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Slovo na úvod

„Čo mám robiť?“ Taká bola jedna z otá-
zok na sociálnej sieti dakedy v januári, keď 
aj v našom meste sme si užívali a „užívali“ 
výdatnú nádielku snehu. Zimy sa v ostat-
ných 15-20 rokoch výrazne zmenili, najmä 
v našich zemepisných polohách (200 metrov 
nad morom) bývali takmer bez snehu, bez sil-
ných mrazov, dá sa povedať, teplotne veľmi 
mierne. Síce nám prekážalo, že nemáme 
zimnú idylu a závideli sme tým vo vyšších 
polohách, ale zvykli sme si. Nemuseli sme 
odhŕňať sneh, chodili sme v ľahšej obuvi..., 
a tento rok, ak sme chceli, mohli sme ísť 
na lyžovačku neďaleko na kopec. Bohužiaľ, 
odvykli sme si od snehu, zabudli sme, že 
ho môže napadať aj veľmi veľa. Mnohým 
z nás aj chýba skúsenosť čo je to brodiť sa 
v snehu, jeho vŕzganie pod nohami, nechy-
rujú o pravej fujavici, ktorá zamietla vzápätí 
každý krok... Január tentoraz aj nám doprial 
zimných radovánok, deťom určite. Dospe-
lým viac-menej hnev, nadávky, srd a množ-
stvo statusov v takomto duchu na sociálnych 
sieťach. Určite nebolo z hľadiska zimnej 
údržby v meste všetko tak, ako by malo byť, 
ale úvodná otázka vyjadrovala zdesenie jed-
ného človeka nad tým, že má snehom zapad-
nuté auto. Možností bolo viac, medzi nimi aj 
tá – odhádzať sneh. Mnohí sa len sťažovali, 
vlastná pohodlnosť zvíťazila, mnohí chytili 
lopatu do ruky a odporúčali to aj ostatným, 
vraj sa im nič nestane, budú na čerstvom 
vzduchu a budú mať pohyb, nemusia ísť 
do posilňovne. Svet sa mení, meníme sa aj 
my a naše postoje. Sneh sa už dávno roz-
topil, otázku zo začiatku som si ponechala. 
Dúfajme, že marec nás nezaskočí a my sa 
budeme tešiť z hrejivejších slnečných lúčov, 
vykúkajúcich bielučkých snežienok, fareb-
ných krokusov, na prácu v záhrade, na výlety 
do prírody a na prílev novej energie. 

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Pravidelným miestom, kam chodia škôlkari počas vychádzok, sú aj vnútrobloky v 
Sotine, kde sa intenzívne pracuje. Detičky fascinujú hlavne veľké stroje, no tešia sa aj 
na nové ihriská. 

foto Viera Barošková

Spoznajte najlepších 
športovcov

Dlhoročná tradícia vo vyhlasovaní najlep-
ších športovcov Senice za predchádzajúci 
rok sa blíži a bude 20. marca v Dome kul-
túry. Slávnostný program sa začne o 16. hod.

Bude ho opäť sprevádzať viac zaují-
mavostí. Divákom sa predstaví speváčka 
Anežka Binková, ktorá súťažila v Česko-Slo-
vensko má talent. V sprievodnom programe 
s choreografiou na trampolínach vystúpi 
úspešná trénerka Lucia Kóňová so svojimi 
zverenkyňami.  (Pokračovanie na str. 4)

Vidno prvé kontúry
Od odovzdania staveniska v Sot-

ine, kde sa revitalizujú dva vnútrobloky 
na Ulici S. Jurkoviča 1202 - 1208, uplynuli  
takmer dva mesiace. Boli sme sa pozrieť, 
čo všetko sa odvtedy urobilo.  

Realizátorská firma Hílek a spol. bezpro-
stredne po prevzatí staveniska od Mesta 
Senica 7. januára vyznačila hranice stave-
niska, aby do tohto priestoru nevstupovali 
nepovolané osoby. „Potom sme nasadili 
ľudí aj techniku a začalo sa s búracími 
prácami. Zdemontovali sme na ihriskách 
všetky herné prvky, ktoré boli na demon-
táž určené. Búracie práce sú momen-
tálne ukončené na 90 percent a postupne  
robíme výkopové práce pre nové ihriská. 
Okolo prvých ihrísk sa začali osádzať už 
aj obrubníky,“ popísal úvodné činnosti 
zástupca riaditeľa stavebného úseku 
pre prípravu stavieb Marián Hercegh. 

