpení doslova vtiahol divákov 
do interpretovaných skladieb, ktorí odme-
nili vystúpenie intenzívnym potleskom. 
Všetku snahu, úsilie a umenie interpreto-
vať na akordeóne i najnáročnejšie skladby 
nakoniec ocenila porota svojím hodnote-
ním - strieborné pásmo a víťaz kategórie.

Samotné rozhodnutie zúčastniť sa 
na medzinárodnom súťažnom festivale 
sa ukázalo ako veľmi prínosné. Žiaci mali 
možnosť konfrontácie kvality svojej hry 
na medzinárodnej úrovni. V rámci koncer-
tov súťažného festivalu si účastníci mohli 
vypočuť popredné hudobné telesá Troja-
novo trio Praha, Slovak Accordeon Orche-
stra so sólistom Petrom Lipom, Mols Akkor-
deon ensemble Belgicko, pozrieť výstavu 
súčasných i historických nástrojov firiem 
Delicia i úspešnej talianskej firmy Scandalli. 
Nezabudnuteľným zážitkom bola priama 
účasť na oslavách storočnice vzniku ČSR, 
ktorými v tých dňoch celá Praha doslova 
žila. 

Touto cestou chceme poďakovať vzác-
nym sponzorom, vďaka ktorým sa mohla 
táto cesta uskutočniť: Výchova umením 
pri ZUŠ Senica, ZUŠ Senica, COOP Jed-
nota Senica , Triostrand, s.r.o Bratislava, 
rodiny Ž. Nemcovej, D. Tekela, D. Černe-
kovej, O. Hluchého,. P. Šveca, M. Sedláčka, 
A. Rýzkovej, M. Časa a všetkým rodičom 
detí akordeónového orchestra.

Srdečne blahoželáme súboru Melody 
Accordion Orchestra ZUŠ Senica, ktorý 
vzorne reprezentoval nielen mesto Senica, 
ale vďaka svojmu víťaznému umiestneniu 
i Slovenskú republiku. Na Medzinárodných 
akordeonových dňoch v Prahe zasadil svo-
jím hudobným vystúpením i získaným oce-
nením výraznú stopu česko-slovenskej vzá-
jomnosti pri 100. výročí vzniku ČSR.

Ing. Ivan Gaša

Ľudia so srdcom
Územný spolok Slovenského Červe-

ného kríža v Senici na slávnostnom stret-
nutí v Dome kultúry poďakoval 20. novem-
bra širokému okruhu bezpríspevkových 
darcov krvi za ich veľký prínos pre zdravot-
níctvo, za záchranu tisícok životov. 

Svoj obdiv a úctu darcom krvi vyjadrila 
v príhovore viceprezidentka SČK Helena 
Kobzová, ktorá  potom osobitne  každému 
darcovi  vyslovila poďakovanie za otvo-
rené srdce, za neutíchajúce úsilie venovať 
životodarnú tekutinu iným ľuďom. V sláv-
nostnej atmosfére sa prítomným darcom 
prihovorila aj riaditeľka Územného spolku 
SČK  Miriam Madunická, ktorá zdôraznila 

a ocenila šľachetnosť darcov krvi, ktorí bez 
nároku na odmenu, skromne a bez veľkých 
slov prichádzajú na odbery krvi , aby  po 
kvapkách vlievali nádej na život tým, kto-
rým uniká. 

Darcovia prevzali bronzové, strieborné 
a zlaté Janského plakety. Čerstvými drži-
teľmi  plakiet sa stalo aj mnoho občanov 
nášho mesta, zverejňujeme ich zoznam. 

Bronzové plakety: 
Adam Andel, Peter Árvay, Júlia Beňová, 

Bc. Jozef Cibuľa, Zdenko Čerešník, Ivan 
Hrebenár, Vladimír Hyža, Branislav Jab-
lonický, Tomáš Jašo, Ing. Marián Kupa, 
Monika Krutá, MUDr. Zita Kubinová, 
Radoslav Loveček, Iveta Macková, Mgr. 
Jaroslava Mrázová, Ing. Anton Paus, Ing. 
Vladimír Petráš, Miroslava Slezáková, 
Michal Vlk, Erik Zuščík.  

Strieborné plakety: 
Mgr. Filip Blaho, Jozef Degma, Ing. 

Tomáš Gavlas, Peter Rázik, Vladimír Stašek, 
Ivan Tobiáš a Erika Mášiková (na foto).

Zlaté plakety:  
Roman Čmarada, Ľubor Lezo, Ivana 

Marečková, Peter Vilím, Pavol Žák. 
 

Všetkým oceneným blahoželáme, 
ale hlavne ďakujeme za ich ľudský čin a 
želáme dobré zdravie, aby v tejto aktivite 
mohli naďalej pokračovať.

Viera Barošková
foto autorka

Sľub prváka zložený... 
Už to budú tri mesiace, čo naši najmenší 

a najvzácnejší žiačikovia – prváčikovia 
neisto prekročili prah našej ZŠ na Sadovej 
ulici a vydali sa na desaťročnú povinnú 
cestu... Za 10 týždňov sa stihli osmeliť, 
osamostatniť a mnohé veci naučiť. Nielen 
prvé písmenka, slová a čísla, ale aj pravidlá 
školáckeho života. Našli si nových kamará-
tov a zvykli si na svoj druhý domov a svoju 
prvú, nezabudnuteľnú pani učiteľku. 
Preto bol najvyšší čas, aby sme ich prijali 
do nášho slávneho školáckeho cechu. 

Ceremónia pasovania bola ozvláštnená 
rozprávkovou príchuťou. Medzi deťúrence 
zavítala nezbednica Pipi Dlhá Pančucha 
so svojím kamarátom námorníkom Matym, 
aby deti nielen rozosmiali, ale aj vyskúšali 
a trošku poučili. Ich šantenie spestrili talen-
tované deti z našej školy, ktoré spievali, 
hrali aj tancovali. Veru, bolo na čo poze-
rať... Po ceremónii sa naši prváci – školáci 
tešili z krásnych imatrikulačných čiapok, 
pamätného listu a chutného jabĺčka, ktoré 
symbolizuje našu školu. Dopoludnie plné 
emócií a radosti.

Drahí naši prváčikovia, želáme vám 
úspešnú a šťastnú cestu školáckym živo-
tom, sprevádzanú pochopením a nekoneč-
nou láskou vašich rodín a pedagógov. 

S láskou vaši učitelia
ZŠ Sadová ulica
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Božena Slančíková je významnou spi-
sovateľkou slovenského realizmu, prozaič-
kou, autorkou poviedok a noviel, v ktorých 
zobrazuje pravdivý život slovenskej dediny. 
Vo svojej tvorbe je kritická, ironická, odhaľuje 
záporné vlastnosti ľudí, vysmieva sa dobe 
a spoločnosti, píše o biede. Nechcela preto, 
aby ju poznali, a tak si za svoj pseudonym zvo-
lila názov studničky vyvierajúcej nad Polích-
nom – Timrava. Rodáci v Novohrade sú hrdí 
na svoju „tetu Timravu“, ktorá tam v dvoch 
malých dedinkách Políchno a Ábelová prežila 
takmer celý svoj skromný život. Na jej počesť 
už vyše dve desaťročia pravidelne na jeseň, 
keď sa spisovateľka narodila i zomrela, orga-
nizujú v Lučenci celoslovenskú súťaž v ume-
leckom prednese pôvodnej slovenskej prózy 
Timravina studnička.

Regionálne kolo súťaže pre okresy 
Senica a Skalica, ktoré celoslovenskej súťaži 
Timravina studnička predchádza, sa konalo 
26. októbra v ZUŠ v Senici. Odborná 
porota, vedená predsedníčkou Janou Kout-
nou, vedúcou oddelenia kultúry a knižnice 
MsÚ v Skalici, recitátorkou, moderátorkou 
a divadelníčkou, počas neho ocenila 13 
recitátorov. Do celoštátneho finále sa však 
dostali len tí najlepší – Jakub Valášek, Šimon 
Šinko, Pavlína Praskačová, Petra Simonová, 
Katarína Danišová a Adam Praskač, všetci 
zo ZUŠ v Senici (pedagogičky Štefánia Jáno-
šová a Mgr. art. Linda Petráková, ArtD.). Dru-
hými miestami boli ocenené interpretačné 
výkony Kláry Smetanovej zo ZŠ v Senici, 
Komenského ulica a Šimona Žúreka zo ZUŠ 
v Senici. Diplomy za 3. miesto si odniesli 
Sofia Plottová, ZŠ Senica, Komenského ul. 
a Kristína Slezáková, ZUŠ Senica.

