
SenicaNaša

I N F O R M A Č N Ý  M E S A Č N Í K  M E S T A  S E N I C A

www.senica.sk Ročník XLII.     www.nasa.senica.sk      Január 2019        číslo 1
Slovo na úvod

Bol 1. január a na Námestí oslobodenia 
nám nad hlavami padali tisícky malých hvi-
ezdičiek. S hlukom sa rozprskávali, tvorili 
všelijaké farebné útvary, ich jasná ilumi-
nácia na tmavej oblohe žiarila nádejou. 
Krásny a efektný ohňostroj na privítanie 
roka 2019 akoby predurčoval radostnú 
vyhliadku na 365 dní rodiaceho sa roka. 
Všetci sa usmievali. Slastný pocit z vide-
ného vložili do trojnásobného potlesku 
a radostných pokrikov. Chvíľa naplnená 
očakávaním a množstvo padajúcich hvi-
ezdičiek bolo aj chvíľou želaní, tichom pre-
mietnutí malých či veľkých snov. Je dôle-
žité mať sny, predstavy, vízie. Vzoprieť sa 
však mlynčeku odvšadiaľ prichádzajúcich 
negatívnych informácií, ktoré nám priná-
šajú množstvo záporných a škodlivých 
správ, zovšadiaľ vôkol číhajúcich káuz, zly-
haní a problémov celého sveta, je v súčas-
nosti nutné. Dakedy to v nás vzbudzuje až 
fyzickú bolesť a človek prepadá rezignácii, 
akoby prestával veriť dobru alebo aspoň 
niečomu pozitívnemu. Žijeme tu a teraz, 
a nie všetko okolo nás je šedé, nevýrazné, 
zlé, hodné opovrhnutia a odsúdenia. Ak by 
sme sa poddali kalu a zlu z celkového poní-
mania sveta, prestali by sme vnímať tento 
náš priestor, kde môžeme niečo pekné 
a dobré urobiť. Svet a život v ňom nefun-
guje len vďaka dnes všemocným technoló-
giám, ale existuje najmä preto, že na jeho 
fungovanie majú najväčší vplyv postoje 
a vzťahy jednotlivcov. Tie sú rozhodujúce 
pre rozháňanie tmy, napredovanie, vidinu 
krajšieho a lepšieho života. Do akej miery 
a koľkí podáme ruku tejto možnosti závisí 
len od nás. Čím nás bude viac, tým je väč-
šia šanca pre splnenie túžob vyslovených 
alebo aj nevyslovených pri padajúcich 
hviezdičkách ohňostroja. Nech sa máme 
tento rok vždy na čo a z čoho tešiť!

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Námestie oslobodenia skrášlilo 53 snehuliakov.
foto Ľubica Krištofová

Zimná údržba ciest
Po zimách, kedy sme v našej nadmor-

skej výške o snehu len snívali, prišlo počas 
víkendu 5. a 6. januára výdatné sneženie. 
Spôsobilo kalamitu na celom Slovensku, 
v našom meste prinieslo nielen krásnu 
zimnú atmosféru, ale aj veľa-veľa starostí. 

Obyvatelia poukazovali najmä na neu-
pravené zľadovatelé chodníky. Vzniknutú 
situáciu riešili na viacerých rokovaniach 
primátor mesta Senica Martin Džačovský 
s riaditeľom Technických služieb Senica, 
a.s. Jaroslavom Kaščákom. 

Zimnú údržbu miestnych komunikácií 
a chodníkov vykonávali Technické služby 
Senica ako zmluvný partner samosprávy 
mesta. Napriek tomu, že všetkou vlastnou 
technikou vykonával čistenie komunikácií 
a chodníkov počas oboch víkendových 
dní, nepodarilo sa im zabezpečiť prehrnu-
tie všetkých chodníkov a posypať ich posy-
povým materiálom proti pošmyknutiu.

 (Pokračovanie na str. 3)

Snehuliakovo na námestí
Ako vždy návaly snehu urobia veľkú radosť 

deťom.  Po inšpirácii v neďalekom Hlbokom s  
myšlienkou stavania snehuliakov v Senici pri-
šla Emília Holá Bírócziová, ku ktorej sa pridali 
viacerí dobrovoľníci.  Oslovili všetky  hravé 
deti  a dospelých, aby prišli stavať snehuliakov.

Aj počasie im prialo, pretože 12. januára 
bol slabý odmäk a snehuliaky a iné výtvory 
sa dali veľmi dobre robiť. Na Námestí oslo-
bodenia vládla výborná atmosféra. 

(Pokračovanie na str. 6)

Začína revitalizácia 
vnútrobloku

Mesto Senica od 7. januára začalo reali-
zovať ojedinelý projekt revitalizácie, aký sa 
v Senici ešte nerobil. 

Mesto Senica 4. januára odovzdalo 
stavenisko zhotoviteľovi stavby firme 
Hílek a spol. Senica, ktorá v pondelok 7. 
januára začala s revitalizáciou vnútroblo-
kov na Ulici S. Jurkoviča v Sotine. Oba 
vnútrobloky sú ohraničené bytovými 
domami 1202 až 1208. 

Stavebná firma najprv oplotila stavenisko 
a postupne začína s demoláciou časti ihrísk 
a prvkov nachádzajúcich sa vo vnútroblo-
koch. Revitalizácia verejného priestranstva 
s plochou 10 256,85 m2 a s uplatnením eko-
logických princípov tvorby a ochrany zelene 
má byť ukončená za 8 mesiacov. Obyvate-
lia okolitých bytoviek teda výsledok uvidia 
na konci augusta t.r.

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

Z rokovania rady a zastupiteľstva – 2s
1. riadne zasadnutie mestskej rady sa 

uskutočnilo 24. januára. Rokovanie mest-
skej rady viedol primátor mesta Martin 
Džačovský. Na rokovaní boli prítomní 
všetci členovia mestskej rady: zástupca 
primátora Filip Lackovič, Ľubica Krišto-
fová, Peter Pastucha, Ivana Mičová, Martin 
Čonka, Peter Hutta, Ľubica Vyletelová.

Programom rokovania boli nasledovné 
materiály:

- Dodatok k Štatútu mesta Senica, 
Dodatok k Rokovaciemu poriadku komisií 
mestského zastupiteľstva (MsZ):

- Návrh na voľbu ďalších členov komisií 
mestského zastupiteľstva. Na ustanovujú-
com MsZ boli zriadené nasledovné komi-
sie:

- komisia finančná, 
- komisia pre správu mestského majetku, 

obchodu a služieb, 
- komisia pre výstavbu, územné pláno-

vanie, dopravu, 
- komisia pre sociálnu, zdravotnú 

a bytovú oblasť a koordináciu prevodu 
a prideľovania nájomných bytov, 

- komisia pre vzdelávanie, kultúru, mlá-
dež a zbor pre občianske záležitosti, 

- komisia športu, 
- komisia pre ochranu verejného poria-

dku a životného prostredia, 
- komisia pre prevenciu kriminality 

a iných protispoločenských činností, 
- komisia na prešetrovanie sťažnosti 

proti činnosti poslanca mestského zastupi-
teľstva, primátora mesta a hlavného kont-
rolóra mesta, 

- komisia na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Predložený návrh Štatútu mesta obsa-

huje návrh na voľbu ďalších členov komisií 
z radov poslancov a občianskej odbornej 
verejnosti. Predsedovia a tajomníci komisií 
boli zvolení na ustanovujúcom MsZ. 

- Návrh na voľbu členov mestských 
výborov – na ustanovujúcom MsZ bolo zri-
adených 8 mestských výborov a bol určený 
počet členov MsV. Predložený návrh obsa-
huje návrh na voľbu ďalších členov z radov 
občanov a zástupcu mestskej polície. 
Na čele mestského výboru je predseda, 
ktorého si zvolia členovia MsV na prvom 
zasadnutí v súlade so Štatútom mesta.

- Návrh na zastúpenie v orgánoch 
spoločností v zakladateľskej a zriaďova-
teľskej pôsobnosti Mesta Senica. Návrh 
bol tiež vypracovaný na základe návrhov 
politických strán a hnutí, koalícií a nezávis-
lých poslancov zastúpených v MsZ.

- Protest prokurátora proti Všeobecne 
záväznému nariadeniu Mesta Senica č. 
20/2015 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta. 

- Návrh VZN č. 20 o poskytovaní dotá-
cií z rozpočtu mesta. 

- Návrh Dodatku č. 4 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu mesta Senica č. 
49/2013 o určení výšky finančných pros-
triedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/
žiaka škôl a školských zariadení v pôsob-
nosti mesta Senica. Mesto týmto dodat-
kom v súlade s platnou legislatívou účinnou 
od 1. januára 2019 navyšuje objem finanč-
ných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na jedno dieťa/ žiaka na rok pre materské 
školy, Základnú umeleckú školu, školské 
kluby, školské jedálne a Centrum voľného 
času.

- Návrh Dodatku č. 2 k VZN č. 63/2016 
o určení výšky mesačného príspevku 
za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákon-
ného zástupcu dieťaťa alebo dospelej 
osobe na čiastočnú úhradu nákladov spo-
jených so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú 

úhradu nákladov na činnosť školského 
klubu detí, na čiastočnú úhradu nákladov 
na činnosť CVČ, zákonného zástupcu 
dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu 
nákladov a určenia podmienok úhrady 
v školskej jedálni. V súlade s platnou legisla-
tívou účinnou od 1. januára 2019 je možné 
poskytnúť dotáciu na podporu výchovy 
k stravovacím návykom dieťaťa na zabez-
pečenie obeda a iného jedla v materskej 
škole na každé dieťa, ktoré navštevuje 
posledný ročník materskej školy. Výška 
dotácie je 1,20 € za každý deň, v ktorom 
sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej 
činnosti v materskej škole. V podmienkach 
mesta Senice ide o dotáciu viac ako 220 
predškolákom a zdroje na financovanie 
týchto dotácií mesto získava od štátu.

- Správa o činnosti Hlavnej kontrolórky 
za IV. štvrťrok 2018.

- Správa o činnosti Hlavnej kontrolórky 
za rok 2018. 

- Dodatok správy nezávislého audí-
tora ku konsolidovanej výročnej správe 
vrátane údajov individuálnej výročnej 
správy.

- Rôzne: Organizačno-technické zabez-
pečenie voľby prezidenta Slovenskej 
republiky v roku 2019 po línii Mestského 
úradu v Senici. Rozhodnutím predsedu 
Národnej rady SR boli vyhlásené voľby 
prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa 
budú konať:

1/ prvé kolo volieb v sobotu 16. marca 
2019

2/ druhé kolo volieb v sobotu 30. 
marca 2019

Mestská rada prerokovala materiály, 
ktoré budú predmetom rokovania 1. riad-
neho zasadnutia mestského zastupiteľstva, 
ktoré primátor zvolal na 7. februára. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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Pyrotechnická šou 
bola nádherná

Senica začala pravou vianočnou 
atmosférou žiť 14. decembra, kedy bola 
otvorená Vianočná dedina na Námestí 
oslobodenia. Pripravený bol kultúrny pro-
gram, Seničanov pozdravil primátor Martin 
Džačovský, ktorý podával vianočný punč 
pre dospelých a podával sa aj detský. Via-
nočnú dedinku skrášlil aj drevený betle-
hem, ktorý vyrobila skupinka pracovníkov 
MsÚ. Počas otváracieho dňa boli jeho 
súčasťou aj živá ovečka a baránok. V okolí 
betlehemu sa pohybovali dvaja pastieri, 
ktorí rozdávali najmenším cukríky.

Nové vedenie radnice obohatilo pripra-

vený program o niektoré ďalšie vystúpenia, 
aby bola paleta žánrovo pestrá pre všetky 
vekové kategórie. Veľkú radosť spôsobil 
nový vianočný stromček. V meste sme 
už niekoľko rokov mali živý vianočný 
stromček, ktorým bol smrek pred kosto-
lom. Keďže tento strom bol do značnej 
miery dlhodobým používaním vianočných 
ozdôb oslabený, nové vedenie radnice 
za nový vianočný strom vybralo duglasku 
tisolistú rastúcu pred obchodným cen-
trom Branč. Tento strom aj z estetického 
hľadiska spĺňal náročnejšie kritériá pre via-
nočný stromček. Na výzdobu, ktorá trvala 
dva dni, použila firma z Bratislavy 70 kusov 
20 m girlánd, 80 kusov hviezdičiek a 1,3 m 
vysokú hviezdu. Nový vysvietený stromček 
sa veľmi páčil a spoluvytváral dobrú pred-

vianočnú atmosféru. K tomu určite prispela 
i možnosť prevziať si betlehemské svetlo 
od skautov na železničnej stanici. 

Ohňostroj s 3000 ranami
Novoročný ohňostroj 1. januára o 18. 

hod. prilákal na Námestie oslobodenia 
množstvo ľudí nielen zo Senice, ale aj 
z okolia. Kto sa prišiel pozrieť na ohňo-
stroj, určite neoľutoval, lebo počas neho 
boli použité viaceré novinky. Právom 
sa na námestí ozývali nadšené výkriky 
a potlesk na otvorenej scéne trikrát. „Nád-
herný, najkrajší aký Senica mala, najkrajší 
a najdlhší ohňostroj, aký Senica ešte neza-
žila.“, aj takéto reakcie hneď po skončení 
ohňostroja sa šírili na sociálnych sieťach. 

(Pokračovanie na str. 3)
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(Dokončenie zo str. 1)
Obe strany hovorili o dôvodoch tohto 

stavu. Technické služby majú na zimnú 
údržbu spracovaný manuál priorít 
a postupnosť čistenia jednotlivých častí 
mesta. Senicu majú rozdelenú na 3 časti 
z hľadiska údržby miestnych komunikácií 
aj chodníkov. Technické služby priznali, že 
práce neboli vykonané v zmysle zmluvy 
a zlyhal ľudský faktor. Pri hustom a výdat-
nom snežení 5. januára sa nepodarilo 
odpratať kašovitý sneh na všetkých miest-
nych komunikáciách a chodníkoch, ktorý 
do rána zamrzol. Na rokovaniach prebrali 
aj nastavený systém zimnej údržby, 
v ktorom neurobili zásadné zmeny. Dis-
kusia priniesla na niektoré časti zmluvy 
odlišnú mienku, no podľa riaditeľa Tech-
nických služieb Senica Jaroslava Kaščáka 
firma sa bude usilovať napĺňať zmluvné 
vzťahy s rešpektovaním požiadaviek obča-
nov. 

Mesto má miestne komunikácie (cesty 
III. triedy) v dĺžke 65 km, chodníky v dĺžke 
120 km, parkoviská majú plochu 61 600 
m2. Technické služby majú na zimnú 
údržbu vyčlenené 3 traktory so záves-
nými radlicami, 1 sypač - radlica Multicar, 
2 sypač - radlica Magma, 1 sypač - radlica 
Zebra, 2 ks nakladače UNC 060, Krame 
a 1 sypač Unimog – Mercedes. 

 „Chodníkový“ zákon
Primátor Senice Martin Džačovský 

na margo vzniknutej situácie dodal, že 
zákon o pozemných komunikáciách (tzv. 
chodníkový zákon), ktorý povinnosť odpra-

távať sneh preniesol od vlastníkov objek-
tov na obce a mestá, tiež prispel k tomuto 
stavu. Podobne ako iné mestá, ani Senica 
a jej zmluvný partner nie sú tak vybavení 
technikou, aby v prípade veľmi nepriazni-
vých podmienok mohli rýchlo a na všet-
kých miestach v meste zabezpečiť údržbu 
všetkých miestnych komunikácií, chodní-
kov a ostatných verejných priestranstiev 
(lávok, schodísk). „Som rád, že sa našli takí 
vlastníci objektov – fyzické osoby i firmy, 
ktorí sneh napriek tomu spred objektov 
a domov odpratali,“ poďakoval primátor 
za iniciatívu. Apeluje na občanov, aby 
v takýchto kalamitných situáciách boli 
mestu nápomocní iniciatívou a tiež zho-
vievaví, lebo nejde vykonať všetko naraz 
a v celom meste súčasne. 

Aj vo vlastnej réžii
Mesto Senica v čase kalamitnej situácie 

tiež prispieva k zimnej údržbe vo vlast-
nej réžii. V meste sú také miesta, kde sa 
technika nedostane. Takými sú napríklad 
schody, nájazdové rampy či mostíky. 
Bonus spočíval v tom, že na týchto mies-
tach intenzívne pracovali dlhodobo neza-
mestnaní pracovníci, ktorých Mesto Senica 
zamestnáva prostredníctvom úradu práce. 
Momentálne má k dispozícii 14 takýchto 
zamestnancov. Títo pracovníci čistili aj 
priechody pre chodcov na miestach, kde 
technika nahrnula sneh ku krajnici, aby 
mohli bezproblémovo prejsť starší ľudia aj 
mamičky s kočíkmi. Pri riešení kalamitnej 
situácie pomáhali aj členovia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru Senica.