(Pokračovanie na str. 3)

Do pozornosti 
majiteľom psov

Od septembra 2018 platí novela 
zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá 
zaviedla povinné čipovanie psov. 

To znamená, že psa, ktorý sa narodil 
po 1. septembri 2018, je nutné začipovať 
pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr 
však do 12. týždňa jeho veku. Majitelia 
psov narodených pred účinnosťou tohto 
zákona (narodené do 31. augusta 2018) 
si musia túto povinnosť splniť najneskôr 
do 31. októbra 2019. V prípade, ak chce 
majiteľ takéhoto psa predať alebo darovať, 
označiť čipom ho musí ešte predtým.

Čipovanie zabezpečujú veterinárni 
lekári, ktorí musia psa po začipovaní do 24 
hodín zaevidovať do Centrálneho registra 
spoločenských zvierat. Čip je malý implan-
tát veľkosti zrnka ryže a jeho povrch je 
zdrsnený, aby v tele zvieratka neputoval. 
Čip sa aplikuje ako injekcia pomocou väč-
šej ihly do podkožia obvykle na ľavej strane 
krku. Aplikácia sa následne potvrdí čítač-
kou, ktorá zobrazí číslo čipu a to uvedie 
veterinár do očkovacieho preukazu alebo 
pasu. Samotná aplikácia je rýchla, jednodu-
chá a takmer nebolestivá.

Novela zákona je najmä obranou proti 
nelegálnym množiteľom psov. 

 (Pokračovanie na str. 2)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

Prvé riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva (MsZ) v Senici sa usku-
točnilo 7. februára. V úvode rokovania 
podpredseda mestskej volebnej komisie 
Mgr. Pavol Waldecker odovzdal Osved-
čenie o zvolení za poslanca mestského 
zastupiteľstva Mgr. Vladimírovi Včelkovi, 
ktorý zložil sľub poslanca a ujal sa svojej 
poslaneckej funkcie, do ktorej bol zvolený 
vo volebnom obvode č. 5.

Rokovanie MsZ viedol primátor mesta 
Martin Džačovský, bolo na ňom prítom-
ných 25 poslancov MsZ, zástupcovia orga-
nizácií v zakladateľskej a zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta, vedúci oddelení a útva-
rov MsÚ. Pozvanie na rokovanie prijali pro-
kurátor Okresnej prokuratúry Senica JUDr. 
Ing. Milan Budjač, PhD., prednosta Okres-
ného úradu v Senici Ing. Vladimír Kocou-
rek, riaditeľ Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny Senica Ing. Ján Kovár, zástupcovia 
médií a niekoľko občanov mesta. 

Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie:

-  Správy hlavnej kontrolórky. 
- Organizačno-technické zabezpečenie 

volieb prezidenta SR v roku 2019 po línii 
Mestského úradu v Senici.

- Informáciu o nástupe detí do Mater-
skej školy Ul. L. Novomeského na školský 
rok 2018/2019.

Mestské zastupiteľstvo vyhovelo pro-
testu prokurátora proti Všeobecne záväz-
nému nariadeniu mesta Senica č. 20/2015 
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta 
v znení neskorších dodatkov. Následne 
MsZ schválilo nové VZN č. 20, v ktorom 
boli vypustené články, ktoré v proteste pro-
kurátora boli označené ako obmedzujúce 
pre žiadateľov a zároveň umožňujú dodr-
žiavanie základných zásad práce dobrej 
verejnej správy. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Nové všeobecne záväzné nariadenie 

č. 20 o poskytovaní dotácií z rozpočtu 
mesta. VZN č. 20 je zverejnené na www.
senica.sk spolu so žiadosťou a manuá-
lom na podávanie žiadostí z Fondu PRO 
Senica. Mimoriadne v tomto roku sa predĺ-
žil termín na doručenie žiadostí do 31. 
marca. V nasledujúcich rokoch bude ter-
mín na podávanie žiadostí do 28. februára. 