Ďakujeme recitátorom a pedagógom 
za popularizáciu pôvodnej slovenskej 
tvorby, pestovanie vzťahu k materinskému 
jazyku, literatúre a umeleckému prednesu. 
Recitátorom želáme na celoslovenskej 
Timravinej studničke v Lučenci veľa šťastia 
a úspechov.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

70 rokov činnosti 
chovateľov 

Základná organizácia Slovenského 
zväzu chovateľov Senica si na slávnostnom 
posedení v reštaurácii Boston v Senici pri-
pomenula 20. októbra 70. výročie založe-
nia organizácie.

Pozvanie na slávnosť prijali aj zástupco-
via Českého zväzu chovateľov z obce Žíreč 
z okresu Trutnov, zástupcovia z Českého 
zväzu chovateľov z Hodonína a zástupca 
mesta Senica. 

Slovenský zväz chovateľov v Senici 
na čele s jej predsedom Milanom Mičom sa 
od roku 1973 stali svojimi výstavami neod-
mysliteľnou súčasťou Senického kultúr-
neho leta v parku vedľa Záhorskej galérie. 
V tomto roku základná organizácia usku-
točnila už 41. Záhorácku výstavu králikov, 
holubov a hydiny a veríme, že v tejto tradícii 

bude organizácia naďalej pokračovať.
Ich bohatú činnosť a výsledky tohto 

záujmového združenia na stretnutí pripo-
menul RNDr. Peter Paták, zástupca ZO 
SZCH a odovzdal členom organizácie 
za ich prácu pamätné medaily a pamätné 
listy. Zároveň si minútou ticha prítomní spo-
menuli na tých, ktorí už nie sú medzi nami. 
Primátor mesta Branislav Grimm privítal 
pred rokom v obradnej miestnosti Mest-
ského úradu v Senici zástupcov Základnej 
organizácie SZCH Senica pri príležitosti 
konania 40. Záhoráckej výstavy a udelil im 
verejné uznanie za zásluhy o rozvoj mesta 
a prínos v spoločenskom dianí.

Organizácii prajeme naďalej veľa zmys-
luplnej práce, výborné výsledky a uznanie 
za dosiahnuté výsledky, ktoré drobnocho-
vatelia z nadšenia venujú chovu drobného 
zvieratstva. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ Senica

Tvorivý ateliér 
Študenti bilingválneho štúdia v anglickom 

jazyku Obchodnej akadémie v Senici 22. 
novembra po druhý raz zasadli k slávnostne 
prestretému stolu s pečeným moriakom, aby 
sa pridali k oslavám Dňa vďakyvzdania. 

Hodovaniu predchádzala intenzívna 
príprava kostýmov, blahoželaní, sladkých 
dezertov a sprievodného programu v ang-
ličtine pre spolužiakov a pozvaných hostí. 
Prostredníctvom tvorivého ateliéru, ktorý 
predstavuje formu zážitkového vyučova-
nia, sa študenti na jedno dopoludnie ocitli 
v dávnej minulosti Severnej Ameriky, kde 
sa táto tradícia začala.

Rodinné stretnutia, ktorým predchádza 
presúvanie sa ľudí naprieč USA, pečený 
moriak s plnkou, brusnicová omáčka, 
zemiakové pyré, tekvicový koláč, modlitby, 
slávnostný pochod v New Yorku, dobro-
činné akcie, sledovanie športových zápo-
lení, začiatok vianočných nákupov počas 
tzv. Black Friday (čierny piatok) - z toho 
všetkého je poskladaný asi najobľúbenejší 
predĺžený víkend v USA.

Hoci je aj tento sviatok v dnešnej dobe 
veľkým biznisom, nezabúda sa na jeho his-

torické a kultúrne zdroje. Siahajú do roku 
1620, kedy sa členovia prenasledovaného 
náboženského hnutia separatistických puri-
tánov nalodili na loď a opustili Anglicko. 
Na druhej strane Atlantiku chceli vybudo-
vať nový typ spoločnosti, no netušili, aké to 
bude ťažké. Krutú zimu a neznalosť miest-
nych pomerov im spôsobili nesmierne 
útrapy. Prežili len vďaka pomoci pôvod-
ných obyvateľov, ktorí im priniesli jedlo 
a kožušiny a naučili ich pestovať miestne 
plodiny. Na jeseň roku 1621 sa v Plymou-
the konali trojdňové spoločné puritánsko-
-indiánske oslavy vzdania vďaky za prežitie 
a úrodu. V 19. storočí za úradovania pre-
zidenta A. Lincolna získal tento deň štatút 
oficiálneho sviatku v dnešnom ponímaní.

Tvorivý ateliér splnil svoje stanovené 
ciele. Nielenže obohatil študentov o nové 
fakty, ale dal im možnosť aktívneho 
podieľania sa na jeho príprave a realizácii. 
Dal im možnosť prežitia modelovej situácie 
a posunul ich tak tku kladným všeľudským 
hodnotám, na ktoré občas v dnešnom upo-
náhľanom svete zabúdame. 

Mgr. Slavomíra Masrnová
Obchodná akadémia Cena aj za náš 

Dom kultúry
Spolok architektov Slovenska (SAS) ude-

lil 21. novembra výročné ceny. Prezídium 
SAS udelilo Cenu Emila Belluša za celo-
životné dielo architektovi Petrovi Brtkovi. 
Je autorom najrozsitahlejšieho areálu 
pre opustené deti v Československu Detské 
mestečko v Zlatovciach. Okrem toho navr-
hol Lapidárium a prezentáciu archeologic-
kých nálezov Gerulata, Expozíciu judaík 
v prešovskej synagóge a rôzne iné objekty. 
Časť z jeho bohatej tvorby sa nachádza 
aj v našom meste - navrhol Dom kultúry 
a budovu Múzea Ladislava Novomeského, 
ktoré dnes poznáme ako DAV a využíva 
ju na svoje aktivity Centrum voľného času 
a Študentský parlament mesta. 

bar 

Molnárova obhajoba 
ľudskosti 

Trnavský samosprávny kraj, Záhorská 
galéria Jána Mudrocha v Senici

pripravili v závere roku 2018 jubilejnú 
výstavu na Slovensku stále málo známeho 
brezovského rodáka, pražského maliara 
Karola Molnára, parížskeho žiaka význam-
ného profesora Františka Kupku. Vernisáž 
výstavy bola 6. decembra a návštevníci si ju 
môžu pozrieť do 27. januára 2019. 

Výstava pod názvom Obrazy z Česka, 
Francúzska, Anglicka a Slovenska je pri-
pravená pod záštitou Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky v dlhodobom cykle 
Umelci Záhoria k 115. výročiu narodenia 
umelca, k okrúhlemu 100. výročiu vzniku 

Československej republiky a 25. výročiu 
vzniku Slovenskej republiky.

Maliar a kresliar Karol Molnár bol prísluš-
níkom čs. zahraničnej vojenskej jednotky 
v 2. svetovej vojne najprv v rokoch 1939 
– 1940 vo Francúzsku a potom v rokoch 
1940 – 1945 v Anglicku, kde prežíval svoje 
vrcholné výrazne protivojnovo orientované 
tvorivé obdobie. 

Celoživotné maliarske a kresliarske dielo 
Karola Molnára môže slúžiť aj budúcim 
generáciám mladších umeleckých poko-
lení ako príklad nezdolného tvorcu, ktorý 
postavil svoju vizuálnu tvorivosť aj v naj-
ťažších vojnových časoch plne na obranu 
ľudskosti, humanizmu a obhajobu morálky.

PhDr. Štefan Zajíček 
riaditeľ ZGJM
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taOdporúčania hasičov 

vo vykurovacej sezóne
Počas vykurovacieho obdobia vzrastá 

nebezpečenstvo vzniku požiarov. Hasiči 
už tradične evidujú zvýšený počet 
výjazdov k požiarom rodinných domov, 
resp. k požiarom v bytovom fonde.

Najčastejšími príčinami vzniku požia-
rov tohto typu sú nevyhovujúci technický 
stav dymovodov a komínov, nesprávna 
inštalácia, obsluha alebo zlý technický stav 
vykurovacích telies. Okrem toho do popre-
dia vystupuje i nedbalosť a neopatrnosť 
pri manipulácii s otvoreným ohňom, horľa-
vinami či žeravým popolom. V minulom 
roku bolo najčastejšou príčinou vzniku 
požiarov v rodinných domoch vyhorenie 
sadzí, keď vzniklo v SR až 508 požiarov. 
V okrese Senica za vykurovaciu sezónu 
2017-2018 zaznamenali 4 požiare. 