Viera Barošková

Začína revitalizácia...
(Dokončenie zo str. 1) 
Hlavný vstup na stavenisko bude z veľ-

kého parkoviska pri kotolni (bytový dom 
č. 1207). Upozorňujeme, že pohyb obyva-
teľov k bytovým domom bude čiastočne 
obmedzený len počas rekonštrukcie chod-
níkov. Investor Mesto Senica vyzýva obyva-
teľov, aby počas nevyhnutných stavebných 
prác boli trpezliví, ohľaduplní a tolerantní, 
zvýšili dohľad nad deťmi. 

Mesto Senica získalo financie na revita-
lizáciu v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu, Prioritnej osi 4: 
Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôra-
zom na životné prostredie. Celkové opráv-
nené výdavky projektu sú 710 445,28 
eur, z toho nenávratné výdavky činia 674 
923, 02 eur. Rozdiel spolufinancuje Mesto 
Senica. 

Tento výnimočný projekt zahŕňa 
výmenu starých detských ihrísk za nové 
kvalitné certifikované zostavy, celkovú 
výmenu mestského mobiliáru, nové chod-
níky z liateho asfaltu, revitalizáciu zelene. 
Na ploche zostanú všetky existujúce 
stromy, ku ktorým bude vysadených 7 ihlič-
nanov a 23 listnatých stromov. 

Vnútrobloky v bytových domoch posta-
vené začiatkom 80-tych rokov 20. storočia 
boli až doteraz v pôvodnom stave, čomu 
zodpovedá aj technický stav spevnených 
plôch, chodníkov a mestského mobiliáru. 

Obyvateľov budeme o stave prác prie-
bežne informovať. 

Viera Barošková 

Pyrotechnická šou...
(Dokončenie zo str. 2) 
„Novoročný ohňostroj v Senici každý rok 

posúva svoje limity, snažíme sa priniesť niečo 
nové, zatiaľ nevidené. Tento rok mal ohňo-
stroj plných 15 minút vyplnených najrôznej-
šími efektmi. Začali ho farebné chryzantémy 
a palmy s podstrelom a pod nimi séria 36 
fontán. Ohňostroj tak hneď v úvode vyzeral 
trojposchodovo. Postupne sa v ňom striedali 
všetky možné efekty a farby,“ povedal reali-
zátor ohňostroja Vladimír Lanák z firmy Elko. 
Jednotlivé prvky boli koncipované tak, aby 
sa striedali rovné výstrely so šikmými, vyššie 
s nižšími. Tak vznikol efekt plného neba. 
Pozorní diváci v ohňostroji zazreli aj sériu 
červených sŕdc na oblohe. 

Intenzita ohňostroja sa stupňovala, 
na záver vyšlo 600 zelených a červených 
svetlíc približne za 11 sekúnd a nad nimi 
sa otvorili brokátové palmy a tzv. horse-
tail (konské chvosty), ktoré pomaly padali 
nad hlavami tisícok divákov. Ohňostroj ako 
celok mal viac ako 3000 rán najrôznejších 
efektov a veľkostí. Novoročný ohňostroj 
bol odpálený z nového miesta zo strechy 
kaviarne City Café, ktoré umožnil Mestu 
Senica majiteľ budovy firma BDS – Invest. 
Ohňostroj financovalo Mesto Senica 
a sponzori. 

Ako ďalej? 
Predchádzajúce štyri roky sa ohňo-

stroj odpaľoval zo strechy Domu kultúry. 
V porovnaní s tým, keď sa pyrotechnická 
šou robila na zemi v priestore pred kosto-
lom, šou bola oveľa bohatšia na zážitok. 
K zmene miesta tento rok prišlo z dôvodu, 
že strecha Domu kultúry prešla v roku 
2018 rekonštrukciou za 160 000 € a je 
v záruke. Stanovisko Mestského kultúr-
neho strediska bolo jednoznačné, že veľké 

množstvo pyrotechniky by mohlo poškodiť 
novú izoláciu. 

„Do budúcna je reálna diskusia, akým 
smerom sa pri vítaní nového roka uberať, 
zvažujeme viaceré možnosti. Na názor sa 
v ankete chceme pýtať aj obyvateľov,“ uza-
vrel primátor Senice Martin Džačovský. 

Viera Barošková
foto  lv
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Zmeny budú viditeľné
Vážení Seničania! Dovoľte vám všetkým 

na začiatku nového roka 2019 zaželať predo-
všetkým dobré zdravie, ktoré je základným 
predpokladom pre vykonávanie práce i spo-
kojný život každého z nás. Prajem vám, aby 
všetky dni roka 2019 boli naplnené pohodou 
a radosťou a obyčajným ľudským šťastím. 

Rokom 2019 nové vedenie samosprávy 
mesta Senica vstúpilo do plnenia voleb-
ného programu. Dovoľte mi, aby som 
sa úprimne poďakoval občanom mesta 
Senica za dôveru, ktorú mne a novozvo-
leným poslancom v novembrových komu-
nálnych voľbách vložili do rúk. Vnímam to 
ako veľkú poctu, ale ešte viac ako obrov-
skú zodpovednosť za ďalší rozvoj Senice, 
za súčasnosť i budúcnosť mesta. 

Víziu Senice, ktorú som vám predstavil 
ako zelené, čisté a moderné mesto, budem 
postupne napĺňať. V tomto roku nás čaká 
mnoho zmien. Mám záujem zjednodu-
šiť niektoré procesy a sprofesionalizovať 
výkony určitých funkcií, aby sa neopakovali 
stále rovnaké chyby. Otvorená komuniká-
cia úradu s vami občanmi, aby ste boli v čo 
najväčšej miere informovaní o pripravo-
vaných zámeroch mesta, sa stane skutoč-
nosťou. Pri rozhovoroch, organizovaných 
stretnutiach, ale aj na sociálnych sieťach 
sa budem pýtať na vašu spokojnosť, 
na nápady pre zlepšenie života v meste, 

na vašu spokojnosť s prácou samosprávy 
a pod. Pripravujeme zapracovanie sľubo-
vaných vízií do rozpočtu mesta. Týkajú 
sa napríklad ekológie a zelene, zmena 
bude viditeľná aj na námestí, ale i v mest-
skom parku. Zariadenie sociálnych služieb 
Senica bolo dlhodobo mimo záujmu a som 
pripravený to zmeniť. Väčšiu pozornosť 
plánujem venovať aj otázke bezpečnosti 
v našom meste. Mesto pôjde príkladom 
v oblasti nakladania s odpadom. Už počas 
nedávnych vianočných trhov sme žiadali 
využívanie kompostovateľného riadu. 
V budúcnosti budeme trvať na tom, aby 
práve kompostovateľnosť použitých mate-
riálov bola základnou podmienkou pri všet-
kých podujatiach v meste. Uvedomujeme 
si, že nie každá zmena bude prijímaná 
rovnako pozitívne, napríklad nový via-
nočný stromček v centre mesta. Dajme si 
predsavzatie, že si budeme pomáhať, viac 
hľadať pozitívne veci ako len kritizovať. Ak 
nie ste spokojní, som pripravený počúvať 
a poučiť sa. Hlavne zostaňme k sebe ľudskí 
a korektní. 

Prajem vám v roku 2019 veľa zdravia, 
rozvahy a odvahy uskutočniť svoje sny 
nielen pre seba, ale aj v prospech ostat-
ných. Vykročme tou správnou nohou, aby 
sa nám všetkým v našej Senici lepšie žilo. 

Martin Džačovský
primátor mesta Senica

Pýtali ste sa primátora
Mnohých obyvateľov trápia v Senici 

rôzne problémy a majú pocit, že primátor 
je nedostupný pre ich vypočutie. Novozvo-
lený primátor Martin Džačovský sa rozho-
dol tento stav zmeniť. Pozval v stredu 23. 
januára občanov na Mestský úrad v Senici, 
kde na spoločnom stretnutí dostali príleži-
tosť spýtať sa ho na to, čo ich v meste trápi. 

Do zasadačky MsÚ si cestu našlo asi 
25 obyvateľov. Počas takmer troch hodín 
boli prediskutované rozmanité témy 
zo života v Senici. Nosnou témou bola čis-
tota a údržba mesta. Otvorene sa hovorilo 
o údržbe zelene, zimnej údržbe, o znečis-
ťovaní centra mesta holubmi či o neporia-
dku okolo kontajnerových stojísk. Témou, 
ktorá Seničanov trápi, sú najviac doprava 
a parkovanie. Tu sa diskutovalo nielen 

o cestách a parkoviskách, ale aj stave kru-
hových objazdov, o MHD a cyklochodní-
koch. Otázky občanov mierili aj na niek-
toré stavby v meste, napríklad bývalá 
Syda, bytovka Fontána či budova bývalej 
predajne Billa. Viacerí sa dotkli témy život-
ného prostredia a separovania odpadu 
a poukázali na potrebu vzdelávania detí 
a mládeže v tejto oblasti. 

Občania teda neprišli iba s otáz-
kami, ale mnohí priniesli aj svoje nápady 
a návrhy na zlepšenie niektorých proce-
sov. Na tomto stretnutí viacerí zistili, ktoré 
oblasti vie a môže mesto Senica zlepšiť 
a ovplyvniť, no zároveň sa aj dozvedeli, 
že na viaceré problémy nemá samospráva 
dosah, keďže sú v kompetencii štátnych 
orgánov či vyššieho územného celku.

„Ľudia by mali dostať odpovede 
na svoje otázky. Možno stačí niektoré veci 

Novoročné stretnutie
V duchu tradície novoročných stretnutí 

sa primátor mesta Senica Martin Džačov-
ský stretol 10. januára v Dome kultúry 
s predstaviteľmi štátnej a verejnej správy, 
podnikateľskej sféry, kultúrnych inštitúcií 
pôsobiacich v meste. Stretnutie na prahu 
roka bolo zo strany Mesta Senica nielen 
poďakovaním za spoluprácu, ale v duchu 
hesla z Novembra 1989 Chceme dialóg aj 
výzvou na nový dialóg medzi samosprávou 
mesta a inštitúciami, podnikateľmi a obča-
nmi. „Sme pripravení počúvať vaše názory 
a pripomienky, ktoré dokážu priniesť pro-
spech v akejkoľvek oblasti nášho mesta. 
Nájdete u nás otvorené dvere na dialóg,“ 
povedal primátor Senice Martin Džačov-
ský.

bar

Zasadal Klub starostov 
Po prvýkrát v tomto volebnom období 

rokoval na Mestskom úrade v Senici 16. 
januára Klub starostov okresu Senica, ktorý 
je jedným z troch okresov tvoriacich Zdru-
ženie miest a obcí (ZMO) Záhorie. Anton 
Emrich z Moravského Svätého Jána zostal 
aj naďalej predsedom Klubu starostov. 

Z 31 starostov a primátorov obcí a miest 
Senického okresu sa na rokovaní zúčast-
nilo 30. Zaoberali sa prípravou snemu 
ZMO Záhorie, schválili piatich kandidátov 
do Rady ZMO Záhorie. Prvé stretnutie 
starostovia a primátori využili na predisku-
tovanie rôznych tém. Medzi inými aj pro-
blémy so zimnou údržbou podľa novely 
zákona o pozemných komunikáciách. 

„Klub starostov vznikol ako platforma na rie-
šenie problémov, ktoré majú všetky samo-
správy spoločné. Vzájomne sme si pomáhali 
radami, inšpirovali sa riešeniami, vymieňali si 
skúsenosti a v prípadoch, keď to bolo nevy-
hnutné sme zvolili spoločný postup. V tomto 
duchu budeme pokračovať, pretože najmä 
pre menšie obce a novozvolených starostov je 
to veľká pomoc,“ povedal predseda Klubu sta-
rostov Anton Emrich a dodal, že ich rokovania 
sa budú uskutočňovať podľa potreby. 

Novembrové komunálne voľby priniesli 
v okrese Senica zmenu na 5 postoch sta-
rostov a 1 primátora. 

bar 

vysvetliť a hneď majú iný pohľad na vec. 
Chceme byť otvorenou samosprávou, 
a preto ľudia musia mať informácie ako 
veci v meste fungujú. Zároveň takéto stret-
nutie beriem ako inšpiráciu na spoznanie 
predstáv obyvateľov a teší ma, že sa ľudia 
chcú zapájať do vecí verejných. Ide nám 
predsa o spoločný cieľ, spraviť našu Senicu 
krajšou a lepšou, aby sa nám tu všetkým 
dobre žilo,“ zhodnotil stretnutie s občanmi 
primátor mesta Martin Džačovský a dodal, 
že takéto stretnutia s občanmi chce robiť 
pravidelne. 

text a foto lv
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učební
V Základnej škole s materskou školou 

na Ulici J. Mudrocha sa začala modernizácia 
odborných učební. Na tento projekt Mesto 
Senica získalo v roku 2018 nenávratný 
finančný príspevok z Integrovaného regionál-
neho operačného programu v celkovej výške 
179 618 €. Celkové náklady na projekt sú 189 
072 €. Rozdiel spolufinancuje Mesto Senica. 

Práce na projekte sa mohli rozbehnúť 
po ukončení verejného obstarávania a jeho 
kontrole riadiacim orgánom. Projekt je tvo-
rený piatimi hlavnými aktivitami zamera-
nými na modernizáciu odborných učební 
biológie, cudzích jazykov, informačno-
-komunikačných technológií, polytechniky 
a stavebno-technické úpravy učební.

Učebne budú vybavené novým nábyt-
kom a predovšetkým modernými učeb-
nými pomôckami v zmysle odporúčaného 
vybavenia typizovaných učební. V rámci 
projektu budú realizované drobné sta-
vebné úpravy - výmena podláh, maľovanie 
stien, elektroinštalačné práce. 

Zásadným rozdielom v porovnaní 
so súčasnou situáciou bude vybavenosť 
modernými didaktickými pomôckami, 
ktoré umožnia učiteľom praktickým a púta-
vým spôsobom prednášať učebné témy. 
Zároveň sa žiakom otvára priestor na ľah-
šie, spontánnejšie a praktickejšie zvyšo-
vanie odborných znalostí, kompetencií 
a zručností. Projekt napomôže zmazaniu 
rozdielov vo vybavenosti škôl.

bar 

O problémoch miest
Primátor mesta Senica Martin Džačov-

ský bol 20. decembra hostiteľom primá-
torov 17 miest Trnavského samospráv-
neho kraja (TTSK), ktorí sa zišli na prvom 
rokovaní skupiny M17. Stretnutie inicioval 
predseda TTSK Jozef Viskupič, ktorý bude 
na tejto platforme riešiť témy na úrovni 
miest v spolupráci s krajom. 

Predseda TTSK krátko po svojom zvo-
lení do funkcie avizoval vytvorenie skupiny 
M17, ktorá by v duchu tézy Kraj nezna-
mená nič bez obcí a miest komunikovala 
všetky problémy a naplnila tak víziu Spolu 
tvoríme kraj. „Považujem to za účinný 
nástroj, pretože vieme nájsť mechanizmy 
ako riešiť problémy, ktoré trápia obyva-
teľov kraja. Je to tiež prostriedok, ako našu 
prácu zefektívniť, vymeniť si skúsenosti, 
pomôcť si navzájom a rýchlejšie posúvať 
najpálčivejšie problémy na kompetentné 
miesta,“ povedal predseda TTSK. Zo stret-
nutia v Senici vzišli ako spoločné témy škol-
stvo, sociálna oblasť a infraštruktúra. 

Na prvom neformálnom stretnutí 
v Senici sa dohodli, že skupina M17 sa 
bude pravidelne stretávať 2-krát do roka. 
Prvé pracovné rokovanie sa uskutoční 
v marci 2019 a miesto stretnutia sa bude 
pravidelne obmieňať. „Máme mnohé 
témy, ktoré môžeme riešiť tsami na úrovni 
miest a niektoré treba komunikovať v spo-
lupráci s krajom. Ľudia nerozlišujú či služby 
zabezpečuje kraj, alebo mesto, ale chcú, 
aby fungovali. Stretnutia by mali pomôcť 
aj k tomu, aby sme dokázali efektívnejšie 
komunikovať a vymieňať si skúsenosti. 
Pre nás je napríklad vzorom Dunajská 
Streda s vernostnou kartou, ktorú máme 
v pláne zaviesť aj v Senici," informoval pri-
mátor Senice Martin Džačovský.

Viera Barošková

Zaujíma vás...