- Dodatok č. 3 Štatútu mesta Senica.
- Dodatok Rokovacieho poriadku komi-

sií MsZ. 
- Zástupcov mesta do štatutárnych 

a kontrolných orgánov spoločností v zakla-
dateľskej pôsobnosti mesta, konkrétne 
ide o Technické služby Senica, a.s., Stoma 
Senica, a.s., Mestský podnik služieb, spol. 
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s r.o., Rekreačné služby mesta Senica, spol. 
s r.o., Poliklinika Senica, n.o., Zariadenie 
sociálnych služieb Senica, n.o., Pozemkové 
spoločenstvo vlastníkov lesa Závršie.

- Dodatok č. 4 k Všeobecne záväz-
nému nariadeniu mesta Senica č. 49/2013 
o určení výšky finančných prostriedkov 
na prevádzku a mzdy na dieťa/žiaka škôl 
a školských zariadení v pôsobnosti mesta 
Senica. Týmto dodatkom sa navyšuje 
objem finančných prostriedkov na mzdy 
a prevádzku na jedno dieťa/ žiaka na rok 
pre materské školy, Základnú umeleckú 
školu, školské kluby, školské jedálne a Cen-
trum voľného času.

- Dodatok 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 die-
ťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákla-
dov a určenia podmienok úhrady v školskej 
jedálni. Dodatok upravuje možnosť poskyt-
núť dotáciu na podporu výchovy k stravo-
vacím návykom dieťaťa na zabezpečenie 
obeda a iného jedla v materskej škole 
na každé dieťa, ktoré navštevuje posledný 
ročník materskej školy. Výška dotácie je 
vo výške 1,20 € za každý deň, v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej čin-
nosti v materskej škole.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo: 
- Členov komisií MsZ a uložilo predse-

dom komisií uskutočniť na svojom prvom 
zasadnutí voľbu podpredsedov komisií.

- Členov mestských výborov a uložilo 
mestským výborom zvoliť si na svojom 
prvom zasadnutí predsedu mestského 
výboru, ktorý je zároveň poslancom MsZ. 

Mestské zastupiteľstvo delegovalo:
- Zástupcov mesta do rád škôl a škol-

ských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta, a to do Základnej školy 
na Ulici V. Paulínyho-Tótha, Základnej školy 
Komenského ulica, Základnej školy Sadová 
ulica, Základnej školy s materskou školou 
na Ulici J. Mudrocha, Základnej umeleckej 
školy, Centra voľného času a Materskej 
školy Ulica L. Novomeského.

Písomné interpelácie odovzdali 
poslanci MsZ Pavol Kalman, Ľubomír Miča 
a Ľubica Krištofová a týkali sa postupu 
Mesta Senica pri odstraňovaní vrakov – 
nepojazdných vozidiel, blokojúcich par-
kovacie miesta; odstránenie opakujúcej 
sa poruchy verejného osvetlenia v časti 
Komenského ulica, ulica SNP, Okružná 
a Moyzesova; riešenie zlého stavu spo-
maľujúcich pruhov pri Záhorskej galérii 
J. Mudrocha a pri supermarkete Jednota 

v Sotine. S ústnymi interpeláciami vystúpili 
poslanci Peter Hutta, Martin Čonka, Ľubica 
Vyletelová a týkali sa potreby riešenia par-
kovania vo vnútrobloku Hurbanova – Tová-
renská ul., poukázania na nebezpečnú 
šmykľavú dlažbu pri kostole na Námestí 
oslobodenia a na potrebu uvedenia chod-
níka do pôvodného stavu po budovaní ply-
novodov v časti IBV.

Úplné znenie prijatých uznesení z 1. 
riadneho zasadnutia MsZ je zverejnené 
na www.senica.sk.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

Do pozornosti...
(Dokončenie zo str. 1) Po novom, ak 

psík nebude začipovaný, a teda neevido-
vaný v Centrálnom registri spoločenských 
zvierat, nebude možný jeho ďalší predaj, 
ba ešte viac ani očkovanie a ošetrenie 
u veterinára.