Hasiči odporúčajú skontrolovať stav 
vykurovacích telies ešte pred ich použitím, 
inštalovať ich podľa návodu výrobcu, dbať 
na ich kontrolu počas prevádzky, vysýpať 
popol do nehorľavých nádob a dodržia-
vať predpisy pre skladovanie a používanie 
horľavých kvapalín, plynov a pod.

Odporúčania počas vykurovacej sezóny:
• Vykurovať správnym palivom: 

do kotlov, kachlí a krbov patrí len určené 
palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, 
plastov a iných vysoko horľavých látok sa 
zvyšuje riziko vzniku požiaru a súčasne 
dochádza k znečisteniu ovzdušia,

• Zabezpečovať pravidelné čistenie 
a kontrolu komínov: zabezpečiť odborné 
preskúšanie komínov osobami s odbornou 
spôsobilosťou. Za celkový technický stav 
a údržbu komínov zodpovedajú majitelia 
sami, a preto sú povinní zabezpečovať 
pravidelné čistenia a kontroly. Pri kontrole 
vykurovacích telies je vhodné zamerať 
pozornosť na stavebné prevedenie, funkč-
nosť či nedošlo k prehoreniu materiálu 
a jeho následnému poškodeniu. Pri plyno-
vých spotrebičoch je vhodné orientovať 
pozornosť na čistotu komínových prie-
duchov, na zabezpečenie dobrého ťahu 
komína a dodržiavať revízne prehliadky, 
aby nedošlo k úniku plynu do okolia.

• Správne uskladňovať palivo: v tesnej 
blízkosti kotlov, kachlí a krbov nesmú byť 
uložené žiadne horľavé látky. Odletené 
žeravé častice pri kúrení môžu spôsobiť 
požiar.

mjr. Ing. Jarmila Barcaj Drinková
odborný inšpektor OR HaZZ v Senici                   

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – november 2018
 autOr: názOv:   vydavateľ:

1. Kol.:   Kniha hádaniek a hlavolamov pre škôlkarov Arkus
2. Naud, P.   100 zábavných testov pre bláznov do testov Arkus
3. Gohl. Ch.:  Tajné hodiny jazdy    Arkus
4. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu   Arkus
5. Kol.:   Krížovky a osemsmerovky   Bookmedia
6. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (3.vyd.)  Arkus
7. Gohl, Ch.: Leto v sedle    Arkus
8. Andersen, K. B.: Diablov učeň    Slovart 
9. Hoover, J.:   Ako pracovať pre idiota    Arkus
10. Dugas, D.: Nové babkine bylinky  Ottovo nakladateľstvo
11. Betancourt, J.:  Divoký poník    Arkus
12. Kol.:  Veľká kniha krížoviek   Bookmedia

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 2/19a kúzelník Abrak Dabrak 
Kúzelníkovi Abrakovi Dabrakovi sa akosi nedarí. Hoci sa snaží zo všetkých síl, s jeho 

kúzlami to ide dolu vodou a čo urobí, všetko pokazí. Diváci sa od smiechu váľajú po zemi 
a kúzelník by sa od hanby najradšej skryl do svojho kúzelného cylindra.

Čo by mal kúzelník spraviť? Nájde sa niekto, kto mu pomôže?
Mäkká väzba, 105 x 148 mm, 32 strán, cena: 0,90  eur.

Detské doplňovačky 9/18 holubie
Posledné tohtoročné číslo obľúbených Detských doplňovačiek je venované holubom. 

Viete o tom, že holuby dokážu oveľa viac ako len hrkútať a zobkať kúsky rožkov, ktoré 
im hodíte? Holuby sú napríklad mimoriadne zdatní letci, skvele sa dokážu orientovať v 
priestore a aj z veľkej diaľky sa vedia spoľahlivo vrátiť domov. Preto ich ľudia oddávna 
využívajú na... ale to sa dozviete, keď si kúpite toto číslo Detských doplňovačiek a vylúš-
tite si úlohy, ktoré v nich nájdete. Pravdaže, dozviete sa ešte kadečo iné a všetko bude 
zaujímavé i zábavné. 
Formát 148 x 210 mm, 16 strán, cena 0,75 eur.

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

Vernisáž výstavy 
3ZASTAVENIA

V Galérii v podkroví Základnej ume-
leckej školy (ZUŠ) bola 16. novembra 
slávnostne otvorená výstava 3ZASTAVE-
NIA. Výstava je výsledkom stretnutí foto-
grafov Fotoklubu Záhorského osvetového 
strediska Senica (Ján Hromek, Ľubomír 
Jarábek, Lucia Kuklišová - na foto, Lujza 
Marečková, Rudolf Podolský, Elena Šeli-
gová, Tomáš Tóbik a Yvet Tóth) a fotogra-
fov z paratnerského moravského mesta 
Velké Pavlovice (František Kobza a Jana 
Vondrová). Pod vedením lektorky Mgr. art. 
Petry Cepkovej, ArtD. vytvárali fotografie 
na zadané témy Introspekcia, Telo krajiny/
Krajina tela a Všedné veci všedných dní.

Na vernisáži v programe spievali Kata-
rína Sadloňová, Ján Jozéfek a Martin Janšák 
- sólisti adventného programu Česká mše 
vánoční.

text a foto Štefan Orth

Ochranárik čísla 112
Na Mestskom úrade Senica boli 30. 

novembra  vyhlásené výsledky okresného 
kola výtvarnej súťaže Ochranárik čísla ties-
ňového volania 112 a Civilnej ochrany. Jej 
organizátorom bol odbor krízového riade-
nia Okresného úradu Senica. 

V 5. ročníku bola pre žiakov materských, 
základných a špeciálnych škôl zvolená 
téma Veď aj ja som záchranár. Do súťaže 
sa  zapojilo 17 škôl zo Senického okresu 
so 121 prácami. Zo senických účastníkov 
v kategórii materských škôl sa na 1. mieste 
umiestnila Sofia Geržová z elokovanej tri-
edy MŠ Senica na Komenského ulici, na 
3. mieste Šimon Štora z elokovanej triedy 
MŠ na Kalinčiakovej ulici a Julka Búranová 
zo ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrocha. V kategórii 
špeciálnych škôl 2. miesto získal Erik Blaná-
rik zo Spojenej školy. V kategórii ZŠ senickí 
žiaci neobsadili  prvé 3 miesta. Ceny žia-
kom odovzdával prednosta Okresného 
úradu Vladimír Kocourek, ktorý vyzdvihol, 
že aj formou výtvarnej súťaže si žiaci uve-
domujú význam čísla 112. 

bar 
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Zápasom proti Ružom-
berku 8. decembra odohrali senickí futbalisti 
posledný duel jesennej časti najvyššej fut-
balovej súťaže. Po 18 kolách obsadili zatiaľ 
predposledné 11. miesto, ktoré by v koneč-
nom účtovaní znamenalo opäť baráž ako 
minulú sezónu. Fanúšikovia veria, že jar pri-
nesie lepšie výsledky.

V13. kole pricestoval do Senice nováčik 
zo Serede. Seničania chceli konečne zabo-
dovať naplno. Od začiatku boli aktívnejším 
celkom a hneď v 2. min. mohli mať výhodu 
penalty po faule na Derettiho, ale rozhod-
cova píšťalka mlčala. V 2. polčase sa hral 
menej pohľadný futbal. V 55. min. mali mať 
Seničania opäť výhodu penalty po faule 
brankára na Derettiho, ale ani tentoraz roz-
hodca Dohál nepískal. Duel skončil bezgó-
lovou remízou.

Súboj so Zlatými Moravcami odoh-
rali Seničania na domácom ihrisku. Bol 
to veľmi dôležitý zápas, keďže na seba 
narazili posledné dva celky tabuľky. Pol-
čas vyznel lepšie pre hostí, ale strelecky sa 
nedokázali presadiť. 2. polčas sa začal akti-
vitou Senice. Seničania sa vďaka víťazstvu  
3:0 odlepili z dna ligovej tabuľky.

O ďalší týždeň cestovala Senica do Pod-
brezovej, kde sa im v doterajších zápasoch 
nikdy nepodarilo zvíťaziť. Tentoraz však pre-
lomili negatívnu sériu. Seničania tak prvý-
krát v sezóne vyhrali na ihrisku súpera (2:4).

Po reprezentačnej prestávke privítali 
na domácom štadióne zverenci trénera 
Ricarda Michalovce. Úvodné dejstvo pri-
nieslo gólovú nádielku. Po prestávke mohli 
ísť domáci prvýkrát do vedenia, ale obrov-
skú možnosť nepremenil v 54. min. Casta-
neda. Všetko nasvedčovalo tomu, že duel 
skončí remízou. V posledných 10. min-
útach však Senica zabudla na zadné vrátka 
a dvakrát sa im to vypomstilo. Po dvoch 
ukážkových rýchlych protiútokoch strelili 
góly Sulley a Rota a rozhodli o cenných 
bodoch pre hosťujúci Zemplín (2:4).