Holuby, holuby...
Mesto Senica má dlhodobo problém 

s premnoženými holubmi v centre mesta, 
ktoré sa zdržiavajú na niekoľkých budo-
vách. Vidno ich na streche Daňového 
úradu, no najviac je postihnutý bytový dom 
na Hviezdoslavovej 484, kde sa na streche 
zdržujú stovky holubov. 

Začiatkom januára napadlo aj v našom 
meste veľa snehu, ktorý zostal na stre-
chách budov a zosúval sa z nich pri neskor-
šom oteplení. Na Hviezdoslavovej ulici 
bol bytový dom 484 postihnutý pádom 
mokrého snehu zo strechy, ktorý so sebou 
zobral aj nahromadený trus. Keďže sneh 
bol mokrý, pádom veľmi znečistil nielen 
chodník, ale zašpinil aj fasádu domu 
a výklad obchodu.

Veľmi znečistený chodník vyčistilo 
Mesto Senica. Vyčistenie fasády musí riešiť 
vlastník a správca bytového domu. 

Čo v tomto smere robí samospráva? 
Mesto Senica čistí chodník po celý 

rok, pracovníci zamestnaní na verejno-
-prospešných službách čistia chodník 
podľa potreby 2-3 do týždňa. Samospráva 
mesta sa problémom s holubmi zaoberá. 
Platná legislatíva však do istej miery zvä-
zuje samospráve ruky. Aby mohlo mesto 
vykonať odchyt alebo likvidáciu holubov, 
musí byť potvrdený pozitívny nález, že 
holuby sú prenášačmi nebezpečnej cho-
roby pre ľudí. Takýto prenos choroby zatiaľ 
nebol potvrdený. Inak by sa to považovalo 
za nelegálny odchyt. Voľne žijúce holuby 

síce nie sú chránené zvieratá, ale neetické 
a nehumánne zachádzanie s nimi sa môže 
považovať za týranie zvierat. 

V minulosti sa v Senici odchyt riešil 
pomocou pascí. Niektoré budovy si pro-
blematické miesta striech ochránili osade-
ním ochranných sietí alebo pichliačov. Aj 
napriek týmto opatreniam si holuby ako 
tvory mimoriadne prispôsobivé a inteli-
gentné nachádzali aj tam svoje miesto 
na sedenie či hniezdenie. Momentálne sú 
osadené klietky na odchyt – ide o biolo-
gickú ochranu a odchyt holubov do živolov-
ných klietok. Toto humánne riešenie neú-
merného výskytu holubov robí pre Mesto 
Senica firma z Hlohovca. Mesto im za túto 
službu platí mesačne 500 €. Firma mestu 
pravidelne predkladá informáciu či holuby 
nevykazujú klinické príznaky infekčných 
ochorení. Momentálne sú takéto klietky 
na dvoch budovách v centre mesta. 

Vedenie Mesta Senica sa situáciou neu-
stále zaoberá, konzultuje s odborníkmi aj 
ďalšie možnosti humánnej regulácie stavu 
holubov. 

Viera Barošková

Financie na projekty
Na informatívnom stretnutí v priesto-

roch Strednej odbornej školy Senica 17. 
januára predostreli zástupcovia Trnavského 
samosprávneho kraja (TTSK) záujemcom 
podrobnosti o participatívnom rozpočte. 
Prostredníctvom neho budú môcť obyvate-
lia kraja, neziskové a občianske združenia 
navrhovať a rozhodovať o tom, aké pro-
jekty sa v roku 2019 budú realizovať. 

Kompetentní pracovníci TTSK záujem-
cov oboznámili s konkrétnymi odporúča-
niami, ako postupovať pri vypracovaní 
a podávaní projektu, aby splnili všetky 
podmienky pre získanie finančnej pod-
pory. TTSK tento rok po 1.-krát spúšťa 
participatívny rozpočet, cieľom ktorého 
je podporiť občiansku aktivitu a realizáciu 
prospešných aktivít, komunitných projek-
tov a takých, ktoré budú mať verejný pro-
spech. V rozpočte TTSK je vyčlenených 
250 000 €, táto podpora pôjde do oblastí 
voľnočasových aktivít, aktivít v oblasti 
športu, kultúry, komunitnej infraštruktúry 
a takých, ktoré smerujú k zlepšeniu života 
občianskych komunít. Trnavská župa je pri-
pravená finančne podporiť aktívnych ľudí, 
ktorým záleží na rozvoji svojho mesta. 

Podrobnosti na www.tvorimekraj.sk

bar

Aké najčastejšie mená?
Začiatok roka sa nesie v znamení štatis-

tík za predchádzajúci rok. 
V roku 2018 sa do Senice prisťahovalo 

293 obyvateľov a odsťahovalo sa 333. 
Z hľadiska natality je zaznamenaných 187 
narodených detí, chlapcov 96 a dievčat 91. 
Bolo zaznamenaných 193 úmrtí, z toho 91 
mužov a 102 žien. Celkový počet obyva-
teľov 19 959 k 31. decembru 2018 nie je 
konečný, keďže v štatistike chýbajú cud-
zinci žijúci v meste. 

K zaujímavostiam vždy patria aj mená. 
Z chlapčenských mien sa najčastejšie 
používali mená Jakub (8x), Adam a Filip 
(6x), Samuel (5x). Z dievčenských mien sa 
na prvé miesto dostala Eliška (5x), nasle-
dujú Natália a Sofia a Nina. Aj minulý rok 
sa vyskytli nezvyčajné mená, boli to Áron, 
Danny, Valerian, Bella, Bria Anna, Sarah 
a Tamia Nella. 

Matričný úrad v Senici do ktorého 
pôsobnosti patria aj obce Rohov, Rybky, 
Rovensko a Smrdáky zaznamenal vlani 
82 sobášov, z ktorých prevládali civilné 
nad cirkevnými. Na Mestskom úrade sa 
sobášilo 56 párov. V roku 2018 na matrič-
nom úrade pripravili aj 54 uvítaní do života 
novonarodených občanov a vykonali 73 
občianskych pohrebov. 

bar 



Naša Senica 1/2019

6

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta Poradňa pre verejnosť 

aj v tomto roku
Aj v tomto roku bude občanom k dis-

pozícii bezplatná Poradňa pre verejnosť, 
v ktorej môžu s odborníkmi konzultovať 
svoje problémy. Poradňa poskytuje služby 
vždy v posledný utorok v mesiaci od 13. 
do 16. hod. v zasadačke na prízemí Mest-
ského úradu s výnimkou júla, augusta 
a decembra. 

V roku 2018 využilo služby poradne 
123 klientov nielen zo Senice, ale aj oko-
lia a iných okresov. Občanom radí skupina 
odborníkov: právnici, finančný poradca, 
mediátor. Zamestnanci Úradu práce soci-
álnych vecí a rodiny v Senici v tomto roku 
neboli účastníkmi poradne. V prípade 
riešenia boli ochotní poskytnúť informá-
cie na ich pracoviskách. Najviac sa riešili 

problémy v oblasti právnej rozvod man-
želstva, bezpodielové spoluvlastníctvo 
manželov, dedičské konanie, platnosť 
nájomnej zmluvy, neplatnosť darovacej 
zmluvy, vydedenie, ukončenie pracovného 
pomeru, pozemky atď.

Zvýšil sa záujem občanov o finančné 
poradenstvo. Riešili sa hypotéky, dlhy, 
exekúcie, dôchodky, poistné zmluvy, rekla-
mácie tovaru. Využívajú aj služby mediá-
tora, ktorý rieši spory mimosúdnou cestou. 
Je účinne nápomocný pri hľadaní riešenia 
sporu alebo jeho posunu. Niekedy zdan-
livo jednoduchý problém má kompliko-
vané riešenie.

„Občania v Poradni pre verejnosť 
dostanú vždy cenné rady ako svoj pro-
blém vyriešiť. Chcem poďakovať členom 
poradne za ich ústretovosť, odbornosť, 
schopnosť komunikácie,“ povedala 
na margo činnosti poradne jej koordiná-

torka RNDr. Oľga Ulehlová. 
V Poradni pre verejnosť pracujú odbor-

níci z viacerých oblastí, s ktorými môžu 
občania konzultovať riešenie pracovno-
-právnych, rodinných či občianskych vzťa-
hov v rámci právneho poradenstva. Veľký 
záujem je tradične aj o pomoc v sociálnej 
oblasti, pomoc mediátora či finančného 
poradcu. 

Poradňa na Mestskom úrade pra-
cuje nepretržite od roku 2003 a za ten 
čas poskytla pomoc stovkám občanov 
zo Senice i z blízkeho okolia. Tento oje-
dinelý projekt má stále pod patronátom 
Mesto Senica, ktoré zabezpečuje odborní-
kov a priestory.

V tomto roku sú tieto termíny poradne 
29. január, 26. február, 26. marec, 30. apríl, 
28. máj, 25. jún, 24. september, 29. októ-
ber a 26. november. 

Viera Barošková 

Pocta Mudrochovi
Vo svojom širokom pôsobení a charak-

teristickom záslužnom výstavnom puto-
vaní pri šírení hodnôt výtvarného umenia 
po celom Slovensku bratislavská Umelecká 
beseda slovenská po prvý raz vôbec zaví-
tala aj na samý západný okraj Slovenska 
na Záhorie, do Senice, sídla práve v tomto 
roku 2019 už tridsaťpäťročnej Záhorskej 
galérie Jána Mudrocha (ZGJM), ako aj 
Galérie v podkroví senickej Základnej ume-
leckej školy. 

S úctou a pietou prichádza Umelecká 
beseda slovenská (UMS) na Záhorie 
pri slávnostnej príležitosti 110. výročia naro-
denia svojho predsedu výtvarného odboru 
v rokoch 1946-1950, významného sloven-
ského maliara Jána Mudrocha (1909-1968), 
rodáka zo Sotiny, dnes súčasti Senice. 

Už tradične početnejšou zostavou 76 
autorov a vystavených diel sa spoločná 
výstava členov UBS stáva vďačnou a víta-
nou príležitosťou vzdať hold a patrične 
si uctiť umeleckú pamiatku svojho prie-
bojného a aktívneho prvého povojno-
vého predsedu výtvarného odboru. Je to 
o to zaujímavejšie, že zhodou okolností 
aj samotná regionálna Záhorská galéria 
v Senici nesie už od roku 2011 meno tohto 
všeobecne nielen známeho, kvalitného 
maliara, ale aj podnetného organizátora, 
iniciátora a osnovateľa široko koncipovanej 

Pripravuje sa
Mudrochova paleta 

Základná umelecká škola v Senici a OZ. 
Výchova umením pri ZUŠ Senica v spolu-
práci so Záhorskou galériou Jána Mudrocha 
v Senici a Mestom Senica vyhlasujú 10. roč-
ník medzinárodnej súťažnej výstavy detskej 
výtvarnej tvorby Mudrochova paleta. 

Ján Mudroch (1909-1968), významný 
slovenský maliar, rodák zo Senice, ako 
pedagóg Vysokej školy výtvarných umení 
v Bratislave sa podieľal na organizovaní 
prvej celoslovenskej výstavy detských kre-
sieb a malieb v Bratislave už v roku 1945. 
Keďže jeho pôsobenie ako pedagóga 
a maliara je späté s detskou tvorbou, oži-
vili sme spomienku naňho pred dvadsi-
atimi rokmi (1999) pri príležitosti jeho 
nedožitých 90. narodenín založením 
súťažnej výstavy detskej výtvarnej tvorby 
pod názvom Mudrochova paleta.

Tak ako pred dvadsiatimi rokmi i v 
tomto roku ZUŠ Senica ponúka priestor 
talentovaným deťom a mládeži základných 
umeleckých škôl zo Slovenska i zahrani-
čia, aby prejavili svoj talent a porovnali ho 

so svojimi rovesníkmi. 
Slávnostné otvorenie výstavy a vyhod-

notenie súťaže sa uskutoční 29. marca 
v koncertnej sále ZUŠ Senica. Výstava 
potrvá do 27. apríla.

Štefan Orth

Snehuliakovo na námestí
(Dokončenie zo str. 1) 
Nakoniec toto priestranstvo skrášlilo 

53 snehuliakov, z nich najvyšší bol 2,73 m 
vysoký, najkrajší zase snehový anjel. Každé 
dieťa dostalo od organizátorov sladký dar-
ček. 

Ešte niekoľko dní potom Seničanom pri-
pomínali hravosť a fantáziu a okoloidúcim 
vyčarili úsmev na tvári. 

bar 

obnovy povojnového výtvarného života, 
tiež osnovania vysokého umeleckého škol-
stva na Slovensku. 

Je potešiteľné spomenúť, že jednou 
v tom čase skutočne početných a plod-
ných verejných aktivít Jána Mudrocha bola 
aj jeho záslužná iniciatíva spolu s maliarmi 
Jankom Alexym, Gustávom Mallým a lite-
rátmi Mikulášom Bakošom, Michalom 
Považanom nielen pri obnove UBS v Bra-
tislave, ale potom aj agilné vedenie jej 
výtvarného odboru v nasledujúcej druhej 
polovici štyridsiatych rokov až do zániku 
spolku v roku 1950.

Je potešujúce konštatovať, že súčasní 
členovia UBS si tohtoročné stodesaťročné 
jubileum narodenia svojho predsedu 
výtvarného odboru uctili tým najvlastnej-
ším čo ich charakterizuje, vlastnou výtvar-

nou tvorbou maliarskou, sochárskou, gra-
fickou, kresbovou alebo aj intermediálnou. 

Už prvý letmý pohľad na vystavené 
umelecké exponáty 76 autorov nazna-
čuje, že súčasná tvorba členov Umeleckej 
besedy slovenskej je veľmi mnohotvárna 
a členitá vo svojom celkovom výraze. 

Akýmsi spoločným menovateľom 
súčasnej tvorby členov Umeleckej besedy 
slovenskej je ich blízky a vcelku inten-
zívny vzťah k farbe, k farebnému riešeniu 
obrazovej plochy, úzko spojený s často 
abstraktnejším, nezobrazujúcim prístupom 
v inšpirácii okolitou skutočnosťou. 

V jednotlivých druhoch, žánroch ume-
leckého vyjadrenia jednoznačne dominuje 
maliarstvo a len úplne ojedinele sa obja-
vuje sochárstvo, grafika alebo kresba, prí-
padne intermediálne umenie. 

Rodáčka zo Senice akad. mal. Lýdia      
Štolcová bude v porote aj tento rok.

foto Štefan Orth
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Molnárove obrazy 
v dvorane

Trnavský samosprávny kraj a Záhorská 
galéria Jána Mudrocha v Senici pripra-
vili v závere roku 2018 jubilejnú výstavu 
na Slovensku málo známeho brezovského 
rodáka, pražského maliara Karola Molnára 
(1903-1981), parížskeho žiaka význam-
ného profesora Františka Kupku.

Výstava je pripravená pod záštitou Mini-
sterstva kultúry Slovenskej republiky k 115. 
výročiu narodenia umelca, k okrúhlemu 
100. výročiu vzniku Československej repub-
liky a 25. výročiu vzniku Slovenskej repub-
liky v dlhodobom cykle Umelci Záhoria.

Jubilejná výstava celoživotnej maliarskej 
tvorby Karola Molnára mala svoju premi-
éru po dvadsiatich ôsmich rokoch opäť 
v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Senici 
od 6. decembra 2018 do 27. januára 2019 
v počte 98 vystavených obrazov. Potom 
bola časť výstavy v počte 40 obrazov pre-
nesená do Bratislavy, kde bola reprízovaná 
v dvorane Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky od 15. do 31. januára 2019. 
Na slávnostnej vernisáži výstavy za účasti 
početného publika vystúpili s pozdrav-
nými príhovormi ministerka kultúry Ľubica 
Laššáková (na foto), župan Trnavského 
samosprávneho kraja Jozef Viskupič (na 
foto vľavo) a s úvodným slovom kurátor 
výstavy Štefan Zajíček (na foto vpravo) 
s programom senických hudobníkov, spe-
váčky Viery Šustekovej a gitaristu Petra 
Kavického. 

Maliar a kresliar Karol Molnár bol 
príslušníkom čs. zahraničnej vojenskej 
jednotky v druhej svetovej vojne najprv 
v rokoch 1939 – 1940 vo Francúzsku 
s úvodným plodným obdobím abstraktnej, 
ale aj krajinárskej tvorby a potom v rokoch 
1940 – 1945 v Anglicku, kde maľoval 
a kreslil počas povestnej leteckej bitky. 
Protivojnovo orientované tvorivé obdobie 
v Anglicku patrí k vrcholom jeho umeleckej 
tvorby. 