Za nezačipovanie zákon trestá tak 
majiteľa psa aj veterinára. Ak majiteľ nedá 
svojho psíka začipovať, môže dostať 
pokutu 50 €. Pokiaľ neoznačí psíka, ktorý 
sa bude premiestňovať alebo nenahlási 
zmenu údajov či jeho úhyn, hrozí mu 
pokuta od 500 do 1200 €, a v prípade 
podnikateľov alebo právnických osôb to 
môže byť 400 až 3500 €. Veterinárny lekár 
nesmie vykonať žiadne úkony na psovi, 
ktorý nemá mikročip, inak mu hrozí pokuta 
až 20 tisíc eur. Pri zmene majiteľa musí 
pôvodný vlastník nahlásiť tieto zmeny vete-
rinárovi do 21 dní. Rovnako treba do 21 dní 
nahlásiť aj úmrtie psa.

Za čipovanie sa platí podľa tejto novely 
zákona 10 eur. K tomu sa pripočítava cena 
za samotný čip a registráciu. Ak sa maji-
teľ nachádza v hmotnej núdzi alebo je 
poberateľom minimálneho dôchodku, tak 
čiastku za začipovanie psíka narodeného 
do 31. októbra 2019 zaplatí štát. Podľa zis-
tení od senických veterinárov je kompletná 
cena za čip a čipovanie 20 eur. V tejto sume 
je podľa ich vysvetlení zahrnutý samotný 
čip, úkon, registrácia v Centrálnom registri 
spoločenských zvierat či zarátané náklady 
veterinárnej ambulancie na osvedčenie, 
nákup transportéra čipu, čítačky na takéto 
čipy, dezinfekcia atď.

Čipovanie je dôležité, pretože vďaka 
nemu môže majiteľ nájsť svojho strate-
ného psíka. Pri nájdení inou osobou je jed-
noduchšia identifikácia majiteľa a zviera sa 
vo veľmi krátkom čase vráti naspäť domov. 
Platí to aj pre prípad, že sa pes dostane 
do útulku.

lv
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eVidno prvé kontúry
(Dokončenie zo str. 1)
Na ohraničené nové ihriská sa budú 

postupne navážať podkladové vrstvy. 
Ihriská dostanú nový tvar, novú vizáž, 
sčasti sa rozšíria a v spolupráci s certifiko-
vanou firmou budú vybavené novými her-
nými prvkami. K  ihriskám a okolo ihrísk pri-
budnú nové chodníky zo zámkovej dlažby, 
prerobené budú aj  pôvodné chodníky  
a budú z nového liateho asfaltu. 

Nové ihriská vo vnútroblokoch budú 
mať menšie deti a tiež aj väčšie na špor-
tové vyžitie. Ihriská podľa základnej funk-
cie preto budú mať aj rôzny povrch. 

Podľa vedúceho oddelenia výstavby, 
dopravy a životného prostredia MsÚ 
Senica Ing. Ivana Šteffeka práce napre-
dujú podľa stanoveného harmonogramu. 
„Keďže v projekte sa dbá na životné pro-
stredie, jeho revitalizácii venujeme maxi-
málnu pozornosť. Už počas úvodných 
stavebných prác sa šetrne pristupuje aj 
k existujúcej zeleni. Existujúce stromy, 
ktoré budú zakomponované do detských 
ihrísk, dostávajú náležitý ochranný priestor, 
k nim bude vysadených na záver 30 ďal-
ších stromov,“ doplnil Ivan Šteffek.   

Mesto Senica získalo financie na revi-
talizáciu v rámci Integrovaného  regionál-
neho operačného programu, Prioritnej 
osi 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch 
s dôrazom na životné prostredie.

bar 

Výzva na podávanie 
žiadostí o dotácie

Právnické osoby, ktorých zakladateľom 
nie je mesto a fyzické osoby – podnikate-
lia, môžu podať žiadosť na Mesto Senica 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
prostredníctvom Fondu PRO Senica.