Stratené body chceli senickí futba-
listi získať o týždeň v Nitre. Domácim sa 
podarilo streliť pomerne rýchly gól. Bol 
to jediný presný zásah zápasu. Seničania 
sa v útočnej fáze nevedeli vôbec presadiť 
proti kvalitnej defenzíve Nitry (1:0).

Posledný duel jesene sa odohral v sobotu 
8. decembra. Domáca Senica úplne zaspala 
úvod a hostia z Ružomberka im svojím 
pohybom robili veľké problémy. V 35. min. 
vyšla domácim pekná kombinácia - Zezinho 
poslal loptu do 16-ky Derettimu, ten loptu 
nacentroval pred bránu, kde bol pripravený 
Castaneda a strelou do prázdnej brány 
vyrovnal - 1:1. Do polčasu mohli domáci 
vyhrávať. Po prestávke bola hra vyrovnaná, 
hralo sa prevažne v strede ihriska. Bran-
kára Tabordu vystrašil tvrdou strelou Twar-
dzik, ale brankár Taborda vytiahol výborný 
zákrok. Zápas sa tak skončil zaslúženou 
remízou (1:1).

IT

Viete ako sa zachovať?
Viete ako oznámiť poru-

šenie verejného poriadku, 
podozrenie z trestnej čin-
nosti a inej protispoločen-
skej činnosti, ktorej ste sved-
kom?

Mestská polícia v Senici ponúka nasle-
dovné rady:

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

- oznámte každú činnosť, ktorá sa vám 
zdá podozrivá, hliadka na mieste vec pre-
verí

- oznámenie môže byť aj anonymné, 
v takom prípade uveďte presne miesto, 
popis páchateľa a čo urobil

- oznamovať môžete telefonicky na čísle 
159, 24 hodín denne

- oznamovateľ môže požiadať Mestskú 
políciu o vysvetlenie, ako bola nahlásená 
udalosť riešená

- tak isto môžete oznámiť na Mestskú 
políciu aj iné udalosti, napr. požiar, zranenú 
osobu atď., službukonajúci policajt zabez-
pečí ďalšie potrebné zložky

- svoje pripomienky na Mestskú polí-
ciu adresujte na e-mail msp@msu.senica.
sk alebo telefonicky na číslo 651 5886 – 
náčelník MsP.

- pamätajte na to, ak ste boli svedkom 
nejakej udalosti a neoznámite to, umožňu-
jete páchateľovi pokračovať v jeho činnosti 
ďalej. Nabudúce aj vy alebo osoba vám 
blízka sa môže stať obeťou kriminálnej čin-
nosti

- pri opise vozidla udajte farbu, typ, evi-
denčné číslo, smer pohybu vozidla

- pri opise osoby si všímajte vek, pohla-
vie, rasu, výšku, hmotnosť, farbu vlasov, 
štýl účesu, oblečenie (odhora nadol), popis 
tváre (farba očí, brada, fúzy), či bol ozbro-
jený, vyjadrovanie sa a iné zvláštnosti (kríva 
a pod.)

33. Silvestrovský beh

Novinkou severská 
chôdza

Posledný deň roka 2018 sa nezadrža-
teľne blíži. S ním je spojené nielen bujaré 
veselie, tancovačky, ale aj športovanie. 
V našom meste s 33-ročou tradíciou je to 
Silvestrovský beh. Podujatie si za tie roky 
získalo veľkú priazeň, pomohlo vychovať 
nové generácie bežcov a stalo sa súčasťou 
športového kalendára Mesta Senica, ktoré 
spoločne s komisiou pre šport preteky 
organizuje.

Silvestrovský beh má aj tento rok 
vypísané kategórie od benjamínkov až 
po dospelých mužov a ženy v rôznych 
vekových kategóriách. Bežecké trate vedú 
mestským parkom a po cyklotrase. Každá 
veková kategória má stanovenú aj dĺžku 
trate. Najmenší benjamínkovia pobežia 
60 m, najdlhšie okruhy 4 a 8 km pobežia 
dospelí. Medzi súťažné kategórie bežcov 
organizátori premiérovo zaradili i severskú 
chôdzu - nordic walking, ktorá je u časti 
obyvateľov rozšírená a obľúbená. Zvlášť sa 
budú hodnotiť muži a ženy, obe kategórie 
majú určený 4 km okruh. Účastníci nordic 
walkingu sa takisto zaregistrujú, zaplatia 
štartovné 5 eur a budú mať štartové číslo. 
Prví traja v každej kategórii budú tiež oce-
není medailou. 

Prezentácia pretekárov sa začína o 9. 
hod. na futbalovom štadióne. Mládežnícke 
kategórie štartovné neplatia. Najmladšie 
vekové kategórie štartujú pred futbalovým 
štadiónom o 10. hod., beh pre zdravie 
na 600 metrovom okruhu parkom je naplá-
novaný na 12. hod. a o 12.15 hod. štartujú 
ženské a mužské kategórie vrátane sever-
skej chôdze. 

Organizátori sa tešia, že bežecké trate 
budú aj tento rok plné malých i dospelých 
pretekárov a pri spoločnej aktivite sa rozl-
účime s rokom 2018. 

bar 

Po 2 rokoch s novinkou  
Po dvoch rokoch sa hudobný projekt 

Poetry In Telegrams hlási s novinkou I, 
Koheleth. K veľkým menám z minulých 
nahrávok (Thomas Lang a Jørgen Mun-
keby) pribudlo ďalšie, nemenej atraktívne - 
bubeníkom je tentoraz Marco Minnemann 
(GER/USA), známy zo spolupráce s virtu-
ózmi ako Joe Satriani, Guthrie Govan alebo 
Paul Gilbert. Klávesové nástroje v skladbe 
S+R nahral Paul Ortiz (UK) a o celkový 
zvuk sa opäť postaral Roland Grapow 
(GER). Prvým singlom z CD je pieseň Lip 
Reader, ku ktorej natočil obrazovú zložku 
Peter Čermák (ide o čoraz populárnejší for-
mát „official audio video“).

Lip Reader - https://youtu.be/d57va-
n6AwrI

K novinke, ktorá vychádza ako CD i ako 
digitálny album (a taktiež k predchádzaj-

úcim nahrávkam), získate viac informácií 
na oficiálnej webovej stránke www.poetry-
intelegrams.com a na sociálnych sieťach 
projektu, napr. na www.facebook.com/
poetryintelegrams.

Hlavou Poetry In Telegrams je slovenský 
hudobník Johny Štefeček. Charakteristic-
kou črtou projektu zostáva aj naďalej mini-
malizmus (gitara a bicie) a „pesničkárstvo“. 
Debut Songs for Desperate Lovers i ďalšie 
doterajšie EP zožali pozitívne recenzie 
v rôznych rockových časopisoch a na inter-
netových portáloch, tiež nahrávka Melan-
choly bola nominovaná na cenu Radio_
Head Awards v kategórii album roku Hard 
& Heavy 2016. Mixáž a mastering všetkých 
štyroch CD je v réžii Rolanda Grapowa 
(GER). Obálky a webová stránka sú dielom 
Pavla Trubena (Truben Studio), fotografom 
je Martin Mayer. 

TS 
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Všetci s medailami
V Zlíne sa 27. októbra uskutočnili medzi-

národné majstrovstvá Zlínskeho kraja 
v mládežníckom štvorboji mladších žiakov 
a vo vzpieraní starších žiakov. Klub Barbell 
reprezentovalo 9 pretekárov a všetci prete-
kári si priviezli medailu.