Celoživotné maliarske a kresliarske 
dielo Karola Molnára môže slúžiť aj bud-
úcim generáciám mladších umeleckých 

pokolení ako príklad nezdolného tvorcu, 
ktorý postavil svoju vizuálnu koloristicky 
mnohotvárnu tvorivosť aj v najťažších voj-
nových časoch plne na obranu ľudskosti 
a humanizmu.

Po Senici a Bratislave bude výstava 
obrazov Karola Molnára reinštalovaná 
aj v umelcovom rodnom meste Brezo-
vej pod Bradlom od 12. februára do 14. 
marca 2019 v Základnej umeleckej škole. 
K výstave je vydaná publikácia s farebnými 
reprodukciami diel. 

Štefan Zajíček
foto Vladimír Holický 

Technicky a materiálovo dominujú 
v súčasných dielach členov UBS vcelku 
olej a akryl zároveň za nimi s odstupom 
nasleduje kombinovaná technika. Potom 
už oveľa menej, až ojedinele sú zastúpené 
akvarel, pastel, tempera alebo aj koláž, tiež 
v sochárstve sa objavuje drevo, kov a v uži-
tom umení textil a keramika. V obsahovej 
rovine zaujíma členov UBS najmä vizuálna 
interpretácia pestrej plejády najrôznejších 
medziľudských vzťahov, dokumentujúcich 
celú zložitosť a mnohorakosť súčasného 
života. 

Veríme, že predkladaná spoločná 
výstava členov Umeleckej besedy sloven-
skej v roku 2019 na Záhorí pre svoju rozsi-
ahlosť inštalovaná na dvoch miestach bude 
nielen potrebným a dôstojným pripome-
nutím si nevšedného stodesiateho výročia 
narodenia jej predsedu výtvarného odboru 
Jána Mudrocha, ale aj výstižným obrazom 
súčasného stavu aktívneho smerovania 
a tvorivého snaženia členov Umeleckej 
besedy slovenskej. 

Výstava, ku ktorej bude vydaná aj 
publikácia s farebnými reprodukciami 76 

vystavujúcich 
autorov bude 
usporiadaná 
od 7. februára 
do 24. marca 
v Záhorskej 
galérii Jána 
Mudrocha a v 
Galérii v pod-
kroví Základ-
nej umeleckej 
školy v Senici. 

PhDr. Štefan 
Zajíček 
riaditeľ 

ZGJM
Ján Mudroch: Sotina
foto: Vladimír Holický

Kinosála s novými 
sedadlami

Dom kultúry Senica, ktorého súčasťou 
je aj kinosála kina Mladosť bol postavený 
pred 30 rokmi. Zub času sa podpísal nielen 
na budove, ale aj na vybavení tohto kultúr-
neho zariadenia. Seničanom svitá nádej 
na modernizáciu týkajúcu sa komfortu 
divákov. Mesto Senica momentálne čaká 
na podpis zmluvy s Audiovizuálnym fon-
dom, ktorý Mestskému kultúrnemu stredisku 
Senica pridelil sumu 42 tisíc eur ako dotáciu 
na výmenu sedadiel v kinosále a výmenu 
núdzového osvetlenia bočných schodísk.

Predpokladané celkové náklady na pro-
jekt Zvýšenie komfortu návštevníkov kina 
Mladosť Senica sú vo výške cca 106 tisíc 
eur. Zvyšok bude teda spolufinancovaný 
z rozpočtu MsKS v budúcom roku. Výmena 
sedadiel a repasovanie núdzového osvetle-
nia schodov v kinosále sa plánuje zrealizo-
vať po podpise zmluvy a realizovaní verej-
ného obstarávania pravdepodobne v lete 
2019, keď sa filmy premietajú v amfiteátri. 

Je to už druhá dotácia z Audiovizuál-
neho fondu, ktorý v roku 2013 finančne 
podporil digitalizáciu kina v Senici v rámci 
komplexného projektu realizovaného 
vďaka finančnej podpore predsedu vlády 
Slovenskej republiky.  lv
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Opäť bola najlepšia
Podporovať a rozvíjať tvorivosť, este-

tické cítenie a fantáziu je cieľom regio-
nálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Výtvarná Senica. Jej 53. 
ročník vyvrcholil 22. januára  v Záhorskom 
osvetovom stredisku  (ZOS) v Senici sláv-
nostnou vernisážou, na ktorej boli vyhlá-
sené výsledky súťaže a odovzdané oce-
nenia najúspešnejším autorom. Samotnej 
výstave predchádzala súťaž, do ktorej sa 
zapojilo 39 autorov z okresov Senica a Ska-

lica s tým najlepším, čo autori v poslednom 
období vytvorili a ponúkli ako svoju prezen-
táciu. Odborná porota v zložení doc. akad. 
maliar Milan Rašla, pedagóg Vysokej školy 

múzických umení v Bratislave, Mgr. art. 
Peter Žúrek, pedagóg Strednej školy prie-
myselnej a umeleckej v Hodoníne a Mgr. 
art. Ľudmila Pilná, pedagogička Základnej 
umeleckej školy v Senici, zo 147 predlože-
ných výtvarných prác vybrala na výstavu 
73 a navrhla oceniť 11 autorov.

Hlavnú cenu Výtvarnej Senice 
2018/2019 získala Monika Sabo z Cero-
vej za kultivovaný kresliarsky a maliarsky 
prejav, a tak obhájila svoje vlaňajšie víťaz-
stvo. V kategórii mladých autorov do 25 
rokov odborná porota udelila čestné uzna-

nie Brigite Vachovej z Unína za odpozoro-
vanie všedného detailu. V najpočetnejšie 
zastúpenej vekovej kategórii od 25 do 60 
rokov si diplom a cenu odniesli Štefánia 

Haramachová zo Štefanova a Ľubomír 
Miča zo Senice za experimentálny a obra-
zotvorný prejav. V tejto kategórii boli 
udelené tiež štyri čestné uznania,  z nich 
jednému Seničanovi  Ing. Ivanovi Vidovi 
zo Senice za akryl Mestský park z okna. 

Spomedzi 11 autorov súťažiacich v kate-
górii nad 60 rokov bola diplomom a cenou 
ocenená Mgr. Helena Minxová zo Senice 
za litografiu Jeseň a čestným uznaním 
PhDr. Štefan Zajíček zo Skalice za pastel 
V Trogire v Chorvátsku. V kategórii auto-
rov so špecifickým výtvarným prejavom zís-
kal čestné uznanie za tri kolorované plas-
tiky Mgr. Jozef Pavlík z Osuského. Práce 
ocenených autorov postúpia do krajskej 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
Trnavského kraja Výtvarné spektrum 2019 
do Dunajskej Stredy.

Výtvarná Senica ponúka rozmanitý 
pohľad na svet, prostredníctvom výtvar-
ného prejavu sa neprofesionálni výtvarníci 
snažia vypovedať niečo o živote, o svo-
jich pocitoch, postojoch, svojich predsta-
vách a snoch. Je na nej zastúpená maľba, 
kresba, drevorezba, keramika i šperky. 
Kurátorom výstavy bol  Mgr. art. Peter 
Žúrek. Výstavu si môžete pozrieť v dvoch 
výstavných sálach Záhorského osvetového 
strediska v Senici do 19. februára  v pracov-
ných dňoch od 8.00 do 15.30 hodiny.

Organizátorom Výtvarnej Senice je 
Záhorské osvetové stredisko v Senici v zri-
aďovateľskej pôsobnosti Trnavského samo-
správneho kraja. 

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

foto Bc Tomáš Jurovatý

Helene Minxovej blahoželá akad. maliar Milan Rašla
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Večer pre rodičov
Je obdobie, keď rodičia s deťmi roz-

mýšľajú, kam po ukončení základnej 
školy. Stredné školy organizujú pre žia-
kov 9. ročníka rôzne aktivity s cieľom 
osloviť potencionálnych študentov. 
Po troch úspešných ročníkoch tejto akti-
vity sa škola rozhodla pokračovať v tradí-
cii večerov pre rodičov. 

Obchodná akadémia sa prezentuje 
na veľtrhu stredných škôl aj dňom otvo-
rených dverí, ktorý je spojený s veľtrhom 
cvičných firiem a v tomto roku i vianoč-
ným trhom, návštevou žiakov na hodinách 
anglického jazyka, ktoré sú vtedy ukážkou 
netradičného vyučovania. Všetky tieto pre-
zentácie sa však realizujú viac-menej v čase 
vyučovania. Nie každý rodič kvôli pracov-
ným povinnostiam má možnosť sa na nich 
zúčastniť. Túto skutočnosť sme zohľadnili 
a vedenie školy spolu s pedagógmi pozvalo 
rodičov na stretnutie vo večerných hodi-
nách. Rodičia dostali podrobné informácie 
o študijných odboroch, pripravovaných 
odboroch v školskom roku 2019/2018 
a prezreli si priestory školy. Stretnutie bolo 
príjemné a neformálne.

PhDr. Eva Otepková OA

Vianočná pošta
Titulok znie prosto a nenápadne. Viete 

koľko lásky, emócií a spolupatričnosti sa 
v týchto dvoch slovách ukrýva? Celkom 
náhodne som sa dostala k výzve, ktorej 
autorkou je len 13-ročná slečna Hanka Noš-
čáková a ktorá spojila tisícky ľudí na celom 
Slovensku. Podstatou bolo vlastnoručne 
vyrobiť, napísať a poslať vianočné pozdravy 
starkým, ktorí jeseň svojho života preží-
vajú v slovenských domovoch dôchodcov. 
Práve im je vianočná pohľadnica stále veľmi 
blízka, pociťujú ju ako prejav pozornosti, 
úprimného záujmu a lásky. O to 
viac, keď sú mimo svojich domo-
vov, fyzicky vzdialení svojim rodi-
nám. Jej myšlienka nielen mňa, 
ale mnoho dobrosrdečných 
a tradične založených Slovákov 
chytila za srdce a stvorila myš-
lienku novú – zapojiť do tohto 
projektu nominovaného na Det-
ský čin roka podobne zmýšľajú-
cich kolegov a žiakov. A tak sa 
počas dvoch týždňov v našej 
škole rozpútala (okrem iného) 
výroba vianočných pohľadníc. 
Mnohým deťom bolo treba 
vysvetliť, prečo sa posielajú via-

nočné pohľadnice a ako veľmi dokáže pote-
šiť pre nich bezvýznamne vyzerajúca vec. 
Vo finále sme sa však tešili z nápaditých, 
krásnych, jednoduchých i precízne vypra-
covaných vianočných pozdravov, ktoré 
sme s veľkou radosťou odoslali 270 starkým 
do rôznych slovenských obcí. Dúfame, že 
im náš maličký dobrý skutok vyčarí nefalšo-
vanú radosť a úsmev na tvári. Taký láskavý, 
aký dokážu vyčariť len starkí, životom skú-
šaní, no napriek tomu dobrí a láskaví! 

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ Sadová ulica
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Aj duálne vzdelávanie
Stredná odborná škola Senica si 20. 

decembra pripomenula 70. výročie svojej 
existencie. Počas tohto obdobia vychovala 
škola tisícky odborníkov rôznych remesiel 
pre stavebníctvo, chemický, elektrotech-
nický a automobilový priemysel, stro-
járstvo, obchod a služby. 

Na slávnostnom stretnutí sa nielen spo-
mínalo, ale najmä hľadelo do budúcnosti. 
Riaditeľ jubilujúcej školy Pavol Paradeiser 
pozornosť upriamil napríklad na súťaž 
vo využívaní alternatívnych zdrojov ener-
gie Enersol, ktorá sa v tomto roku konala 
po ôsmy raz. Na budúci rok bude Stredná 
odborná škola (SOŠ) Senica hostiteľom slo-
venského aj medzinárodného finále tejto 
súťaže študentov stredných škôl. Štátna 
tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Oľga Nachtmanová vyja-
drila podporu takejto súťaži, ktorá v nadča-
sovom horizonte prináša mnohé inovatívne 
riešenia. 

Predseda Trnavského samosprávneho 
kraja (TTSK) Jozef Viskupič škole poprial, 
aby stále platilo, že remeslo má zlaté dno 
a škola mala dostatok žiakov: „Pred nami 
je veľmi dôležitá úloha. Aby škola mala 
budúcnosť je treba atraktivizovať tento typ 
vzdelávania.“ Pomôcť tomu má aj duálne 
vzdelávanie, ktoré sa v škole začne realizo-
vať od budúceho školského roka. Za zria-
ďovateľa predseda TTSK Jozef Viskupič 
konštatoval, že škola je vo viacerých sme-
roch priekopníkom a vyznačuje sa uplatňo-
vaním najmodernejších technológií. 

Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania Michal Němec vyzdvihol, že 
SOŠ sa snaží v každodennej praxi uplatňo-
vať všetky nové procesy a trendy. Za dôle-
žité označil potrebu nájsť odpoveď ako 
realizovať vzdelávanie 4.0, ktoré bude rea-
govať urýchlene na potreby trhu práce.

Na stretnutí s terajšími i bývalými pra-
covníkmi SOŠ primátor Senice Martin Dža-
čovský vyzdvihol aktivity, ktoré prispievajú 
k dobrému imidžu samotnej školy aj mesta.

Na SOŠ momentálne študuje 450 štu-
dentov. Vedenie školy sa aj pred zavede-
ním duálneho vzdelávania snažilo prípravu 
žiakov skvalitňovať spoluprácou so zamest-
návateľmi regiónu, kde by neskôr mohli 
získať pracovné uplatnenie. U zamestnáva-
teľov získavali potrebnú zručnosť, ktorá ich 
v praxi veľmi zvýhodňovala.

Viera Barošková 

Narodeniny školy
Základná škola s materskou školou 

na Ulici J. Mudrocha si v tomto školskom 
roku pripomína 30. výročie svojho vzniku. 
Toto významné jubileum si pripomenula 
v predvianočnom období v 3-dňovom 
cykle podujatí.

Najprv 12. decembra škola na veľké 
prekvapenie žiakov i pedagógov privítala 
príslušníkov Ozbrojených síl SR. Bolo to 
hudobné teleso Vojenská hudba Banská 
Bystrica a členov Čestnej stráže prezi-
denta SR z Bratislavy. Výchovný koncert 
v jedálni a gala-program čestnej jednotky 
prezidenta SR spojený s prezentáciou 
útvaru v telocvični uchvátil každého. 
Samozrejme k tejto mimoriadnej akcii boli 
prizvané i deti a pani učiteľky z materskej 
školy. V ďalší deň na slávnostnej triednic-
kej hodine dostal každý žiak malý darček 
s logom školy na pamiatku jej narodenín. 
A v podvečer škola privítala hostí z Mest-
ského úradu Senica, zástupcov z družob-
ných škôl z Hodonína i Skalice a rodičov. 
Vo vestibule ich čakala vianočná tržnica 
a neskôr slávnostná vianočná akadémia 
v jedálni školy. Tentokrát o čosi slávnost-
nejšia, farebnejšia a srdečnejšia. Kultúrny 
program, ktorý žiaci nacvičili pod vedením 

svojich pedagógov, bol tým najkrajším dar-
čekom, aký škola mohla od nich dostať. 
Škola v ten večer ožila a ožilo aj jej logo: 
v domčeku víril plameň rúk a každý prí-
tomný si túto mimoriadnu udalosť školy svi-
atočne užíval. V piatok 14. decembra bolo 
pre celú školu z organizačných dôvodov 
udelené riaditeľské voľno. Pedagógovia 
školy totiž pozvali a pripravili pre minulých 
i terajších zamestnancov školy „slávnostnú 
pedagogickú radu“. Okrem bohatého 
pohostenia, fotografií, milých spomienok 
a zastavení sa v čase si škola spolu so svo-
jimi zamestnancami zaspomínala na vše-
ličo, čo ju počas histórie postretlo. Bolo 
to historicky prvé stretnutie v takom širo-
kom kruhu a len potvrdilo, že naša školská 
rodina je súdržná a veľká.

Tieto podujatia sa mohli uskutočniť aj 
vďaka finančnej podpore Mesta Senica. Rov-
nako vedenie školy ďakuje svojim zamest-
nancom za aktívnu pomoc a podporu 
pri realizácii tohto veľkolepého projektu. 

Našej drahej škole želáme veľa múdrych 
žiakov, tvorivých pedagógov, šikovných 
správnych zamestnancov a chápavých 
rodičov. Všetko najlepšie!!!