Žiadosť musí byť podaná v súlade 
s Manuálom mesta Senica na predklada-
nie a vyúčtovanie žiadostí o poskytnutí 
dotácie z rozpočtu mesta podľa VZN č. 
20. Nakoľko Mesto Senica nemá zatiaľ 

schválený rozpočet pre rok 2019 a je v roz-
počtovom provizóriu (rozpočet bude pred-
ložený na rokovanie a schválenie na MsZ 
21. marca 2019), žiadosti je treba tento 
rok doručiť na MsÚ Senica do 31. marca. 
Právnické osoby musia k žiadosti doložiť 
výpis z registra trestov, nie starší ako 3 
mesiace. Zmenou je, že právnické osoby 
už nemusia predkladať doklad o registrácii 
v príslušnom registri.

Žiadosti sa musia týkať finančnej pod-
pory na všeobecne prospešné služby 
alebo verejno-prospešné účely:
- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezen-

tácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
- ochrana ľudských práv a základných slobôd,
- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej 
kultúry,
- tvorba a ochrana životného prostredia, 
ochrana zdravia obyvateľstva, krajino-
tvorba, protipovodňové opatrenia, likvidá-
cia čiernych skládok, environmentálnych 
záťaží a na podporu podnikania a zamest-
nanosti v poľnohospodárstve,
- ochrana práv detí a mládeže,
- projekty na sociálne účely.

Ivan Tobiáš
MsÚ Senica

Peniaze zo župy 
do mesta i okresu

Predseda Trnavského samosprávneho 
kraja (TTSK) Jozef Viskupič pokračoval v pra-
videlných stretnutiach so zástupcami miest 
a obcí kraja. Stretnutie so starostami okresu 
Senica, ktoré sa uskutočnilo 19. februára 
na MsÚ, sa konalo už po druhýkrát.

Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo už 
v januári 2018. Župan primátorov a staros-
tov informoval o plánovaných aktivitách 
župy v okrese a zároveň diskutoval pro-
blémy, ktoré riešia jednotlivé samosprávy.

"Do rozvoja Senického okresu investuje 
župa 1,3 milióna € z vlastného rozpočtu. 
Najvýraznejšiu investíciu si vyžiada plá-
novaná rekonštrukcia 
dvoch ciest. Vyčlenili 
sme v rozpočte 700 
tisíc € na opravu ciest 
zo Senice do Kunova 
a z Jablonice do Cero-
vej. V rámci investí-
cií do oblasti kultúry 
budeme pokračovať 
v rekonštrukcii Záhor-
skej galérie, 200 tisíc 
€ pôjde aj do školstva, 
konkrétne na SOŠ 
v Senici a Gymnázium 
L. Novomestského aj 
naše sociálne zariade-
nia budeme modernizo-

vať za takmer 400 tisíc €," povedal na stret-
nutí župan Jozef Viskupič. Z konkrétnych 
investícií, ktoré bude župa tento rok reali-
zovať ide napríklad o výmenu okien v SOŠ 
v Senici za 119 tisíc €. 

Do regiónu pôjdu aj ďalšie investícií 
podporené z eurofondov. 

Mestá, obce, komunitné skupiny alebo 
občianske združenia sa môžu v tomto 
roku uchádzať aj o granty v celkovej hod-
note 750 tisíc eur. Po prvýkrát je možné 
prihlásiť svoje projekty aj cez participa-
tívny rozpočet, ktorý bol v Senici predsta-
vený už v januári a ďalšie stretnutie k nemu 
je naplánované na 11. apríla. Dovedna je 
z neho pre okres určených 27 tisíc eur.

TS - TTSK

Zaujíma vás... 

Triedenie odpadu 
stojí zato

Od 1. januára t.r. je platný nový 
zákon o poplatkoch za uloženie odpadu 
na skládku. Pre obce a mestá to zna-
mená, že zaplatia za skládkovanie zme-
sového komunálneho odpadu v závislosti 
od úrovne jeho vytriedenia. Obce, ktoré 
netriedia, a teda i občania, ktorí netriedia, 
zaplatia viac na poplatkoch za skládkova-
nie, čo sa následne premietne i do poplatku 
za komunálne odpady. Ministerstvo život-
ného prostredia si od vyšších poplatkov 
sľubuje vyššiu mieru triedenia a viac zhod-
noteného odpadu. Cieľom zákona je moti-
vovať obce a občanov viac triediť, a to 
z toho dôvodu, že sadzba za skládkovanie 
pre nasledujúce roky je vyššia. 