V súťaži družstiev mal Barbell dva 
súťažné kolektívy, ktoré obsadili druhé 
a štvrté miesto zo siedmich družstiev. Súťaž 
bola generálkou na nadchádzajúce finále 
slovenskej ligy mladších aj starších žiakov, 
kde má klub svojich pretekárov. Na súťaži 
viacerí pretekári urobili osobné rekordy, čo 
je výborné, lebo na súťaž išli z plného tré-
ningu a špeciálne sa na ňu nepripravovali. 
Výkony jednotlivých pretekárov boli:
Simon Stašek - trojskok 480 cm, hod 2 kg 
medicinbalom 370 cm, trh 7 kg, nadhod 8 
kg,
Peter Gažo - trojskok 500 cm, hod 2 kg 
medicinbalom 410 cm, trh 14 kg, nadhod 
18 kg,
Kristína Žáková - trojskok 490 cm, hod 2 
kg medicinbalom 470 cm, trh 26 kg, nad-
hod 18 kg,
Dominik Tkáč - trojskok 430 cm, hod 2 kg 
medicinbalom 500 cm, trh 18 kg, nadhod 
22 kg,
Tomáš Kovačovič - trojskok 610 cm, hod 3 
kg medicinbalom 710 cm, trh 38 kg, nad-
hod 48 kg, 
Viktória Sládková - trojskok 600 cm, hod 3 
kg medicinbalom 790 cm, trh 40 kg, nad-
hod 53 kg,
Michal Škodáček - trh 67 kg, nadhod 89 kg 
Roman Marek - trh nedal základ, nadhod 
60 kg 
Miroslav Blažek - trh 67 kg, nadhod 86 kg.

Klub ďakuje pretekárom za dobrú repre-
zentáciu a dúfame, že na finále líg mladších 
a starších žiakov si výkony ešte vylepšia 
a potvrdia svoju tohtoročnú vysokú výkon-
nosť.

A.P.

Mladí lukostrelci
Lukostrelecký klub Senica zavŕšil 

úspešnú letnú sezónu účasťou na Maj-
strovstvách Slovenska vo Svite v terčo-
vej a terénnej lukostreľbe. V terčovej 
lukostreľbe boli najúspešnejší mladí strelci.

Na M SR štartovali štyria strelci Libor 
Kubíček a Elizabeta Šedivá v kategórii 
kadeti, Šimon Šedivý za starších žiakov 
a Tobias Šálek za mladších žiakov. Všetci 
štyria po výborných výkonoch obsadili 
prvé miesta, získali pre Senicu 4 zlaté 
medaily. Tieto výsledky radia senický klub 
medzi najúspešnejšie kluby na Slovensku 
v kladkovej lukostreľbe mládeže.

Na M SR dospelých a veteránov v Ban-
skej Bystrici a Kežmarku Seničania získali 
jednu zlatú medailu zásluhou Barbory 

Žiacke nádeje 
začínajú súťažiť 

Na majstrovstvách sveta 
v karate WKF v Španielsku 
6. - 11. novembra štartoval 
rekordný počet 1251 prete-
károv zo 140 krajín. Sveto-
vého šampionátu v novom 
olympijskom športe sa 
zúčastnila i žiačka senického 
trénera M. Čulena (8. Dan) 
Veronika Mišková. 

Bronzová medailistka z ME a rodáčka 
z Hodonína štartovala za českú reprezen-
táciu v kata ženy a úspešne prešla prvými 
troma vyraďovacími kolami. Zastavila ju až 
v 4 . kole neskoršia bronzová medailistka 
talianska reprezentantka V. Bottaro. Drži-
teľka 3. Danu potvrdila miesto vo svetovej 
špičke. Celkovo ovládli svetový šampionát 
japonskí majstri karate, ale špičkové karate 
predvádzali i reprezentanti Iránu, Turecka, 
Francúzska či Azerbajdžanu. Slovenské 
karate dosiahlo cenný úspech v podobe 
bronzovej medaily v kumite ženy M. Kopú-
ňovej a celkového 19. miesta vo svete.

V 2. kole Slovenského pohára juniorov 
17. novembra v Šuranoch štartoval i sloven-
ský reprezentant Martin Kopáč (1. Dan) 
z Hanko Kai Senica. Kvôli chorobe nemo-
hol obhajovať 2. miesto z minulého roč-
níka na veľkom medzinárodnom turnaji GP 
Ostravy 3. - 4. novembra, kde sa tohto roku 
zišla skvelá konkurencia z celej Európy, ale 
aj exotickí karatisti napr. z Indie. Martin 
sa dostáva postupne do bývalej formy, čo 
potvrdil i v Slovenskom pohári. Juniori v cvi-
čení kata sa tentoraz namiesto zvyčajného 
vyraďovacieho systému stretli v súbojoch 
každý s každým. Senický karatista cvičil 
náročné kata Suparinpei, Eiku a Nipaipo. 
Prehral jediný zápas, čo znamenalo cel-
kové 2. miesto a potvrdenie miesta v slo-
venskej reprezentácii.

V rovnakom termíne 17. novembra 
vycestovali mladí senickí karatisti do Čes-
kej republiky na medzinárodný turnaj 
Grand Prix Brna. Tento turnaj v moravskej 
metropole slúži už tradične začínajúcim 
pretekárom z B družstva Hanko Kai Senica 
pre  získavanie prvých skúseností so súťa-
žou v cvičení v kata alebo v zápase kumite. 
Kvarteto Seničanov sa v konkurencii 190 
pretekárov z 24 klubov z Poľska, Sloven-
ska a Českej republiky ukázalo v dobrom 
svetle. Najúspešnejším sa stal zápasník 
v kumite starších žiakov Patrik Sprušanský. 
Držiteľ žltého pásu 7. Kyu sa presadzoval 
v zápasoch nacvičenými kombináciami, 
presnými údermi i nečakanými podrazmi. 
Aj vo finále v súboji o 1. miesto jasne domi-
noval nad súperom technikami i lepším 
pohybom. Pri  vedení 4:2 prišlo zrazu 30 
sekúnd pred koncom k jeho nečakanej 
diskvalifikácii kvôli neúmyselnému faulu 
- zrazeniu kolenami. Nesprávne rozhod-
nutie rozhodcov znamenalo pre Patrika 
striebornú medailu za 2. miesto. Pri naďa-
lej zodpovednom tréningu žiaka senického 

trénera mládeže J. Rehuša (5. Dan) 
to však určite nebola posledná 
medaila tohto talentovaného kara-
tistu. Nedarilo sa obhajcovi titulu 
z minulého ročníka v kumite mlad-
ších žiakov Samuelovi Otrubčá-
kovi. Po prehre v 1. kole z ďalších 
súbojov vypadol.

Výborne išla na svojej vôbec 
prvej súťaži Laura Džačovská v kata 
žiačok. Nezaplatila nováčikovskú 
daň, odolala tréme, prešla víťazne 
prvými dvoma kolami, keď vyra-
dila svoje súperky a prehrala tesne 

1:2 až v 3. kole. Michal Grimm v kata žia-
kov po výhre 2:1 v 1. kole nad H. Eckerom 
z Jihlavy prehral v 2. kole 1:2. Najdôležitejšie 
pre ďalší rast mladých karatistov Hanko Kai 
sú neoceniteľné skúsenosti z týchto turna-
jov, uvedomenie si chýb a ich odstránenie. 
Iba neustálym stretom v súbojoch s najlep-
šími sa sami môžeme zlepšovať.

Karatisti Hanko Kai Senica sa predsta-
vili v súbojoch o tituly majstrov Slovenska 
na majstrovstvách Slovenska 1. decembra 
v Trnave. Nový rok 2019 začnú tradičným 
zimným sústredením v januári na Dubníku 
pri Starej Turej.

Vzhľadom na dobré výsledky na sloven-
ských i medzinárodných turnajoch by si 
slovenský reprezentant Martin Kopáč mal 
udržať miesto v slovenskej reprezentácii. 
Príprava smeruje k blížiacim sa ME juniorov 
v Dánsku a je i finančne náročná povinnou 
účasťou reprezentantov na nominačných, 
medzinárodných turnajoch. Poďakovanie 
patrí i mestu Senica za podporu karate 
v našom meste.

Vzhľadom na dobré výsledky na slo-
venských i medzinárodných turnajoch by 
si mohol slovenský reprezentant Martin 
Kopáč udržať miesto v slovenskej repre-
zentácii. Príprava smeruje k blížiacim 
sa ME juniorov v Dánsku a je i finančne 
náročná povinnou účasťou reprezentantov 
na nominačných, medzinárodných turna-
joch. Poďakovanie patrí i mestu Senica 
za podporu karate v našom meste.

E. Jareč

Gálovej v ženskej kategórii a dve štvrté 
miesta - Libor Kubíček ml. medzi mužmi 
a Peter Gál medzi veteránmi.

Na M SR 
v terénnej 
l ukos t re ľbe 
v Sebedraží 
klub zastu-
povali traja 
strelci Bar-
bora Gálová 
za ženy, Libor 
Kubíček ml. za mužov a Peter Gál za vete-
ránov. Všetci traja obsadili medailové pozí-
cie, Barbora Gálová zlato, Libor Kubíček ml. 
a Peter Gál bronz.

Spolu senický klub získal na M SR 6 x 
zlato, 2 x bronz a 2 x štvrté miesto.