PaedDr. Beáta Kádeková
zástupkyňa pre ZŠ 

Výtvarníci na Morave
V sále Mestského úradu v partnerskom 

meste Velké Pavlovice bola 14. decembra 
2018 otvorená výstava Za námetom do  
Velkých Pavlovic.  Maľby a kresby  vznikli 
na plenéri  od 22.do 24. júla. Starosta 

mesta Jiří Otřel  v srdečnej atmosfére  pri-
jal autorov  deväť  výtvarníkov a občanov 
Senice  a  výstavu otvoril. Hudobný pro-
gram predviedla detská cimbalová hudba 
Palička. Výstava trvala do  8. januára 2019.

text a foto Štefan Orth
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V Záhorskom osvetovom stredisku 
v Senici sa 13. decembra 2018 konala ver-
nisáž výstavy spojená s vyhodnotením det-
skej výtvarnej a literárnej súťaže Čarovný 
odkaz Vianoc, ktorá uzatvorila napínavé 
súperenie nádherných detských diel 
nesúcich sa v znamení Vianoc. 

Podujatie organizačne zabezpečili Trnav-
ský samosprávny kraj a Záhorské osvetové 
stredisko Senica s cieľom priblížiť tradície 
súvisiace s odkazom adventu a Vianoc, ktorý 
v kultúrnom programe nápaditou formou 
prezentoval v podobe pásma kolied a bet-
lehemského príbehu o Ježiškovi folklórny 

súbor Sadováčik pod vedením pani učiteliek 
Zdenky Babincovej a Renáty Hromkovej.

Priestory výstavnej sály ponúkli návštevní-
kom do 31. decembra 2018 jedinečný pútavý 
detský pohľad na sviatočný čas Vianoc, pro-
stredníctvom ktorého v dielach malých umel-
cov ožili postavičky snehuliakov, Mikulášov, 
anjelikov, čertov, vynorili sa očarujúce zasne-
žené krajinky plné šantiacich detí a zvieratiek 

a pohoda v kruhu 
rodiny vôkol ozdo-
beného vianočného 
stromčeka s množ-
stvom darčekov a roz-
lievajúcim sa svetlom 
a vôňou sviec advent-
ných vencov.

Autori súťažili 
v dvoch hlavých 
kategóriách: výtvar-
nej a poeticko-pro-
zaickej, ktoré boli 
ďalej rozdelené 
do štyroch vekových 
kategórií. Do súťaže 
deti odovzdali 227 
prác, z toho 200 

výtvarných a 27 literárnych prác, z 26 škôl 
okresov Senica a Skalica. Odborná porota 
vybrala z veľkého množstva milých a nápa-
ditých prác 35 diel. 

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
Záhorské osvetové stredisko Senica

Urobené s radosťou
Základná škola na Sadovej ulici sa v spo-

lupráci so senickým Informačným centrom 
Europe Direct zapojila do projektu Euro-
pean Christmas Tree Decoration Exchange 
2018. Jeho podstatou bolo vyrobiť 30 
vianočných ozdôb, ktoré boli následne 
rozposlané do rovnako zapojených škôl 
z rôznych členských štátov EÚ. Do výroby 
vianočných ozdôb sme zvábili nielen 
našich žiakov, ale aj mamičky s babičkami 
a pod ich láskavými a šikovnými rukami 
vznikli nevídané a krásne výrobky, ktoré by 
uspeli aj na svetovej výstave. A bolo ich viac 
ako sto. Potom sme už trpezlivo čakali, čo 
sa bude diať. Do našej školy začali koncom 
novembra chodiť prvé poštové zásielky 
z Anglicka, Estónska, Talianska, Chorvátska, 

Rumunska, Turecka, Grécka, Španielska, 
Francúzska, Nemecka, Rakúska, Belgicka 
a vo všetkých bola ukrytá drobná vianočná 
ozdôbka a sprievodný list, kde autori popi-
sujú vianočné tradície typické pre svoju 
krajinu. Zo všetkých sme sa tešili a vo ves-
tibule školy sme si spravili mini vitrínu, kde 
ich môžu obdivovať návštevníci školy. 

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ Sadová ulica

Darčeky 
aj po Vianociach

Čas vianočný pomaly odchádza a zostá-
vajú nám pekné spomienky na čas strávený 
s blízkymi ľuďmi. Možno niektoré smutné 
a bolestivé, keď niekoho dlhodobo trápi 
zdravie a aj nevyliečené choroby. Nám sa 
v rodine prihodilo tiež niečo podobné.

Manželovi pri problematickej diagnóze 
hrozila amputácia nohy. Našťastie sme našli 
nemocnicu a v nej lekárov odborníkov, 
ktorí sa podujali nohu zachrániť. Po nie-
koľkých operáciách sme dostávali nádej, 
že sa to môže podariť. Nie o tom však 
chcem písať. Chcem sa zmieniť o úžas-
nej agentúre domácej ošetrovateľskej sta-
rostlivosti - ADOS 4 Life. Keď sme sa s jej 
pracovníkmi stretli, myslela som si, že nie 
sme na Slovensku. Po niekoľkomesačnom 
pobiehaní po ambulanciách a nemocni-
ciach, nekonečnom čakaní, tu bol zrazu 
zázrak. Prichádza k nám ošetrovateľ pán 
Vladimír Schäffer. Každodenne chodil oše-
trovať manželovi nohu, pretože nemohol 
chodiť a čakala ho ďalšia operácia. Stretli 
sme sa s človekom s úžasnou profesionali-
tou, veľkými znalosťami a empatiou. Ďaku-
jem pekne, pán Schäffer!

Sme vďační agentúre, ktorú zastrešujú 
Mgr. Roman Flamík a Mgr. Kvetoslava Fla-
míková. Chorí ľudia v našom meste a okolí 
túto službu veľmi potrebujú. Chcem všet-
kým, ktorí v agentúre pracujú popriať veľa 
sily a zdravia, aby aj naďalej dokázali robiť 

takú záslužnú činnosť. Všetkým patrí naše 
uznanie a vďačnosť. 

P.S.
Zároveň ďakujem MUDr. Martinovi 

Potúčkovi a zdravotnej sestre Ľubici Fojtlí-
novej za ošetrovanie v chirurgickej ambu-
lancii v Senici.

Magda Nečasová 

Cez park opatrne
V mestskom parku pod ťarchou mok-

rého snehu 28. januára ráno spadol strom. 
Samospráva mesta prostredníctvom sociál-
nej siete hneď informovala o tejto udalosti 
a vyzvala občanov prechádzajúcich parkom 
k zvýšenej opatrnosti. Následne pracovníci 
MsÚ Senica vykonali obhliadku a za asis-
tencie Mestskej polície v parku umiestnili 
výstražné tabuľky a páskou označili stromy, 
ktoré by pri zhoršení poveternostných pod-
mienok mohli ohrozovať ľudí.

Ako bude postupovať samospráva? 
Zuzana Gašparová z oddelenia výstavby, 
životného prostredia a dopravy MsÚ Senica: 
„V súčasnej dobe dokončujeme inventarizá-
ciu mestského parku. Jej hlavným cieľom je 
vyhodnotenie zdravotného stavu stromov 
na základe podrobného posúdenia jednot-
livých drevín z hľadiska poškodenia kmeňa 
a koruny, výskytu suchých vetiev hnilôb 
a dutín stromov a posúdenia statickej stabi-
lity hlavne sledovaním posunu ťažiska dre-
viny (náklon stromu) a výskytu nevhodných 
vetvení v korune stromu. Na podklade takto 

získaných informácií boli vybrané dreviny, 
ktoré sú svojím zníženým zdravotným sta-
vom nebezpečné pre prevádzku parku a sú 
navrhnuté na výrub. Súbežne s dokončením 
inventarizácie sa vykonávajú tiež všetky 
administratívne úkony potrebné pre vydanie 
súhlasu na výrub drevín, ktorý sa uskutoční 
po vydaní právoplatnosti rozhodnutia.“

bar
foto  Pavol Pukančík
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do nového života
Blížili sa najkrajšie sviatky roka a hro-

zilo, že občan nášho mesta I. B. ich opäť 
ako už mnoho rokov strávi na ulici. Člo-
vek bez domova, odkázaný len na soci-
álne dávky. Jeho osud nezostal ľahostajný 
majiteľom niekoľkých firiem: Mäsiarstvo 
Ondrovič, LOOP Senica, Hellas Travel, 
Zelenina Hercog, pracovníci Colnej správy, 
Vagón – E. Janáková. Majitelia týchto firiem 
urobili finančnú zbierku a o pomoc poži-
adali náčelníka Mestskej polície Senica, 
ktorý okamžite oslovil riaditeľku Zariade-
nia sociálnych služieb (ZSS) na Štefániko-
vej ulici. Tam našťastie bolo v útulku voľné 
miesto, a tak I. B. má konečne po rokoch 
dočasne strechu nad hlavou. Sociálne 
pracovníčky zo ZSS mu pomohli vybaviť 
na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny 
v Senici príspevok na bývanie i potrebné 
lekárske vyšetrenie. 

Za tento čin chceme všetkým, ktorí uro-
bili toto veľké gesto poďakovať s vierou, že 
I. B. ich nesklame. 

AV a VO

Aká bude Európa
V Informačnom centre Europe Direct 

Senica sa 20. decembra 2018 konalo 
oceňovanie najlepších prác výtvarnej 
súťaže Aká bude Európa 2019. Dva-
násty ročník vernisáže otvorila svojím 
hudobným programom Natália Dujková 
zo ZUŠ Senica. 

Zámerom výtvarnej súťaže je každo-
ročne vybrať spomedzi všetkých výtvar-
ných diel tri najlepšie, ktoré sú súčasne 
i vzorom pre vreckový kalendárik Infor-
mačného centra Europe Direct Senica. 
Odborného hodnotenia sa ujal výtvarník 
a pedagóg zo ZUŠ Senica Štefan Orth. 
Každé jedno výtvarné dielo vyjadrovalo 
posolstvo o lepšej budúcnosti a radosti 
z bežných každodenných maličkostí. 
Deti v prevažnej miere kreslili najmä 
ľudí, ktorí sú šťastní, veselí a trávia svoj 
voľný čas v prírode. Toto posolstvo by 
sme mohli tiež naplniť a obmedziť svoj 
čas bez počítačov, neustáleho kontrolo-
vania našich telefónov alebo od neustá-
leho zhonu v preplnených mestách.

Spolu sa do súťaže zapojilo 26 
základných a materských škôl z celého 
Slovenska, víťazov bolo treba vybrať 
z takmer 250 výtvarných prác.

Pre všetkých, ktorí sa vernisáže nemohli 
zúčastniť, bude výstava otvorená až do 28. 
februára v Informačnom centre Europe 

Direct Senica na druhom podlaží MsÚ 
Senica. 

Alexandra Berecová
ED Senica

Lucia Helbichová: 
Bude ako rozkvitnutá lúka, 5 rokov

Hudobný život v Senici

Dychové kvarteto 
Jaroslava Jankoviča

Počas vianočnej dedinky na Námestí 
oslobodenia sme pravidelne počúvali 
koncerty vynikajúcich domácich hudob-
ných skupín, umelcov. Jedným z nich bolo 
i zoskupenie štyroch hráčov na dychových 
nástrojoch hrajúcich vianočné koledy - 
Dychové kvarteto Jaroslava Jankoviča. 

Na dobrú náladu muzikanti vyhrávali 
na tzv. malom námestí i na Námestí oslobo-
denia, pred Mestským úradom a v domove 
dôchodcov. Aká je história tohto telesa? 

Dychové kvarteto Jaroslava Jankoviča 
vzniklo v roku 1995. Spolužiaci zo ZUŠ 
v Senici bratia Bečkovci (Martin a Franti-
šek) spolu s Martinom Brkalom začali hrá-
vať známe vianočné koledy u svojich zná-
mych, blízkych a na ulici v centre Sotiny. 
Na Štedrý večer navštívili svojho učiteľa 
so svojimi vianočnými koledami a zrodila 
sa myšlienka vytvoriť kvarteto s vianoč-
ným repertoárom na profesionálnej úrovni. 
Kapelníkom, organizátorom a aranžérom 
sa stal pán učiteľ Jaroslav Jankovič. Začali 
sa zbierať známe i menej známe sloven-
ské, české, ukrajinské a anglické vianočné 
koledy. 

V roku 1996 pred Vianocami sa súbor 
predstavil širokej verejnosti s úplne novým 
repertoárom, pozostávajúcim s asi 30-tich 
upravených vianočných kolied. Na trúbke 
vtedy hrali Jaroslav Jankovič, František 
a Martin Bečkovci a na pozaune Juraj Vró-
bel. Zoskupenie sa predstavilo i na kon-
certoch v Prietrži a v evanjelickom kostole 
v Senici, kde natočili krásny video záznam. 

Takmer pätnásť rokov hrali tiež na Vianoce 
svojim známym, rodinám a posielali svoju 
hru cez médiá do Švajčiarska, Bulharska aj 
Anglicka. 

V súčasnosti Dychové kvarteto pred-
stavujú trubkári Jaroslav Jankovič, Mar-
tin Bečka, Martin Brkal a vynikajúci hráč 
na pozaunu Juraj Vróbel. Repertoár 
pozostáva zo 45-tich vysoko profesionálne 
aranžovaných vianočných kolied. V roku 
2017 súbor odohral tiež koncert v kostole 
v dedine Brodské. Akustika v tomto kostole 
úžasne umocnila atmosféru celého kon-
certu a Vianoc. Do budúcnosti súbor 
plánuje rozširovať svoj repertoár o nové 
vianočné skladby, plánuje vystúpenia 
na koncertoch aj v iných mestách a radi 
rozšíria svoje rady o mladších nádejných 

muzikantov. 
So skvelou partiou muzikantov sa 

môžeme stretnúť nielen počas predvianoč-
ných dní. Pravidelne sa zúčastňujú mest-
ského reprezentačného plesu, kde svojou 
hrou vo foyer Domu kultúry vítajú účast-
níkov spoločenskej zábavy a otvárajú ples 
Senickou hymnou. V minulom roku sme 
ich tiež mohli počuť na Martinskom svetlo-
nosení na čele lampiónového sprievodu aj 
v hlavnom programe.

Veríme, že tradícia koncertov Dycho-
vého kvarteta bude v Senici pokračovať i v 
ďalších rokoch. Za podklady ďakujem Jaro-
slavovi Jankovičovi. 

Mgr. Marek Grimm
foto Viera Barošková
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Príznaky užívania drog
Každá súčasná rodina je ohro-

zená možnosťou, že ich dieťa môže 
začať užívať návykové látky. Ak už 
k tomu príde, pravdepodobnosť 
zbavenia sa závislosti narastá tým 
viac, čím skôr dieťa preruší kon-
takty s ľuďmi, s ktorými prišlo do styku s 
návykovou látkou alebo sa začne liečiť.

Preto je dôležité si všímať:
- povahové zmeny: posun v osobnosti, 

náladové zmeny, problémy v škole, krá-
deže, klamstvá, neskoré príchody, zmeny 
v spánku, nízka sebadôvera, popieranie 
škodlivosti drogy, strata motivácie, strach, 
vzťahovačnosť, ľahkomyseľnosť, násilie 
voči iným, trávenie dlhého času v uza-
vretých miestnostiach (kúpeľne, vlastné 
izby), nezáujem o dianie okolo, premenlivé 
nálady

- zmeny činností a zvykov: absen-
cie, zanedbávanie domácich povinností, 
opúšťanie dlhoročných priateľov, nadvä-
zovanie nových priateľstiev, zmeny v stra-
vovacích návykoch, nedbalosť v osobných 
veciach, náhle zmeny v obliekaní, časté 
náhle odchody z domu pod rôznymi zám-
ienkami apod.

- zmeny zovňajšku: tvár má ochabnutý 
výraz, červenú pokožku okolo nosa a úst, 

červené oči, rozšírené zreničky, sklenený 
pohľad, žalúdočné ťažkosti, neprítomný 

pohľad, ospalosť, únava, spomalené 
a nekoordinované pohyby, predĺ-
žený reakčný čas, vzhľad ako po 
použití alkoholu, apatia, vyhasnutie 
záujmu o pohyb, nezreteľná reč, 
nepresné odpovede, zajakavá reč, 

opakovanie sa v reči, zmenená konštruk-
cia reči, prehltávanie slov. Každá z návy-
kových látok má svoj špecifický prejav. Je 
nesmierne dôležité pre ich včasnú detekciu 
poznať aspoň základné príznaky jednotli-
vých najčastejšie sa vyskytujúcich návyko-
vých látok:

- Alkohol - opitý výraz, spomalené 
a nekoordinované pohyby, neprítomný 
pohľad, ospalosť, únava, spomalené reak-
cie, agresívne alebo opačné správanie. 
Dieťa zapácha od alkoholu, zápach alko-
holu prekrýva (žuvačkou, cesnakom), je 
cítiť ranný zápach v miestnosti po alkohole.