„Mesto Senica má záujem ísť svojím obča-
nom príkladom v používaní ekologických pro-
duktov, aby videli, že je správne a potrebné 
vyberať si tovar, ktorý je recyklovateľný,“ 
povedal primátor Senice Martin Džačovský. 
Prvým príkladom bola Vianočná dedina, kde 
novozvolený primátor podával punč už v jed-
norazových ekologických pohároch, ktoré sú 
plne kompostovateľné. V tomto trende bude 
samospráva mesta pokračovať. Na prvom 
rokovaní mestského zastupiteľstva nahradili 
minerálku v plastových fľašiach za minerálku 
v sklených fľašiach a na stoloch boli namiesto 
plastových sklené poháre. Na podujatiach 
organizovaných samosprávou mesta bude už 
pre stánky s občerstvením priamo v zmluve 
zakotvené použitie kompostovateľných 
pohárov. O podobný postup sa bude Mesto 
Senica usilovať aj ako spoluorganizátor rôz-
nych akcií. Z ďalších zámerov spomenieme, 

že pri parkových úpravách sa budú osádzať 
nové koše určené na triedený odpad. Mnohí 
ľudia chcú triediť nielen priamo vo svojej 
domácnosti, preto Mesto Senica chce vytvo-
riť podmienky na triedenie odpadov aj po 
meste, lebo doteraz taká možnosť nebola. 
Osvetu o triedení odpadu bude robiť aj 
v základných školách, pretože naša bud-
úcnosť je v tom, aby sme dokázali vytriediť 
maximum odpadu. Ideálne však je, aby sa 
používali také materiály, ktoré sú stoper-
centne recyklovateľné. Informácia o tom, 
z akého materiálu daný výrobok alebo jeho 
obal je vyrobený, je vždy na ňom uvedené. 

Poplatky pre obce a mestá za uloženie 
odpadu na skládky sú už určené a pôjdu 
hore. V akej miere, to už bude záležať 
na rozsahu, v akom budeme my občania 
dôsledne odpad triediť. 

Viera Barošková
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Komisie pri mestskom 
zastupiteľstve 

Komisie tvoria poslanci a občania mesta. 
Po komunálnych voľbách v novembri 2018 
vyzval primátor mesta Martin Džačovský 
tých občanov, ktorí majú záujem praco-
vať v komisiách a mestských výboroch 
(MsV), aby sa prihlásili. Uzávierka prihlá-
šok bola do 10. januára a zhromažďoval 
ich zástupca primátora Filip Lackovič. 

„O prácu v sektore vecí verejných sa 
prihlásilo takmer 100 občanov. Z nich na pra-
covnom stretnutí predsedov komisií, zástup-
cov poslaneckých klubov a nezávislých 
poslancov bolo vybraných približne polovica 
z dôvodu obmedzeného počtu členov komi-
sií a MsV," informoval zástupca primátora 
FIlip Lackovič. Komisie aj MsV sú zložené 
z ľudí, ktorí už z tejto oblasti majú skúsenosti 
a nováčikov, ktorí prinesú nové riešenia. 
Komisie plnia úlohu poradných, iniciatívnych 
a kontrolných orgánov. Zohľadňovala sa 
najmä odbornosť kandidátov. Dve komisie 
zverejnené v závere prehľadu sú zložené iba 
z poslancov. V porovnaní s predchádzajú-
cim volebným obdobím je o jednu komisiu 
menej – problematika komisia pre mládež sa 
začlenila do komisie pre vzdelávanie, kultúru, 
mládež a zbor pre občianske záležitosti. 

Finančná komisia
Predsedníčka: Ing. Ľubica Vyletelová. 

Poslanci: Mgr. Ivana Mičová, Bc. Michal 
Šúrek, Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Ing. Pavol 
Kalman. Občania: Ing. Klaudia Zríniová, 
Ing. Radoslav Hebnár, Ing. Emília Wágne-
rová, Ing. Lucia Sandtner, PhD.CA. 