Lukostrelci tohto roku využili dotáciu 
z Fondu Pro Senica na nákup kvalitných ter-
čovníc, čo zlepšilo kvalitu tréningov a dob-
rými výsledkami na súťažiach tak reprezen-
tujú aj mesto Senica.

Libor Kubíček

Patrik Sprušanský
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fo Vyberte si z podujatí
20. december, 18.00
CANTILENA - vianočný koncert –predpre-
daj Infosen, cena 4 €
miesto: Dom kultúry
organizátor: MsKS a Cantilena

22. december, 17.00
Križovianka – koncert dychovej hudby
miesto: Dom kultúry
organizátor: MsKS

7. január, 19.00
Mária Čírová - novoročný koncert, pred-
predaj vstupeniek Infosen Senica, vstupné 
15 €
Miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS

19. január, 20.00
Hasičský ples 
miesto: Dom kultúry
organizátor: DHZ 

21. január, 17.00
Spievankovo a Kráľovná Harmónia 
– koncert, predpredaj Infosen, cena 10 €
miesto: Dom kultúry

22. január, 17.00
Výtvarná Senica - regionálna súťažná 
výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
okresov Senica Skalica, potrvá do 19. febru-
ára.
miesto: ZOS 
organizátor: ZOS 

26. január
Reprezentačný poľovnícky ples 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: RgO SPZ so sídlom v Senici 

pripravujeme v dOme kuLtúry 
7. február, 16.00 a 19.00 
Radošinské naivné divadlo – Čo sa sníva 
trpaslíkom, predpredaj Infosen, cena 17 €

8. február, 19.00
Venček – slávnostné ukončenie kurzu spo-
ločenského tanca

9. február, 19.00
Študentský ples

12. február
Titanic - divadlo

Korčuľovanie 
pre verejnosť

Rekreačné služby mesta Senica 
vyčlenili na december  tieto termíny na 
korčuľovanie:
sobota 22. 12.  16.00 – 17.30
nedeľa 23. 12.  15.00 – 16.30
pondelok  24. 12.  11.00 – 12.30
streda  26. 12.  10.30 – 12.00
                       15.30 – 17.00
štvrtok  27. 12.  15.00 – 16.30
piatok  28. 12.  12.00 – 13.30
  16.30 – 18.00
sobota  29. 12.  15.00 – 16.30
nedeľa  30. 12.  10.30 – 12.00
  15.00 – 16.30
pondelok  31.12.    12.00 – 13.30

2019
utorok  1. 1.  15.00 – 16.30
streda  2. 1.  9.30 – 11.00
                       15.30 – 17.00
štvrtok  3. 1.  15.00 – 16.30
piatok  4. 1.   10.30 – 12.00
  15.30 – 17.00
nedeľa  6. 1.  15.00 – 16.30
streda  9. 1.  14.30 – 16.00   
sobota  12. 1.  16.00 – 17.30
nedeľa  13. 1.  15.00 – 16.30
streda  16. 1.  14.30 – 16.00
sobota  19. 1.  15.30 – 17.00
nedeľa  20. 1.  15.00 – 16.30
streda  23. 1.  14.30 – 16.00
sobota  26. 1.  16.00 – 17.30
nedeľa  27. 1.  15.00 – 16.30
streda  30. 1.  14.30 – 16.00

Info na www.rsms.sk
RSMS 

SÁLOVKA
1. liga SeLF
22., 26. a 29. december, športová hala

2. liga SeLF
15. a 23. december, športová hala

TURISTIKA
Vianočný výstup na Záruby
26. december 
štart Smolenice železničná stanica o 8.00

Kam za športom

Pozvanie na kapustnicu
COOP Jednota Senica, spotrebné druž-

stvo pozýva zákazníkov, návštevníkov via-
nočnej dediny i ostatných okoloidúcich 
na vianočnú kapustnicu. Navaria ju a podá-
vať budú šikovní pracovníci reštaurácie Jed-
nota v dňoch 20. a 21. decembra v stánku 
pred obchodným domom Cieľ. Aj v tomto 
roku bude určite výborná, horúca, ktorá 
v studenom počasí zahreje a pripomenie 
nám, že zase sú tu Vianoce. 

text a foto - zl -

V pohári proti Nitre
Seničania sa v Slovnaft cup-e prebojovali 

už do štvrťfinále. V októbri si prekvapivo 
hladko poradili na domácej pôde s D. Stre-
dou (5:1) a dostali sa medzi 8 najlepších 
tímov. Žreb im doprial, že aj ďalšie stretnu-
tie budú hrať na domácej pôde. V stredu 
13. marca 2019 privítajú hráčov FC Nitra. 
Štvrťfinále sa hrá ešte na jeden zápas.

IT

Malí vzpierači 
skončili štvrtí 

V Družstevnej pri Hornáde sa 1. decem-
bra uskutočnilo finále celoslovenskej ligy 
družstiev žiakov vo vzpieraní. Do finále 
postúpilo päť najlepších družstiev z celého 
Slovenska a nás teší, že medzi nimi bol aj 
senický klub Barbell. 

Po kvalitných výkonoch a osobných rekor-
doch väčšiny družstva sme obsadili konečné 
štvrté miesto na Slovensku zo štrnástich 
družstiev, čo môžeme hodnotiť ako úspech 
pre náš malý klub. Reprezentovali nás:

Roman Marek - trh 45 kg, nadhod 55 kg, 
Tomáš Kovačovič - trh 42 kg, nadhod 52 kg, 
Viktória Sládková - trh 43 kg, nadhod 54 kg, 
Miroslav Blažek - trh 71 kg, nadhod 83 kg 
a Michal Škodáček - trh 68 kg , nadhod 92 
kg. Michal Škodáček za svoj výkon získal 
tretie miesto v absolútnom poradí všetkých 
pretekárov a dokázal. že medzi staršími 
žiakmi patrí k absolútnej špičke. Preteká-
rov klubu teraz čaká zaslúžený oddych aby 
mohli v novej sezóne nadviazať na tohto-
ročné úspechy, prípadne ich ešte vylep-
šiť. V klube Barbell na to majú vytvorené 
výborné podmienky. Klub ďakuje všetkým 
podporovateľom a Mestu Senica za poskyt-
nutie dotácie vo výške 300 eur na klubovú 
činnosť.

A.P.

Knižnica počas sviatkov
Záhorská knižnica Senica bude od 21. 

decembra 2018 do 6. januára 2019 pre 
verejnosť zatvorená. Požičiavať knihy si 
čitatelia môžu znova od 7. januára, kedy 
bude otvorená od 8. do 18. hod. 

TS - ZK
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Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
(MsO JDS) v Senici oboznamuje svojich členov s pripravova-
nými aktivitami:
• Klub dôchodcov na Továrenskej ul. bude počas vianočných 
sviatkov zatvorený, a to od 21. decembra 2018. Otvorený bude 
od 2. januára 2019.
• Od 2. januára 2019 sa bude v Klube dôchodcov na Továren-
skej ul. vyberať členský príspevok vo výške 4 eurá, a to v pon-
delok, stredu a piatok od 13. do 16.hod., prípadne prostredníc-
tvom aktivistiek MsO JDS.
• Členovia Jednoty dôchodcov v Senici sa môžu prihlasovať 
na rekondičné pobyty so štátnou dotáciou na rok 2019.
• Posedenie pri harmonike bude 9. januára v Klube dôchodcov 
na Továrenskej ul.
• Kúpanie v Thermalparku v Dunajskej Strede sa uskutoční 21. 
januára. Poplatok 13 eur, odchod o 8.hod od plavárne.
• Tradičné posedenie pri hudbe bude 24. januára o 15. hod. 
v budove COOP Jednota.
Ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nám prispeli do tomboly 
na Mikulášske posedenie. Poďakovanie patrí aj COOP Jednota 
v Senici za poskytnutie priestorov a prípravu na naše akcie. 
MsO JDS v Senici všetkým seniorom z celého srdca želá 
pokojné a požehnané prežitie vianočných sviatkov a nový rok 
2019 plný lásky, zdravia a pokoja. 