- Fetovanie prchavých látok – opitý 
výraz, pohľad do diaľky, pomalá reakcia 
po oslovení, len ťažko sa s ním nadväzuje 
kontakt, má ťažkosti s koncentráciou a 
pri snahe prinútiť dieťa ku koncentrácii 
je možná i agresívna odpoveď, citové 
vychladnutie k ľudom, ktorí zastávali pred-
tým významné miesto v citovej sfére die-
ťaťa, sú možné časté zápaly horných ciest 

dýchacích a očných spojiviek. Neosprave-
dlnené absencie v škole, na šatách rôzne 
vyblednuté miesta, škvrny od lepidla, gleja, 
vo vreckách zatvrdnuté fľaky od lepidla, 
vrecúška z igelitu, ktoré môžu ešte che-
mikáliami páchnuť, zapáchanie zvrškov a 
najmä vlasových častí tela.

- Drogy (marihuana, hašiš, heroín, 
kokaín a iné) – odbiehanie z domu, 
neschopnosť primeranej koncentrácie na 
problém, zanedbanie niektorých záujmov 
a činností, rozšírené zrenice, znížená sva-
lová hmota, znížená výkonnosť, pokašliava-
nie, zmeny nálady, nezáujem o okolie, tupý 
alebo ospalý výraz, vodnaté alebo skle-
nené oči, zvýšená sekrécia z nosa, nápadné 
opakované zápaly spojiviek. Na rukách a 
nezriedka na predkoleniach, najmä okolo 
členkov, nachádzame vpichy. Vo vreckách 
nachádzame drobné bobule (semienka) z 
kvetov marihuany, ojedinelé, ale neodô-
vodnené cigaretové papieriky, zápalky. 
Nachádzame taktiež zvyšky malých vrec-
úšok z igelitu, rôzne tobolky, špeciálne 
poskladané papieriky, zvyšky belavého 
prášku vo švíkoch vreciek, opasky, rôzne 
gumy, povrazy, striekačky, ihly, ohorené fľa-
šové uzávery, ohorené lyžice, niekedy iba 
rôzne predmety, peniaze, cennosti.

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – január 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. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu Arkus
4. Mlčochová, J.:  Zabudnutá afr.kliatba (2.vydanie) Arkus
5. Gohl, Ch.:  Kôň môjho života Arkus
6. Kol.:  Krížovky pre chvíle pohody Bookmedia
7. Gohl, Ch.: Leto v sedle Arkus
8. Blyton, Enid: Slávna päťka na úteku Slovart 
9. Hoover, J.:   Ako pracovať pre idiota  Arkus
10. Mlčochová, J.: Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
11. Andersen, H., Ch.:  Malá morská víla Buvik
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 3/19 a nespokojný tiger 
Jeden z tigrov, ktoré obývajú veľkú a hustú džungľu, je akýsi mrzutý. Nepáči sa mu jeho 
kožuch, vidí sa mu, že je príliš obyčajný, rovnaký, ako majú ostatné tigre... a to veru nie je 
dobre. On by chcel mať kožuch, ktorý by vyzeral inak, bol by zvláštny a úplne neobyčajný.
 Ako však vyzerá taký neobyčajný kožuch? 
Mäkká väzba, 105 x 148 mm, 32 strán, cena: 0,90 eur 

Hádajko 4/19 a vystrašený poštár
Poštár z nášho mestečka to vôbec nemá jednoduché. Ako rád by každé ráno schytil tašku 
so zásielkami pre miestnych obyvateľov, poroznášal ich po mestečku a po vykonanej 
práci sa v pokoji vrátil domov, ale... nedá sa. Niečo ho ustavične vyrušuje, otravuje, ba 
veru často aj desí!
Čo to je a ako by sa toho náš vystrašený poštár mohol zbaviť? 
Mäkká väzba, 105 x 148 mm, 32 strán, cena: 0,90 eur 

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

Korčuľovanie 
pre verejnosť

Rekreačné služby mesta Senica  
vyčlenili   na február  tieto termíny na 
korčuľovanie:                                                                                             
piatok   1. 2.   10.30 – 12.00
                        15.30 – 17.00
sobota  2. 2.      16.00 – 17.30
streda  6. 2.     14.30 – 16.00
sobota  9. 2. 16.00 – 17.30
nedeľa  10. 2. 15.00 – 16.30
streda  13. 2. 14.30 – 16.00
sobota  16. 2. 16.00 – 17.30
nedeľa  17. 2. 15.30 – 17.00
streda  20. 2. 14.30 – 16.00
sobota   23. 2. 16.00 – 17.30
nedeľa  24. 2. 15.00 – 16.30
pondelok  25. 2. 14.00 – 15.30
utorok  26. 2. 10.30 – 12.00
                          16.30 – 18.00
streda  27. 2. 14.30 – 16.00
štvrtok  28. 2. 10.30 – 12.00
  16.00 – 17.30

Info na www.rsms.sk
RSMS 

FUTBAL
FK Senica - MFK Žilina
Sobota 23. február o 14.00, štadión FK 
Senica 

SÁLOVÝ FUTBAL
1. Senická liga vo futsale
3., 9., 16., 24. február, športová hala 
2. Senická liga vo futsale
2., 10. február, športová hala

Kam za športom
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Zrodil sa traťový rekord
Senica po 33. raz privítala bežcov na Sil-

vestrovskom behu. Rozlúčiť sa v športovom 
duchu s rokom 2018 prišlo 360 malých i veľ-
kých, amatérov aj profesionálnych bežcov, 
z toho v kategórii dospelých bolo 205 prete-
károv. V tom sú započítaní aj pretekári sever-
skej chôdze, ktorá sa konala premiérovo. 

Posledné podujatie zo športového kalen-
dára organizátora Mesta Senica a komisie 
pre šport pri mestskom zastupiteľstve v roku 
2018 malo 17 mládežníckych kategórií, 10 
dospelých vrátane severskej chôdze (nordic 
walking), na ktorú sa prihlásilo 24 pretekárov. 
Detské kategórie začínali o 10. hod. kate-

góriou benjamínkov. O 12. hod. sa na štart 
postavila nesúťažná skupina, ktorá si zabehla 
600 m okruh Beh pre zdravie. O 12.15 hod. 
Silvestrovský beh vyvrcholil odštartovaním 
kategórií dospelých, povel na štart vydal pri-
mátor mesta Martin Džačovský. Ženy, muži 
nad 70 rokov a kategória nordic walking 
absolvovali 4 km trať po senickej cyklotrase, 
ostatné mužské kategórie absolvovali 2 kolá, 
teda 8 km trať. V hlavnej kategórii mužov 
zvíťazil Jakub Kopiar. Medzi ženami domi-
novala česká reprezentantka Kristiina Mäki, 
ktorá zvíťazila v novom traťovom rekorde 
14:17,08 čím prekonala pôvodný čas o 2:23 
min. Táto bežkyňa reprezentuje PSK Olymp 
Praha a keďže má po otcovi fínske občian-

stvo, beháva aj za fínsky klub Lahden Ahkera. 
Je držiteľkou českých rekordov na tratiach 
2000, 3000 a 5000 m a fínskeho rekordu 
na 2000 m.

Najlepší Seničania: Tomáš Skala (ZFT), 
Jakub David (DHZ) a Marián Medlen 
(ZFT), zo žien Erika Farkašová, Jana Kubíč-
ková a Monika Jamáriková. 

Bežci si tak v posledný deň roku pripísali 
posledné body do Moravsko-Slovenského 
bežeckého pohára. Silvestrovský beh sa 
mohol uskutočniť vďaka sponzorom, kto-
rým organizátori ďakujú za štedrosť.

Viera Barošková
foto lv 

Z výsledkovej listiny
Muži: 1. Jakub Kopiar AC Malacky 

25:54,93; 2. Ondrej Marenčík AK Junior 
Holíč 26:27,37; 3. Pavel Šedík HKB Kyjov 
26:30,40; Seničania: ... Seničania: 4. Tomáš 
Skala Záhorácky Frišký Tým (ZFT) 26:47,30; 
19. Jakub David DHZ Senica 31:29,52; 20. 
Adam Herceg (ZFT) 31:46,40; 29. Miro-
slav Špaček 34:58,58; 30. Radoslav Ťulák 
35:17,30; 31. Ján Bajan 36:51,40; 34. Erik 
Rehák 37:36,02; 35. Peter Horák 38:42,58; 
36. Peter Nemrava 38:45,40; 39. Stani-
slav Kubík 41:07,05; 43. Andrej Hospodár 
(SGT) 45:10,43; 45. Marek Štítny 46:02,49; 

Muži 40: Dušan Tomčal Lipov 27:59,27; 
2. Jozef Jurčík Skalica 28:11,78; 3. Dalibor 
Nosek Skalica 29:41,14; ... Seničania: 7. Mar-
cel Krajč (ZFT) 31:28,46;12. Miroslav Daniš 
33:44,78;17. Marek Benko (STG) 35:39,34; 
21. Radoslav Michalička (ZFT) 37:08,40; 
24. Marián Kupa 39:17,71; 28. Juraj Kabát 
(ŠLAK) 40:01,55; 29. Fran-
tišek Pastucha 40:03,58; 
30. Ján Blažek 42:54,49; 
31. Marek Pavlík 44:25,71; 
32. Jozef Krišák 44:34,40; 

Muži 50: 1. Václav 
Guliš Dolní Bojanovice 
31:21,14; 2. Peter Portá-
šik Skalica 31:51,11; 3. 
Jaroslav Hutyra Myjava 
32:32,99; ... Seničania: 
4. Marián Medlen (ZFT) 
33:05,81;9. Ľubomír 
Ožvoldík 38:01,71;10. 
Ján Rybnikár 38:46,52; 
11. Pavol Kalman (ZFT) 
39:18,21; 15. Jozef Kitta 
43:19,7416. Ľubomír 
Planka 44:41,93;

Muži 60: 1. Miroslav Mikula Radošovce 
31:55,49;, 2. Jozef Chrenka Skalica 32:18,08; 
3. Ferdinand Kocák Gbely 35:00,58; ... Seni-
čania: 9. Pavol Waldecker 47:04,55;

Muži 65: 1. Vladimír Varmuža Hodonín 
32:27,46; 2. Karel Navara Uherský Ostroh 
33:51,84; 3. Miroslav Mikuš Radošovce 
37:12,05; 

Muži 70: 1. Josef Šohaj Uherský Brod 
20:37,30; 2. Jozef Kudla Trenčín 21:20,81; 
3. František Kubíček Dobré Pole 21:45,68; 
... Seničania 5. Ondrej Tirpák 25:38,52;

Ženy: 1. Kristiina Mäki Olymp Praha 
14:17,08; 2. Maria Truissard Holíč 16:59,62; 
3. Zuzana Švejdová Borský S. Jur 17:49,62; 
... Seničania 16. Jana Košičárová 26:49,55; 
Ženy 8 km: 1. Anna Banyaszová (SGT) 
45:09,99; 2. Petra Královičová 53:42,90;

Ženy 35: 1. Andrea Borovská Brezová 
pod Bradlom 17:56,02; 2. Mária Ulerová 
Studenka 18:01,18;3. Erika Farkašová 

Senica 18:19,02; ... Seni-
čanky: 7. Jana Kubíčková 
(ZFT) 20:17,40; 11. Monika 
Jamáriková 22:33,37;16. 
Hana Komorná 24:54,74; 
Ženy 8 km: 1. Mária Jaku-
bová 41:19,55;

Ženy 45: 1. Marta Dur-
nová Branopac 18:33,99; 
2.Anna Portášiková Ska-
lica 19:46,08 ; 3. Jana Kli-
mešová Kyjov 22:04,11; ... 
Seničanky 9. Alena Šim-
ková 28:00,71; Ženy 8 
km: 1. Marcela Blažková 
42:54,08; 2. Júlia Kittová 
43:59,52; 3. Ľubomíra 
Kováčová 53:43,71.

(Pokračovanie na str. 14)

Trénovali s Halinárovou
Plavecký klub Aqua Senica v spolu-

práci so Spojenou školou v Senici počas 
víkendu 12. – 13. januára zorganizoval 
športový seminár pre plavcov z klubov PK 
Aqua Senica, PK Moko Pezinok a Špor-
tového gymnázia v Nitre.  Seminár a tré-
ningy pre nádejných plavcov viedla bývala 
biatlonistka, reprezentantka Slovenska, 
súčasná kondičná trénerka vo VŠC Dukla 
Banská Bystrica  Martina Halinárová - Jaši-

cová. Počas dvoch  dní sa deti naučili 
správne rozcvičiť, zlepšiť svoju kon-
díciu, vylepšiť niektoré svoje schop-
nosti, naučili sa správne regenerovať, 
vylepšili sa v strečingu a naučili sa 
rôzne kompenzačné cvičenia. Pre tré-
nerov bola určená prednáška o rege-
nerácii, výžive,  využitia SM cvičenia 
v športe a posilnenie niektorých sva-
lových skupín plavcov. Seminára sa 
zúčastnilo 38 detí a 8 trénerov.

A.L.

Slovenská hokejová reprezentácia žien 
do 18 rokov postúpila začiatkom januára do 
najvyššej divízie majstrovstiev sveta. Defini-
tívne o tom rozhodlo víťazstvo 5:1 nad Nemec-
kom na turnaji A-skupiny 1. divízie MS v Rak-
úsku. Súčasťou tohto historického okamihu 
bola aj odchovankyňa senického hokeja Lívia 
Kubeková. K víťazstvu v poslednom zápase 
MS prispela najskôr prihrávkou do úniku na 
gól a nakoniec aj sama zavŕšila stav stretnutia 
gólom do prázdnej bránky.

Ondrej Tirpák Monika Jamáriková
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Severská chôdza 
Seničania muži: 

6. Ján Ťulák 37:57,71; 
14. Peter Meliš 
41:24,81; 21. Vladi-
mír Pekár 50:24,14; 
ženy: Alexandra 
Sásová 40:41,65; 
Alena Čechvalová 
40:42,05; Pavlína 
Zríniová 41:11,93; 
Zuzana Tomášová 
44:05,24; Martina 
Pekárová 50:24,65; 
Lenka Kaffelová 
20:25,02; Helena 
Melišová 50:52,62. 

Najlepší Seničania Víťazi hlavnej kategórie

Kategória starší žiaci 1. Pavel Hlavinka, 2. Adam Zubák, 
3. Adrian DuchoslavHelena Melišová a Ľudmila Páleníková
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Senický klub Barbell sa pravidelne 

zúčastňuje na rôznych súťažiach. Začiat-
kom decembra družstvo mladších žiakov 
bolo na Mikulášskom turnaji v mládežníc-
kom štvorboji v Trenčíne a družstvo starších 
žiakov sa predstavilo na medzinárodnom 
turnaji o pohár starostu mesta Boskovice 
vo vzpieraní za účasti 12 družstiev z Česka 
a Slovenska. 

Pre väčšinu mladších žiakov bol Tren-
čín súťažnou premiérou, ale hanbu si 
rozhodne nespravili a domov si priviezli 
medaily a vecné ceny. Klub na súťaži repre-
zentovali: 

Harnoš Lukáš (1. miesto), Rafaja Martin 
(2. miesto), Tkáč Dominik (1. miesto), Gažo 
Peter (2. miesto), Šalík Roman (3. miesto), 
Sekely Lukáš (4. miesto) a Žáková Kristína 
(3. miesto). Deti súťažili v štyroch disciplí-
nach – trojskok, hod medicinbalom vzad, 
trh a nadhod na „krásu“. 

Družstvo starších žiakov to malo v Bos-
koviciach podstatne náročnejšie a o svoju 
odmenu muselo tvrdo zabojovať. Družstvo 
na turnaji sa skladalo z jedného mladšieho 
žiaka (ročníky 2005-2007), jedného star-

šieho žiaka (ročníky 2004-2002) a jed-
ného juniora (ročníky 2001-1998). Keďže 
Barbell klub juniora nemá, prišlo k dohode 
s klubom Golem Nové Mesto nad Váhom 
na vytvorenie spoločného družstva. Tvo-
rili ho Viktória Sládková, Michal Škodáček 
a Ján Trebichavský. S takto silným druž-
stvom sme mohli uvažovať o najvyšších 
priečkach, keďže Škodáček a Trebichavský 

patria medzi slovenskú špičku vo svojich 
kategóriách. Nesklamali a v silnej konku-
rencii vybojovali 1. miesto. Ich výkony boli: 
V. Sládková trh 44 kg, nadhod 54 kg (5. 
miesto medzi mladšími žiakmi spomedzi 
19 pretekárov), M. Škodáček trh 70 kg, nad-
hod 86 kg (2.miesto medzi staršími žiakmi 
spomedzi 11 pretekárov), J. Trebichavský 
trh 143 kg, nadhod 160 kg (2. miesto medzi 

juniormi spomedzi 19 pretekárov). 
Druhé družstvo tvorili výlučne 
mladší žiaci, ktorí nemohli konku-
rovať výkonom juniorom a star-
ším žiakom a skončilo na chvoste 
súťaže. Pretekári tohto druž-
stva napriek tomu podali pekné 
výkony: Vanessa Kročitá trh 16 kg, 
nadhod 23kg (14. miesto), Tomáš 
Kovačovič trh 38 kg, nadhod 53 
kg (7. miesto) a Nikolas Sika trh 
47 kg, nadhod 64 kg (10. miesto). 
Táto súťaž uzavrela ďalšiu úspešnú 
sezónu klubu Barbell. Dúfame, že 
budúca sezóna bude minimálne 
rovnako úspešná, tiež ďakujeme 
všetkým priaznivcom za podporu.