Komisia pre správu mestského 
majetku, obchodu a služieb

Predseda: Ing. Roman Sova. Poslanci: 
Ľubomír Miča, Mgr. Martina Otrísalová, 
Mgr. Peter Hutta. Občania: Ing. Alexander 
Janovič, Ing. Jana Kocourková, Mgr. Vladi-
mír Beliš, Ing. Martin Križan, Ing. Roman 
Kalamen. 

Komisia pre výstavbu, územné pláno-
vanie a dopravu

Predseda: Ing. arch. Martin Čonka. 
Poslanci: Mgr. Viera Wágnerová. Obča-
nia: Ing. Gabriel Bartošek, Ondrej Danada, 
Ing. Róbert Kudláč, Ing. Juraj Veselý, Mgr. 
Marek Mach, Ján Hromek, Ing. arch. Mgr. 
art. Pavol Mikulíček, PhD.

Komisia pre sociálnu, zdravotnú 
a bytovú oblasť a koordináciu prevodu 
a prideľovania nájomných bytov

Predsedníčka: PhDr. Miriam 
Madunická, PhD. Poslanci: Mgr. Petra 
Morávková, Mgr. Kristína Chudá, Mgr. 
Marta Štítna. Občania: Hana Gažová, Mgr. 
Zuzana Ťulák Krčmáriková, PhD., Mgr. 
Pavol Waldecker, Ing. Tatiana Blažková, 
Mgr. Anna Kovárová. 

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

Predsedníčka: Mgr. Martina Otrísalová. 
Poslanci: Mgr. Peter Pastucha, Mgr. Miro-

slav Tehlár, Mgr. Filip Planka, Mgr. Kristína 
Chudá, RNDr. Ľubica Krištofová, Ľubomír 
Miča. Občania: Mgr. Alena Nemčeková, 
DiS. art., Mgr. art Jozef Chabroň, ArtD., Sta-
nislav Prokeš ml., Mgr. art. Eliška Šefčíková 
Stanková, Ing. Veronika Sedláková, Ing. 
Mgr. Peter Husár, PaedDr. Beáta Kádeková, 
Mgr. Tomáš Motus.

Komisia pre šport 
Predseda: Ivan Paveska. Poslanci: Mgr. 

Viera Wágnerová, Bc. Michal Šúrek, Mgr. 
Filip Planka, Mgr. Peter Hutta, Mgr. Vladi-
mír Včelka, Mgr. Lenka Búzková. Občania: 
Andrej Laho, Mgr. Jaroslav Kubíček, Ľubo-
mír Vaškovič, Ing. Dušan Manďák.

Komisia na ochranu verejného poria-
dku a životného prostredia

Predsedníčka: RNDr. Ľubica Krišto-
fová. Členovia: Ing. Jarmila Barcaj Drin-
ková, Michal Brňa, Ing. Juraj Kabát, Ing. Ján 
Dorotka, Jaroslav Fodor, Frederika Péčiová, 
Dana Ševčíková, Ing. Andrej Tomiš. 

Komisia pre prevenciu kriminality 
a iných protispoločenských činností

Predsedníčka: Ing. Jarmila Barcaj Drin-
ková. Občania: Ing. Juraj Šefčík, Mgr. Kata-
rína Soukupová, Stanislava Dávideková, Mgr. 
Adriana Dvouletá, Mgr. Jaroslava Regásková, 
Mgr. Nina Gurínová, PhDr. Zita Kubaláková, 
PhDr. Jarmila Čajková, CSc., Mgr. Peter Kova-
čič, Mgr. Vladimíra Bahnová, Mgr. Stanislav 
Macák, PaedDr. Anna Sekáčová. 

Komisia na prešetrovanie sťažností 
proti činnosti poslanca mestského zastu-
piteľstva, primátora mesta a hlavného 
kontrolóra mesta 

Predseda: Mgr. Peter Pastucha. 
Poslanci: Ing. Pavol Kalman, PhDr. Miriam 
Madunická, PhD., Mgr. Lenka Búzková.