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Ing. arch. Vladimír Minx a PharmDr. Mária Pekárová, PhD. 
Marek Dujka a Kristína Cintulová
Martin Ježko a Katarína Kunšteková
Dávid Jakub a Alexandra Bobeková

Vítame nových Seničanov
Tadeáš Matfiak   narodený v Bratislave
Olívia Šajánková   narodená v Bratislave
Jan Marušin   narodený v Kyjove
Nina Šalíková   narodená v Myjave
Jaroslav Hrušecký   narodený v Skalici
Anna Štefečka   narodená v Skalici
Tamara Andová   narodená v Myjave
Matej Jankovích   narodený v Břeclavi
Jakub Kadlečík   narodený v Myjave
Loriana Pernecká   narodená v Myjave
Matúš Chropúvka   narodený v Myjave

Opustili nás 
Helena Kvačková vo veku 96 rokov
Peter Fúsek vo veku 66 rokov
Jozef Maca vo veku 59 rokov
Štefánia Czoborová vo veku 86 rokov
Stanislav Cellery vo veku 53 rokov
Ivan Zrini vo veku 75 rokov
Anna Šefčíková vo veku 94 rokov
Viktor Bebjak vo veku 96 rokov
Pavol Lukáč vo veku 77 rokov
Anna Zedeková vo veku 53 rokov
Dušan Čimbora vo veku 68 rokov
Helena Kunková vo veku 66 rokov
Marián Šperka vo veku 71 rokov
Ivan Cvečka vo veku 61 rokov
Miroslav Bednár vo veku 62 rokov

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

Sociálna poisťovňa 
vy tvorila klientske centrum 

Pracovisko Sociálnej poisťovne, pobočka Senica sa z budovy 
VUB, a.s. na Námestí oslobodenia 8 presťahovalo do nových pries-
torov, kde je vytvorené klientske centrum.

Všetkých klientov Sociálnej poisťovne od 3. decembra 2018 
vybavia v priestoroch klientskeho centra na adrese Sotinská ul. 1/A 
č.1577 – táto budova sa nachádza vedľa Polikliniky Senica.

Ďakujeme za pochopenie.
Sociálna poisťovňa

22. 12.  Sotinská,  Sotinská 1588  20.00 - 22.30
22. 12.  Dr. Max OD,  Kaufland 7.00 - 20.00
23. 12.  Dr. Max, OD Kaufland 7.00 - 22.30
24. 12.   Eurodom, Hviezdoslavova 309 7.00 - 22.30
25. 12.  Centrum, Štefánikova 726 7.00 - 22.30
26. 12.  Benu, Sotinská 1591 7.00 - 22.30
29. 12,  Dr. Max, OD Kaufland,  7.00 - 22.30
30. 12.  Ekolekáreň, Sotinská 1586 7.00 - 20.00
30. 12.  Sotinská Sotinská 1588 20.00 - 22.30 
31. 12.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599 16.00 - 22.30  

5.1. Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3 7.00  - 22.30  
6.1. Sotinská, Sotinská 1588  7.00 - 22.30  
12.1. Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3 7.00 - 20.00  
12.1. Sotinská, Sotinská 1588 20.00 - 22.30  
13.1. Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3 7.00 - 22.30  
19.1. Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3 7.00 - 22.30  
20.1. Ekolekáreň, Sotinská 1586 7.00 - 22.30  
26.1. Ekolekáreň, Sotinská 1586 7.00 - 20.00  
26.1. Verbascum, Palárikova 308 20.00 - 22.30  
27.1. Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3 7.00 - 22.30  

Služby lekární

Spomienka
Osud je niekedy neuveriteľne krutý...
Dňa 7. januára si pripomenieme veľmi 
smutné 10. výročie, keď nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, 
maminka, svokra a sestra Vlasta 
Macková. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 

tichú spomienku.
S láskou, úctou a bolesťou v srdci spomínajú manžel, dcéra 
a syn s rodinami, ostatná rodina a blízki.

Spomienka
Už sa k nám nevrátiš, už nie je nádeje, 
len cestička k tvormu hrobu nás k tebe 
zavedie...
Dňa 11. decembra uplynul 2. rok, keď 
nás opustil otec, dedko, pradedko, 
švagor a priateľ Arnošt Bíba.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami, švagriná Anka.
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Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, ostáva v nás...
S bolesťou v srdci si spomíname, že 
dňa 13. novembra uplynulo 9 rokov od 
tragickej smrti Martina Gubku. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína mamina, manželka, syn Martin, brat 
Marián s rodinou, bratranec Ján s manželkou a ostatná rodina. 

Spomienka
Nech je čas akokoľvek dlhý, nezahojí 
ranu, ktorá stále bolí...
Dňa 15. júna sme si pripomenuli 24. 
výročie tragickej smrti Antona Gubku. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku. 
S bolesťou v srdci spomína mama, brat 

Marián s rodinou a ostatná rodina.

Spomienka
Život mu nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach zostáva stále žiť...
Pred 10. rokmi nás 8. decembra 
navždy opustil Anton Gubka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s 
nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn 

Marián s rodinou, sestra Milka s rodinou, vnúčence Natália, 
Nina, Martin a ostatná rodina. 

Spomienka
Už len spomienky na teba máme, 
ktoré si celý život uchováme...
Dňa 11. novembra uplynul piaty rok, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko, svokor, brat a strýko Ján Mila 
z Kunova.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku. Spomína smútiaca rodina. 

Spomienka
Čas plynie, spomienky stále bolia, 
zabudnúť na teba nedovolia. Hoci si 
odišiel, niet ťa medzi nami, v našich 
srdciach zostávaš stále s nami...
Dňa 17. novembra sme si pripomenuli 
smutné 2. výročie , čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko a pradedko Jozef Polák. 

S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s 
rodinami.

Spomienka
Dňa 24. decembra si pripomenieme 5. 
výročie, čo nás navždy opustil manžel 
brat, švagor a priateľ Ján Sloboda.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
Spomínajú rodina a priatelia. 

Spomienka
Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, zostáva v nás...
Dňa 17. decembra uplynulo 5 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko a brat Gabriel Závodský. 
Ďakujeme za tichú spomienku.
Spomínajú manželka, deti, vnúčatá 

a sestra. 

Spomienka
Odišiel si potichučky, bez slova 
rozlúčky. V srdci ťa stále máme a na 
teba spomíname...
Dňa 12. decembra sme si pripomenuli 
21. výročie, čo nás opustil milovaný 
manžel, otec a dedko Jozef Polakovič.
S úctou a láskou spomínajú manželka 

a dcéry s rodinami. 

Spomienka
Sú spomienky, ktorým ani čas nedá 
zabudnúť... 
Dňa 20. decembra uplynie 6 rokov, čo 
nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, dedko, brat, švagor, krstný otec 
Ján Peško.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku. 
Spomínajú manželka a deti s rodinami. 

Spomienka
Čas plynie ako rieky prúd, kto Ťa mal 
rád, nemôže zabudnúť...
Dňa 28. decembra uplynie druhý rok 
od úmrtia našej drahej maminky, starej 
mamy a prastarej mamy 
Emílie Vaculovej. 
S láskou spomínajú dcéra Jana s rodinou 

a syn Ján s rodinou. 

Spomienka
Roky plynú, bolesť zostáva...
Dňa 17. januára to bude 10 rokov, čo 
nás navždy opustil milovaný manžel, 
najlepší dedko Ing. Bohdan Křeček. 
Nikdy nezabudneme. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, 
vnučka Paťka a vnuk Gabriel. 

Spomienka
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. 
Nič už nie je také, aké bolo predtým.
Všade okolo chýba aj po roku tvoj 
hlas. Mal si rád život, my teba a ty nás.
Skromný a láskavý si bol vo svojom 
živote a veľký vo svojej láske a dobrote.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ťa mal 

rád, nemôže zabudnúť. Tak ako voda svojím tokom plynie, 
krásna spomienka na teba nikdy nepominie.
Dňa 8. decembra uplynul smutný rok, kedy nás navždy opustil 
Jozef Ligač zo Senice.
S láskou na neho spomína a za tichú spomienku ostatným 
ďakuje celá rodina, vnúčence Natália, Nina, Martin 
a ostatná rodina. 
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JANUÁR 2019
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 21. december o 17.00 
ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO 
NÁPOJA    
Čarovný nápoj účinkuje tak, kto ho vypije, 
stane sa nadpozemsky silný. A vďaka tejto 
sile odoláva dedina útokom Rimanov. Aste-
rix a Obelix opäť v akcii. 
Žáner: animovaná komédia   
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 91 min.  
 
 Piatok 21. december o 19.00
BUMBLEBEE   
Charlie oslavuje osemnásť. Nádej, že od 
rodiny dostane vysnívané auto, sa rozply-
nie, keď rozbalí trápne darčeky. Až majiteľ 
autobazáru, u ktorého brigáduje, jej dá 
žltý Volkswagen Chrobák, na ktorého pod-
vozku uvidí dve veľké modré oči. 
Žáner: dobrodružný
Vstupné: 5 €, MP, 110 min. 