A.P.

FK Senica - do jarnej 
časti s novým trénerom

Senickí futbalisti sa na prvom tréningu 
po zimnej prestávke stretli na štadióne v 
pondelok 7. januára. Nie však v komplet-
nom zložení, viacerí legionári prichádzali 
postupne. Na úvodnom tréningu už nebol 
portugalský tréner Frederico Ricardo, s 
ktorým sa vedenie klubu dohodlo pre 
neuspokojivé výsledky na ukončení spolu-
práce. Na trénerský post zasadol jeho kra-
jan, 37-ročný Ricardo Chéu, ktorý na jeseň 
viedol v talianskej Serie C mužstvo FC 
Rieti. Spolu s ním prišiel aj asistent Nuno 
Barbosa a v rámci realizačného tímu bude 
pôsobiť aj Holanďan Henk Theunissen. Z 

tímu odišlo viacero hrá-
čov z jesenného kádra: 
Juraj Kotula, Victor Nirre-
nold, Diego Cuadros, Alan 
Kováč, Naren Solano a 
Richard Celis. Novými tvá-
rami sú zatiaľ Francúz Sofi-

ane El Moudane a Ghančan Bonsu Osei a 
do prípravy sa zapojili aj talentovaní chlapci 
z akadémie - Marko Totka, Lukáš Kučera a 
Dominik Martišiak. Seničania absolvovali v 
príprave zatiaľ dva prípravné zápasy proti 
druholigovým tímom, oba odohrali na 
umelej tráve v Senici. V prvom remizovali 
s Banskou Bystricou 2:2 (góly Osei, Ségbé), 
v druhom si poradili s Petržalkou 3:2, keď 
prehrávali už 0:2 (góly dali Addo 2, Ségbé). 
V nedeľu 27. januára odleteli Seničania 

na 15-dňové sústredenie do Turecka, kde 
odohrajú 4 prípravné zápasy. Postupne si 
zmerajú sily so súpermi: Mladosť Doboj 
Kakan (Bosna a Hercegovina), Arsenal Tula 
(Rusko), FK Zhetysu (Kazachstan) a Loko-
motiv Plovdiv (Bulharsko). Je predpoklad, 
že v senickom drese sa v Turecku objavia 
aj ďalší noví hráči.

Jarná časť Fortuna ligy, v ktorej budú 
Seničania opäť bojovať o záchranu v 
súťaži, začnú už v sobotu 16. februára na 
ihrisku v Myjave, kde v tejto sezóne hráva 
svoje zápasy AS Trenčín. Na domácej pôde 
ich diváci uvidia o týždeň neskôr v sobotu 
23. februára o 14.00 h proti MŠK Žilina.

IT

Trio bežcov 
medzi najlepšími

V Gbeloch sa 19. januára uskutočnil 
10. ročník slávnostného odovzdávania 
cien najlepším bežcom Moravsko-Sloven-
ského bežeckého pohára (MSBP) za rok 
2018. Ocenenie si okrem iných odniesli 
traja Seničania. Na podujatí sa zúčastnili aj 
zástupcovia Mesta Senica. 

V Senici sa počas roka konajú dve obľ-
úbené bežecké podujatia zaradené v seri-
áli MSBP - Záhorácky maratón a Silvest-
rovský beh. Bežci si z nich odnášajú body 
do celkového hodnotenia tejto súťaže v prí-
pade, že absolvujú aspoň 26 z 35 prete-
kov. Súčasťou MSBP sú aj dve samostatné 
súťaže Grand Prix Záhoria, kde sú hodno-
tení bežci zo Slovenska a Grand Prix Slo-
vácka, kde sú kvalifikovaní bežci z Čiech. 
Zo spoločných 35 pretekov bolo 20 na čes-
kej a 15 na slovenskej strane hraníc. 

Tento rok štartovalo v MSBP 
2460 bežcov. V trojici najlepších 
vo svojich kategóriách si v roku 2018 
vybehali miesto Tomáš Skala, Erika 
Farkašová a Nikolas Náter. Tomáš 
Skala skončil na 3. priečke v MSBP 
v kategórii mužov do 40 rokov. 
Zo všetkých českých a slovenských 
bežcov získali viac bodov už len 
Lukáš Soural z Brna a Pavol Masaryk 
z Dojča. Keďže sa pred Tomášom 
umiestnil len jeden slovenský bežec, 
v súťaži Grand Prix Záhoria Tomáš sa 
umiestnil na 2. mieste. Zo senických 
bežkýň si počas roka 2018 najlep-
šie počínala Erika Farkašová, ktorá 
si vybojovala medzi záhoráckymi 
bežkyňami 2. miesto v kategórii 
ženy nad 35 rokov. Druhým najlep-
ším juniorom sa stala naša bežecká 
nádej Nikolas Náter.

lv
foto Jozef Komorný

Zástupca primátora mesta Senica Filip Lackovič 
odovzdáva cenu Erike Farkašovej. 
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do 19. februára
Výtvarná Senica 2018/2019 - regionálna 
súťažná výstava neprofesionálnej výtvarnej 
tvorby okresov Senica a Skalica
miesto: ZOS
organizátor: ZOS

2. február, 20.00
Okresný hasičský ples
miesto: Dom kultúry
organizátor: ÚZ DPO Senica 

7. február, 16.00 a 19.00
Čo sa sníva trpaslíkom - Radošinské naivné 
divadlo, predpredaj vstupeniek v Infosen 
Senica, vstupné 17 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS 

7. február
Výstava Umeleckej besedy slovenskej – 
vernisáž v ZG, sprístupnená bude do 24. 
marca
miesta: Záhorská galéria a Galéria v pod-
kroví ZUŠ
organizátor: ZGJM a ZUŠ

9. február, 19.00
Študentský ples, predpredaj v Infosene 
do 5. februára
miesto: Dom kultúry
organizátor: Študentský parlament mesta, 
CVČ Senica, OZ Senica 2.0

9. február, 
Výročná členská schôdza DHZ Senica
miesto: zasadačka MsÚ
organizátor: DHZ 

12. február, 19.00
Skaza Titaniku - Štúdio L+S, hrajú Michal 
Kubovčík, Svaťo Malachovský, vstupné 12€ 
predpredaj Infosen 
miesto: Dom kultúry
organizátor: MsKS

14. február, 8.30 
Šaliansky Maťko - okresné kolo celosloven-
skej súťaže žiakov ZŠ v prednese sloven-
ských povestí, v porote i slovenská herečka 
Andrea Somorovská. 
miesto: CVČ
organizátor: CVČ, OÚ Trnava

16. február, 20.00
Valentínsky ples, vstupné 24 €
miesto: Dom kultúry
organizátor: Územný spolok SČK Senica

16. február, 14.00
Detský maškarný ples
miesto: SD Kunov 
organizátor: MO SČK Kunov

16. február, 14.30 
Stonožkin karneval pre deti - tanec, hudba, 
zábava, spevácka súťaž, srdiečkový tanec 
a iné hry, súťaž o najkrajšiu masku, o naj 
valentínsku masku - dvojicu, možno príde 
i šašo Valentín, jednotné vstupné 2 €
miesto: DAV
organizátor: CVČ Stonožka

21. február, 17.00 
Žiacky koncert hudobného odboru
miesto: koncertná sála ZUŠ
organizátor: ZUŠ

22. február, 8.30 
Hurbanov pamätník - obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy 
pre detských recitátorov I. – III. vekovej 
kategórie z obvodu Senica okolie 
miesto: ZUŠ 
organizátor: ZOS

22. február, 8.00 – 13.00
Svet okolo nás - výchovnovzdelávací pro-
gram 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MSKS, CREA EDU

22. február, 
X-BOX párty v Stonožke, príď sa pred 
prázdninami zahrať do CVČ
miesto: CVČ, klubovňa
organizátor: CVČ Senica

23. február, 19.00
Ples dôchodcov okresu Senica, vstupné 17 
miesto: Dom kultúry
organizátor: Okresná organizácia JDS 
Senica

23. február, 19.00
Kunovský ples
miesto: Spoločenský dom Kunov
organizátor: TJ Kunov

24. február, 17.00 
Čaj o piatej - účinkujú Elena Kálková 
a Robo Černák
miesto: čajovňa Avalonross 
organizátor: čajovňa Avalonross 

25. február, 17.00 
PACI- PAC deťom, vstupné 7 €, predpredaj 
Infosen Senica, predpredaj.sk
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS

PRIPRAVUJEME V DOME KULTÚRY

1.marec – Venček, slávnostné ukončenie 
kurzu spoločenského tanca
2. marec - Pochovávanie basy
9. marec - Rybársky ples
14. marec- Stratená zima - Šašo Fifo a pria-
telia, divadlo, vstupné 4 € 
20. marec - Vyhodnotenie najlepších špor-
tovcov mesta Senica za rok 2018
21. marec - SEDEM - talkshow

Nové ambulancie
Poliklinika Senica, n.o. oznámila hneď 

v úvode roka dobrú správu. Od 7. januára 
prevádzkuje novú ortopedickú ambulanciu 
umiestnenú na 1. nadzemnom podlaží, 
číslo dverí 165 lekár MUDr. Saeed Rahjou. 
Ordinuje v pondelok až piatok od 7.00 
do 15.00, obedňajšia prestávka je od 11.30 
do 12.00. Na ortopedické vyšetrenie je 
nutné priniesť si výmenný lístok od obvod-
ného alebo odborného lekára a preukaz 
poistenca. Telefonický kontakt do ambu-
lancie je 034 698 3061.

V budove Polikliniky na 1. poschodí sa 
nachádza nová neštátna ambulancia Beve 
Dent zubného lekára, ktorým je MUDr. 
Boris Vraňák. 

Od 1. septembra 2018 sú opäť funkčné 
dve chirurgické ambulancie. V ambulancii 
po MUDr. Jozefovi Krajčovičovi ordinuje 
MUDr. Martin Potúček. V druhej ordinuje 
MUDr. Radovan Hyža. 

TS – Poliklinika, n.o. 

Stretávajú sa agrostaváci 
Chcete sa stretnúť so svojimi bývalými 

spolupracovníkmi, kolegami a priateľmi 
z Agrostavu, ktorý si tento rok pripomína 
50. výročie vzniku? Priateľské stretnutie sa 
uskutoční 26. februára o 14. hod. v zasa-
dačke budovy COOP Jednota SD v Senici. 
Vstupné je 10 eur. 

Prihlásiť sa treba do 17. februára na tele-
fónnych číslach 0944 031 940 – V. Ožvol-
díková, 0903 472 369 – J. Macek a 0908 
542 550 – Š. Vaculka. 

TS - ŠV

Okienko JDS
Mestská organizácia Jed-

noty dôchodcov Slovenska (MsO JDS) 
v Senici pripravuje v najbližších mesia-
coch tieto aktivity: 

• Posedenie pri harmonike bude 6. 
februára od 13. hod. v Klube dôchod-
cov na Továrenskej ul. 

• Kúpanie v Thermalparku v Dunaj-
skej Strede sa uskutoční 11. februára, 
poplatok 13 eur, odchod o 8. hod. 
od plavárne.

 • Tanečné posedenie pri hudbe bude 
21. februára o 15. hod. v budove COOP 
Jednota- SD. 

• Mestská organizácia JDS srdečne 
pozýva svojich členov na výročnú 
členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 
7. marca o 14. hod. v Dome kultúry 
v Senici. Členský príspevok na rok 2019 
4 eurá sa bude vyberať v Klube dôchod-
cov na Továrenskej ul. v pondelok, 
stredu a piatok od 13. do 16 hod., prí-
padne prostredníctvom aktivistiek MsO 
JDS. Pri platení treba predložiť členský 
preukaz.

• Upozorňujeme členov MsO JDS, 
prihlásených na týždenný pobyt 
do Sklených Teplíc v termíne od 29. 
apríla do 5. mája, aby úhradu vo výške 
230 € vrátane dopravy zaplatili najne-
skôr do 10. februára v Klube dôchod-
cov na Továrenskej ul.

Srdečne pozývame všetkých členov 
JDS do priestorov Klubu dôchodcov 
na Továrenskej ul. a do Denného cen-
tra na Hviezdoslavovej ul. v pondelok, 
stredu a piatok. 

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Andrej Ambra   a Erika Šipkovská
Ing. Miroslav Tatarko PhD. a Ing. Zlatica Morávková

Vítame nových Seničanov
Sandra Antálková  narodená v Skalici
David Fajnor  narodený v Bratislave - Nové Mesto
Alex Ščibran  narodený v Myjave

Opustili nás 
Viera Rybnikárová  vo veku 89 rokov
Mária Slivková  vo veku 87 rokov
Margita Pagáčiková vo veku 75 rokov
Štefan Petrák  vo veku 68 rokov
Štefan Pšurný  vo veku 72 rokov 
Vladimír Šustek  vo veku 77 rokov 
Cecília Formánková  vo veku 71 rokov
Dušan Jovanovič  vo veku 60 rokov
Marcel Suchý, JUDr.  vo veku 36 rokov
Anton Jobb  vo veku 68 rokov
 

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

Spomienka
Dňa 15. februára uplynie 
2. rok od náhlej a nečakanej smrti 
manžela, otca a deda genmjr. 
Ing. Milana Podhorániho.
O tichú spomienku prosí manželka, 
dcéra a vnuk.

Spomienka
Sú spomienky, ktorým ani čas nedá 
zabudnúť...
Dňa 29. januára si pripomíname 
10. výročie, kedy nás navždy opustil 
Július Heiker.
Ten kto ho poznal, spomenie si, ten, kto ho 
mal rád, nezabudne.

S láskou a úctou spomína manželka Janka s rodinou. 

Spomienka
Ďakujeme rodine, priateľom 
a známym, ktorí sa 16. januára prišli 
rozlúčiť s drahou zosnulou
mamičkou Boženou Veverkovou.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti.
Smútiace dcéry s rodinou.

Spomienka
Odišiel si potichučky, bez slova a bez 
rozlúčky...
Dňa 29. januára sme si pripomenuli 
12. výročie, keď nás opustil syn, otec, 
dedo a brat Ján Mindek. 
Spomínajú mama, deti s rodinami, sestra 
a priatelia. 

Spomienka
Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal 
rád, nemôže zabudnúť... 
Dňa 29. januára uplynul prvý rok 
od úmrtia našej drahej maminky, 
babky, prababky a sestry 
Anny Strádejovej.
Touto cestou chceme poďakovať Hanke 

Gašpárkovej za obetavú starostlivosť v najťažších chvíľach jej života. 
S láskou spomínajú deti s rodinami, sestra Helena a ostatní 
príbuzní. 

Spomienka
Sú spomienky, ktorým ani čas nedá 
zabudnúť...
Dňa 2. februára uplynie 28 rokov, 
čo nás navždy opustil otec, dedo 
a pradedo Miloslav Strádej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

Spomínajú deti s rodinami a ostatná rodina a priatelia.

Spomienka
Odišla si potichučky, bez slova 
rozlúčky. V srdci ťa stále máme a na 
teba spomíname...
Dňa 23. januára sme si pripomenuli 
1. výročie, čo nás opustila milovaná 
mamička, babka a prababka 
Pavlína Pisarovičová.

S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami. 

Spomienka
Dňa 7. februára si pripomenieme 22. 
výročie úmrtia otca, dedka a pradedka 
Libora Pisaroviča.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú dcéry s rodinami a syn. 

a 

Spomienka
Už sa k nám nevrátiš, už niet nádeje, len cestička 
k tvojmu hrobu nás zavedie... Dňa 15. februára uplynie 
21 rokov od smrti otca Štefana Štepku. 
Spomína dcéra Eva a vnuk Marián s rodinou. 

Spomienka
Čas plynie, roky ubiehajú, 
ale krásne spomienky 
na vás večne zostávajú...
V januári sme si 
pripomenuli 41. výročie 
úmrtia otca a starého 
otca Františka Holkoviča 

z Čáčova.
Vo februári to bude 50 rokov od smrti drahej mamičky a starej 
mamy Anny Holkovičovej z Čáčova. 
Spomínajú dcéry Anna, Emília, Mária, Viera, Oľga a synovia 
Vladimír, Ivan a Ján.
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Spomienka
S tichou spomienkou k hrobu 
chodíme, pri plameni sviečok a kvetín 
na teba myslíme...
Dňa 16. januára uplynulo 7 rokov, 
čo nás opustil otec, manžel, dedko 
a pradedko Ján Jankovič. 
S láskou a úctou spomína manželka, deti 

a ostatná rodina.

Spomienka
Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal. 
Len láska, úcta a spomienky v srdciach 
zostávajú...
Dňa 20. februára si pripomenieme 1. 
smutné výročie úmrtia manžela, otca 
a dedka Pavla Návratu.
S láskou a úctou spomína manželka, syn 

s manželkou, vnučka Ema a ostatná rodina.

h 

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým 
príbuzným, bývalým kolegom a 
známym, ktorí 2. januára odprevadili 
na poslednej ceste drahého manžela, 
otca, brata a dedka Antona Jobba, 
ktorý nás navždy opustil 27. decembra 2018 
vo veku 68 rokov. 

Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste 
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Smútiaca manželka a deti s rodinami.

2. 2.  Dr. Max, OD Kaufland Obchodná 3,  7:00 - 22:30
3. 2.  Ekolekáreň Sotinská 1586, 7.00 – 20.00 
3. 2.   Sotinská, Sotinská 1588, 20.00 – 22.30  
9. 2.    Ekolekáreň, Sotinská 1586,7.00 – 22.30                                
10. 2.   Dr. Max, OD Kaufland Obchodná 3,  7.00 – 22.30
16. 2.  Dr. Max, OD Kaufland Obchodná 3,  7.00 – 22.30
17. 2.  Ekolekáreň, Sotinská 1586,7.00 – 20.00
17. 2.  Verbascum, Palárikova 308, 20.00 – 22.30
23. 2.  Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3,  7.00 – 20.00
23. 2.  Sotinská, Sotinská 1588, 20.00 – 22.30
24. 2.  Dr. Max, OD Kaufland, Obchodná 3, 7.00 – 22.30

Služby lekární

Ekologické činy ocenia
Trnavský samosprávny kraj (TTSK) po 8. raz ocení ekologické 

projekty. Prihlášky prijímajú do konca februára. 
Do súťaže Ekologický čin roka sa môžu zapojiť jednotlivci, 

kolektívy škôl, samosprávy a záujmové združenia zo širokej verej-
nosti, ktorých aktivity v roku 2018 prispeli k zlepšeniu životného 
prostredia. Za ekologický čin možno považovať aktivity, napríklad 
dokumentácia a likvidácia neriadených skládok odpadov v kata-
stroch obcí a miest, zavedenie separovaného zberu na školách, 
výsadba zelene, záchrana alebo dokumentácia cenného biotopu, 
využitie obnoviteľných zdrojov energie, práca s mládežou 
v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia, organizovanie 
súťaží s environmentálnou tematikou a pod.

Prihlásené aktivity vyhodnotí odborná komisia TTSK a najlep-
šie budú odmenené aj finančne. Prihlášku možno podať na Úrade 
TTSK do 28. februára v uzatvorenej obálke s označením Ekolo-
gický čin roka 2018. 

TS - TTSK

Fotosúťaž Dedičstvo Európy
Kultúrne dedičstvo Európy od archeologických nálezísk po 

architektúru, od stredovekých hradov po folklórne tradície a ume-
nia tvorí samotnú podstatu spoločnej pamäte a identity občanov 
Európy. Okrem toho kultúrne dedičstvo vytvára rast a pracovné 
miesta v mestách a regiónoch a má zásadný význam pre kontakty 
Európy so zvyškom sveta. 

Nepriamo je s ním spojených celkom 7,8 milióna pracovných miest 
v EÚ (napr. v oblasti cestovného ruchu, tlmočníckych služieb a bez-
pečnosti). Viac než 300 000 osôb v EÚ je zamestnaných v odvetví kul-
túrneho dedičstva a v Európe sa nachádza 453 zapísaných lokalít, čo 
predstavuje takmer polovicu zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Cieľom Európskeho roka kultúrneho dedičstva bolo ešte viac 
podnietiť ľudí, aby objavovali kultúrne dedičstvo Európy a zapá-
jali sa do jeho zveľaďovania a zároveň posilniť pocit príslušnosti 
k spoločnému európskemu priestoru. Rok 2018 sa niesol 
v znamení hesla Naše dedičstvo: spájanie minulosti s 
budúcnosťou a tiež bol hlavnou témou našej fotosúťaže, 
ktorú  každoročne vyhlasuje Informačné centrum Europe 
Direct Senica.

Slávnostné oceňovanie sa uskutočnilo už po druhýkrát 
v mestskej plavárni v Senici 13. decembra 2018. Pozvanie 
prijal zástupca primátora mesta Senica Filip Lackovič, kto-
rého potešilo, že sa do súťaže zapojilo veľa fotografov aj z 
nášho mesta a najmä vysoká kvalita ich tvorby. V hlavnej 
úlohe porotcu sa ocitol fotograf Peter Brichta. Hodnote-
nia sa ujal veľmi zodpovedne a výber bol naozaj náročný,  
keďže do desiateho ročníka fotosúťaže sa zapojilo až 
27 fotografov so 130 fotografiami. Porota udelila spolu 
4 ocenenia a 3 čestné uznania (čestné uznanie Tomáš 
Bilka, Martin Babarík, Ester Vařáková; 3. miesto Natália 
Uhrinová, 3. miesto  Ján Marhulík, 2. miesto  Blanka Miná-
riková, 1. miesto  Jaroslav Gutek). Výstava bola  otvorená  
do 20. januára.

Alexandra Berecová
ED Senica

Autorka foto Zuzana Dőmeová

Mohyla na Bradle bude 4. mája dejiskom spomienkových osláv 
100. výročia úmrtia gen. M. R. Štefánika

Stonožka pozýva do jarného tábora 
Aj tento rok sme tu, milí rodičia, pre vás a pre vaše deti, presnej-

šie žiakov I. stupňa ZŠ, a to počas jarných prázdnin od 25. februára 
do 1. marca. V budove CVČ bude pripravený jarný tábor s dennou 
dochádzkou (8.00 až 16.30). Na deti čaká týždeň plný hier, športu, 
vychádzok, výtvarnej činnosti, súťaží, videorozprávok a iných akti-
vít. Zabezpečený je i obed. Prihlásiť sa treba priamo v CVČ naj-
neskôr do 15. februára, poplatok za tábor 50 € žiadame uhradiť 
do 21. februára. Tešíme sa na vás. 

Upozorňujeme, že pri malom záujme sa tábor neuskutoční.

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

 Piatok 1., sobota 2. a nedeľa 3. február 
o 17.00
ĽADOVÁ SEZÓNA 2
Ľadový medveď Norm si na zimný spánok 
nepotrpí. Keď sa vonku ochladí, začína pre 
neho a pre celú partiu jeho kamarátov zo 
severu tá pravá ľadová sezóna plná dobro-
družstiev a zábavy. Musí z ostatných zvie-
rat severu postaviť hokejový tím a vo veľko-
lepom zápase zachrániť drahocenný ľad a 
ich ľadový domov.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 90 min.

 Piatok 1. a utorok 5. február o 19.00
SERENITY: TICHO PRED BÚRKOU
Baker má toho dosť za sebou. Životné rany 
si hojí v pokoji rajského ostrova. Živí sa 
ako rybársky sprievodca, má loď s názvom 
Serenity, má domček, milenku a nepeknú 
minulosť zapíja v bare. Ticho života pre-
lomí jeho bývalá žena Karen. Zúfalo poža-
duje, aby zabil jej súčasného násilníckeho 
manžela. V mene jedného milióna dolárov 
má vziať jej manžela na rybársku výpravu a 
uprostred oceánu ho hodiť žralokom...
Žáner: mysteriózny thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 106 min.

 Sobota 2. a nedeľa 3. február o 19.00
ŽENY V BEHU
Věra prežila s Jindřichom báječný život a je 
pevne rozhodnutá splniť jeho posledné pria-
nie – zabehnúť maratón! Rázna matka troch 
dcér v tom nevidí problém. Proste si trasu 
rozdelí na štyri časti a zdolajú tých viac ako 
42 kilometrov ako rodinná štafeta. Žiadna 
z nich síce zatiaľ neodbehla ani meter, ale 
do štartu ostávajú ešte tri mesiace a tréner 
Vojta pripravil skvelý kondičný plán.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 93 min.

 Streda 6. február o 19.00
ZRODILA SA HVIEZDA
Bradley Cooper stvárni ostrieľaného muzi-
kanta Jacksona Mainea, ktorý objaví a 
zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally. 
Táto už svoj veľký sen o hviezdnej kariére 
vzdala… pokým ju Jack neprinúti vyjsť na 
pódium pod svetlá reflektorov. Ale keď 
Allyin raketový štart zatieni jeho vlastnú 
kariéru, Jack stále obtiažnejšie nesie svoj 
ústup z veľkých pódií…
Žáner: hudobná dráma
Vstupné: 5 €, MP 15+, 136 min.

Piatok 8., sobota 9., nedeľa 10., sobota 16. 
a nedeľa 17. február o 17.00
LEGO PRÍBEH 2
Uplynulo takmer 5 rokov, odkedy bolo 
všetko super, a teraz musia čeliť novej 
obrovskej hrozbe, nájazdníkom z LEGO 
DUPLO®, ktorí ničia všetko rýchlejšie, ako 
to stíhajú obyvatelia znova vystavať. V 
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a ich priatelia vydajú do vzdialených a 
neprebádaných galaxií. Na spoločnej ceste 
otestujú svoju odvahu a kreativitu.
Žáner: animovaný akčný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 106 min.

 Piatok 8. a sobota 9. február o 19.00
POTOMOK
V rovnakom čase ako prišiel na svet malý 
Miles, sa na inom mieste odohrala tragédia. 
Dve zdanlivo nesúvisiace udalosti sa o nie-
koľko rokov prepoja desivým spôsobom. 
Milesova mama Sarah sleduje synovo nevy-
spytateľné a agresívne správanie. Postupne 
sa zmieruje s myšlienkou, že malého 
chlapca ovláda nejaká zlá, nadprirodzená 
sila. Musí potlačiť svoj materinský inštinkt 
chrániť vlastné dieťa a podrobiť ho testom, 
aby pochopila, prečo robí tie hrozné veci. 
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP, 92 min.

 Nedeľa 10. a piatok 15. február o 19.00
NA STRECHE
Profesor Rypar poskytne dočasné útočisko 
Songovi, mladému Vietnamcovi, ktorého 
našiel ukrytého na streche svojho domu. 
Môžu však dvaja odlišní ľudia vôbec 
zdieľať jeden priestor tak, aby z toho nako-
niec nebola katastrofa? Spolužitie nie práve 
najpriateľskejšieho pána, nahnevaného na 
celý svet, ktorý mu neuchopiteľne uniká a 
mladíka, ktorý hľadá východisko zo zúfalej 
situácie v neznámom meste, prináša množ-
stvo tragikomických situácií…
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 100 min.

 Streda 13. február o 19.00
MÁRIA, KRÁĽOVNÁ ŠKÓTSKA
Mala len šesť dní, keď sa po smrti otca stala 
Mária škótskou kráľovnou. V šestnástich 
pridala vďaka svadbe aj titul francúzskej 
kráľovnej, ale o dva roky neskôr ovdovela. 
Osemnásťročné dievča muselo od zači-
atku obhajovať svoj trón pred rebelujúcimi 
klanmi, naviac čelila otvorenému nepria-
teľstvu rodovo spriaznenej anglickej kráľov-
nej Alžbety, ktorej vládu odmietala uznať. 
Britské ostrovy však boli pre dve tak silné 
ženy príliš malé...
Žáner: historická dráma
Vstupné: 5 €, MP 15+, 124 min.

 Sobota 16. a nedeľa 17. február o 19.00
ALITA: BOJOVÝ ANJEL
Kyberdoktor Ido prehľadáva skládky. Takto 
objaví Alitu, poničeného kyborga so srd-
com a dušou dospievajúceho dievčaťa a 
vráti jej život. So životom vrstovníkov ju 
zoznamuje Hugo, mladý rebel s motorkou. 
Vďaka svojej zvedavosti spozná Alita aj 
odvrátenú stránku mesta Iron City. Fyzic-
kou konfrontáciou s podsvetím v sebe 
objaví smrtiace schopnosti. Z obyčajného 
kyberdievčaťa sa stane bojový anjel.
Žáner: akčné sci-fi
Vstupné: 5 €, MP 12+, 122 min.

 Utorok 19. a streda 20. február o 19.00

NEDOTKNUTEĽNÍ
Úplne ochrnutý boháč si za svojho opatro-
vateľa vyberie tú najmenej pravdepodobnú 
osobu. Drzého nespútaného mladíka 
čiernej pleti, ktorého práve pustili z väze-
nia. Možno to bol krok zúfalej nudy, dosť 
možno aj riadená samovražda. Či tak alebo 
onak, ich spolužitie po krátkej nedôvere 

prekoná všetky rozdiely a oba charaktery z 
iných vesmírov života do seba zapadnú. Ich 
neočakávané priateľstvo ponúka dojemný, 
zábavný a hlavne silný zážitok.
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 125 min.
 

 Piatok 22., sobota 23. a nedeľa 24. 
február o 17.00
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3
Mladý Viking Štikút a drak Bezzubka sa 
vracajú. Spoločne budú hľadať Skrytý svet, 
jedinú nádej na záchranu ľudskodračieho 
spoločenstva. Láska sa stane predzves-
ťou mrakov, ktoré sa nad ostrovom začnú 
sťahovať. Rozkošná biela dračica doslova 
omráči Bezzubku, ktorý sa pod jej vplyvom 
premení z obávaného Nočného draka na 
neistého puberťáka. Možno aj preto včas 
vo vzduchu nevycíti nebezpečenstvo, 
ktoré sa k brehom ostrova blíži...
Žáner: dobrodružný animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 104 min.

 Piatok 22. a sobota 23. február o 19.00
OSTRÝM NOŽOM
Ľudovítovi zavraždili jediného syna. Kvôli 
nefunkčnému súdnemu systému sú však 
páchatelia prepustení na slobodu a Ľudo 
sa všetkými silami snaží dosiahnuť ich 
opätovné zadržanie. Bojuje s apatickou 
políciou, oportunistickou sudkyňou, ale aj 
s faktom, že svojho syna dostatočne nepo-
znal. Keď sa dozvie, že za synovou smrťou 
nestál náhodný útok, ale zločinecká sku-
pina.
Žáner: dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 89 min.

 Nedeľa 24.február a piatok 1.marec o 19.00
MRAZIVÁ POMSTA
Vitajte v Kehoe, v luxusnom lyžiarskom 
stredisku, kde sa teplota drží na -10°C. 
Polícia tu nemá toho veľa na práci - až kým 
vodičovi snežného pluhu Nelsovi Cox-
manovi nezavraždia syna. Stane sa tak na 
objednávku drogového bossa menom Vik-
ing. Smútok sa postupne mení na hnev a 
Nels nedokáže myslieť na nič iné, len na 
pomstu. Vyzbrojený ťažkou technikou a 
vedomosťami z detektívnych románov 
začne likvidovať členov kartelu…
Žáner: thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 118 min.

 Utorok 26. február o 19.00
STRIEDAVÁ STAROSTLIVOSŤ 
(filmový klub)
Snímka ukazuje, že domáce násilie nie je 
jednoduché, že to nie je niečo, čo príde a 
odíde. Musíte byť stále v strehu. Človek, 
ktorý vás ohrozuje, vás nechce nechať len 
tak odísť. A ak s ním máte syna, stáva sa jeho 
najväčšou zbraňou. Pri boji o opatrovníctvo 
stojí vaše svedectvo proti nemu. A sudkyňa 
nemusí rozhodnúť vo váš prospech. 
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 93 min.

 Streda 27. február o 19.00
BOHEMIAN RAPSODY
Film je oslavou rockovej skupiny Queen, 
jej hudby a aj ukážkou životnej kariéry cha-
rizmatického Freddieho Mercuryho, ktorý 
svojou tvorbou aj životom vzdoroval všet-
kým stereotypom, vďaka čomu patrí k naj-
výraznejším umelcom svojej doby.
Žáner: životopisná dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 134 min.
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Výtvarná Senica

Víťazka hlavnej ceny Monika Sabo

Najvyšší snehuliak

Najkrajší snehuliak a jeho autorky

Súťaž Aká bude Európa 2019

Silvestrovský beh - víťazi Muži 40V januári sme si snehu užili...
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