 Utorok 8. január o 19.00
HOVORY S TGM
Na jeseň v roku 1928 sú dva symboly čes-
koslovenskej demokracie na vrchole, rov-
nako ako celé Československo. Ich kniha, 
ktorá vznikala celý rok, je konečne hotová. 
Karel Čapek preto vyhľadá v zámockej 
záhrade v Topoľčiankach prezidenta Masa-
ryka a chce mu ponúknuť časť honoráru za 
knihu ich rozhovorov. Prezident ale nie je 
v dobrej nálade, jeho dcéra mu totiž zaká-
zala knihu vydať. 
Žáner: historická dráma
Vstupné: 5 € MP 12+, 80 min.

 Streda 9. a streda 16. január o 19.00
ESCAPE ROOM
Známy hororový režisér Adam Robitel pri-
náša príbeh šiestich ľudí, ktorí prijali pozva-
nie do tajomnej escape room. Netrvá dlho, 
kým si uvedomia, že z tejto hry sa nedá 
uniknúť... treba ju prežiť. 
Žáner: hororový thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 97 min.

 Piatok 11. január o 17.00
ASTERIX A TAJOMSTVO ČAROVNÉHO 
NÁPOJA
Pozri 21. december.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 91 min.

 Piatok 11. január o 19.00
BUMBLEBEE
Pozri 21. december.
Žáner: dobrodružný
Vstupné: 5 €, MP, 110 min.

 Sobota 12. a nedeľa 13. január o 17.00
NÁVRAT MARY POPPINS
Kúzelná pestúnka Mary Poppins sa vracia 
v novom originálnom príbehu, aby s pomo-
cou veselého údržbára pouličných lámp 
Jacka a svojich jedinečných čarodejníckych 
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 Ťschopností pomohla Michaelovi a novej 

generácii rodiny Banksovcov nájsť radosť 
a šťastie po osobnej strate. Mary tiež 
zoznámi deti s množstvom svojráznych 
postáv vrátane svojej sesternice Topsy.
Žáner: rodinný hudobný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 131 min.

 Sobota 12. a nedeľa 13. január o 19.00
NOVÁ ŠANCA
Maya oslavuje 43.-narodeniny a má jediné 
želanie, aby po 15 rokoch práce v obchode 
získala pozíciu vedúcej. Pozná svojich 
zákazníkov a neustále prichádza s novými 
nápadmi ako vyhovieť ich požiadavkám. 
Vysnívané miesto však dostane kolega, 
ktorý má ten správny titul a CV. Pomôže jej 
narodeninový darček od synovca - doko-
nalý kompletne vymyslený životopis, vďaka 
ktorému úspešne absolvuje pracovný 
pohovor vo veľkej firme. Zdá sa, že Maya 
stojí na prahu svojej novej kariéry...
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 103 min.

 Utorok 15. január o 19.00
BEAUTIFUL BOY (filmový klub)
Osemnásťročný Nic má na prvý pohľad 
všetko - skvelú rodinu, krásu, talent a práve 
ho prijali na univerzitu. Napriek tomu je v 
jeho živote trhlina, ktorú vypĺňa drogami. 
Kde sa vzala a ako mu môže pomôcť jeho 
otec David vo chvíli, keď sa Nic ocitá nad 
priepasťou? Emotívny film o sile závislosti 
a ešte väčšej sile lásky je nakrútený podľa 
skutočného príbehu. 
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 120 min.

 Piatok 18., sobota 19. a nedeľa 20. 
január o 17.00
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ: 
KRAJINA ZRKADIEL
Mocný kráľ Harald začne hľadať cestu, ako 
by zničil mágiu na celom svete. Podarí sa 
mu uväzniť všetkých kúzelníkov v krajine 
zrkadiel. Jediným, kto ho môže zastaviť a 
udržať rozprávkové kúzla v našom svete, 
je Gerda. bude opäť môcť spoľahnúť na 
pomoc trollov a ich kráľa Arroga a tiež aj 
na pomoc statočného chlapca Rollana. 
Podporí ju aj partia pirátov...
Žáner: animovaná dobrodružná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 80 min.

 Piatok 18. a sobota 19. január o 19.00
GLASS
V thrilleri sa stretávajú postavy z filmov  
Vyvolený a Rozpoltený. Z prvého z nich sa 
vracajú takmer nezničiteľný David Dunn 
a jeho protipól - krehký manipulátor Eliah 
Price. Z thrilleru Rozpoltený sa zas obja-
vuje psychopatický Kevin Wendell Crumb 
a jeho 24 rôznych osobností. Všetci traja sa 
stretávajú v psychiatrickom ústave. Crumb 
však uniká a Dunn s Priceom musia v súboji 
s ním využiť všetky svoje schopnosti.
Žáner: mysteriózny thriller
Vstupné: 5 €, MP 12+, 132 min.

 Nedeľa 20. a streda 23. január o 19.00
CENA ZA ŠŤASTIE
Obyčajné ľudské šťastie môže mať mnoho 
podôb. Niekedy jasných, niekedy nečaka-
ných. Kde ho hľadať a čo mu obetovať? 
Film rozvíja samostatné osudy niekoľkých 
hrdinov, aby sa ich cesty začali postupne 
krížiť a mohli nakoniec zložiť jeden veľký 
príbeh života. Prepletenec rodičov, ich detí 

a partnerov. Svoje šťastie nájdu často neča-
kane, ale to je predsa jedno!
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 95 min.

 Utorok 22. a piatok 25. január o 19.00
ZLOŽKA 64
Do rúk detektíva Carla Mørcka a jeho asis-
tenta Assada z kriminálneho Oddelenia Q 
sa dostáva ďalší nevyriešený prípad súvisiaci 
s tromi mumifikovanými telami sediacimi 
okolo jedálenského stola. Pátranie po maji-
teľovi apartmánu ich privádza na opustený 
ostrov Sprogø, neslávne známe miesto, kde 
sa vykonávali podivné lekárske experimenty, 
zneužívanie a prevýchova necudných 
dievčat. Detektívny príbeh založený na sku-
točnej kapitole dánskych dejín...
Žáner: kriminálny mysteriózny thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 119 min.

 Piatok 25., sobota 26. a nedeľa 27. 
január o 17.00
RALPH BÚRA INTERNET
Známy videoherný hromotĺk Raplh a jeho 
malá kamarátka Vanellope musia pod-
stúpiť riskantné dobrodružstvo, aby našli 
náhradnú časť do Vanelopinej videohry. 
Opúšťajú bezpečie videoherne a vydávajú 
sa do rozsiahleho a vzrušujúceho sveta 
internetu. Ralph však nie je ľahká váha, a 
tak svetová sieť môže, ale aj nemusí prežiť 
Ralphovu zrážku s internetom.
Žáner: animovaná rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 112 min.

 Sobota 26. a nedeľa 27. január o 19.00
TRHLINA
Nezamestnaný Igor objaví záznamy výpo-
vedí psychiatrického pacienta Waltera 
Fischera. Ten pred sedemdesiatimi rokmi 
záhadne zmizol v pohorí Tribeč, a keď sa 
objavil, mal na tele čudné popáleniny a zra-
nenia. Igor pátra a s údivom zisťuje, že Fis-
cherov prípad nie je ojedinelý - zmienky o 
miznutí ľudí v tomto pohorí siahajú hlboko 
do histórie. Igor s priateľkou Miou odhaľuje 
skutočnosti, ktoré sú oveľa desivejšie, než 
akákoľvek fantázia.
Žáner: thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 111 min.

 Utorok 29. január o 19.00
McQUEEN (filmový klub)
Jeho život pripomínal rozprávku a horor 
zároveň. Obyčajný chlapec z robotníckej 
rodiny sa vďaka svojmu talentu vypracoval 
do čela módnych značiek Givenchy alebo 
Gucci. V jeho živote nechýbali osobní 
démoni, ktorých cítiť z každej jeho kolek-
cie, a ktorí nakoniec jeho život ukončili 
predčasne. Film je spojením rozhovorov 
jeho príbuzných, kamarátov či spolupra-
covníkov a množstva archívnych záberov.
Žáner: dokumentárny
Vstupné: 4 €, MP 15+, 111 min.

 Streda 30. január o 19.00
FAVORITKA
Je 18. storočie. Anglicko bojuje s Francúz-
skom. Anglická kráľovná Anna je chorá a 
náladová. Niekedy až veľmi náladová. Kra-
jinu za ňu viac či menej spravuje jej spo-
ločníčka a priateľka lady Sarah. Čo sa však 
stane, keď sa kráľovnina priazeň obráti 
smerom k novej slúžke Abigail nad ktorou 
doteraz držala lady Sarah ochrannú ruku? 
Žáner: historický
Vstupné: 5 €, MP 12+, 119 min.
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Martinské svetlonosenie

Pretekári klubu Barbell

Vianočná dedina
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