Komisia na ochranu verejného záujmu 
pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Predseda: Mgr. Ľubomír Štvrtecký. 
Poslanci: Ing. Pavol Kalman, Ing. Roman 
Sova, Mgr. Miroslav Tehlár, RNDr. Ľubica 
Krištofová. 

Mestské výbory
Mestské výbory kopírujú volebné obvody 

v meste. Členmi MsV sú poslanci zvolení 
za daný obvod, občania príslušnej časti 
mesta a jeden člen mestskej polície (v minu-
losti boli dvaja). MsV monitorujú svoj obvod 
a prostredníctvom poslancov predkladajú 
samospráve Mesta Senica problémy i návrhy 
na riešenie. MsV si na prvom zasadnutí zvo-
lia predsedu. „Novinkou je, že zápisnice 
zo zasadnutí budú zverejnené na www.
senica.sk (doteraz boli zverejňované len 
zápisnice z rokovania komisií), aby ľudia 
mali prehľad, čo sa v ich obvode bude riešiť," 
vysvetlil zástupca primátora Filip Lackovič.

MsV č. 1
Poslanci: Mgr. Viera Wágnerová, Mgr. 

Ivana Mičová. Občania: Ing. Ondrej Navrá-
til, Ľubica Záhumenská, Adrián Chňupa, 

Jozef Barkóci, Jaroslav Vašek, Jaroslav 
Hyža, Mgr. Stanislav Macák – MsP. 

MsV č. 2
Poslanci: Mgr. Filip Lackovič, Mgr. Peter 

Pastucha. Občania: Vladimír Poluch, Ing. 
Peter Kochan, Kristína Pokorná, Dušan 
Eichinger, Ing. Milan Černák, Miriam Košíš-
ková, Ferdinand Jakubovič – MsP.

MsV č. 3
Poslanci: PhDr. Miriam Madunická, 

PhD., Mgr. Ľubomír Štvrtecký, Mgr. Pavol 
Krutý, Ing. arch. Martin Čonka. Obča-
nia: Emília Novotníčková, Elena Šeligová, 
PaedDr. Ivan Príkopa, Mgr. Karol Gažo, 
Mgr. Andrej Miškovič, Ing. Roman Kala-
men, Roman Ščepka – MsP.

MsV č. 4
Poslanci: Mgr. Peter Hutta, RNDr, 

Ľubica Krištofová, Mgr. Filip Planka. Obča-
nia: Ing. Dáša Bartošová, Jarmila Ševčí-
ková, Dušan Sabol, PaedDr. Beáta Káde-
ková, Ing. Marcela Bošáková, Ing. Gabriel 
Bartošek, Ferdinand Filip – MsP.

MsV č. 5
Poslanci: Ing. Jarmila Barcaj Drinková, 

Mgr. Vladimír Včelka, Ľubomír Miča, Mgr. 
Miroslav Tehlár. Občania: Andrej Laho, 
Miroslav Šefčík, Anna Klempová, Ing. Anna 
Halásová, Mgr. Vladimír Beliš, Ing. Jozef 
Jánoš, Branislav Hesek – MsP. 

MsV č. 6
Poslanci: Bc. Michal Šúrek, Mgr. Lenka 

Búzková, Mgr. Petra Morácková, Mgr. Kris-
tína Chudá. Občania: Marek Anderle, Mgr. 
Katarína Šnegoňová, Peter Kapsa, Ing. Juraj 
Šefčík, Ing. Jozef Mikuš, Rudolf Lasica, 
Ľubomír Šmida – MsP.

MsV č. 7
Poslanci: Mgr. Martina Otrísalová, Ing. 

Roman Sova, Ing. Ľubica Vyletelová, Ing. 
Pavol Kalman, Mgr. Marta Štítna. Občania: 
Ing. Andrej Tomiš, PhDr. Miriam Pager-
ková, Ing. Jana Košičárová, Jaroslav Fodor, 
Mgr. Ing. Jana Skalová, Marián Halaš, Ing. 
Dušan Koníček – MsP. 

MsV č 8
Poslanci: Ivan Paveska. Občania: Michal 

Brňa, Bc. Andrej Kudláč, Ing. Róbert Mozo-
lič, Pavol Pukančík, Miroslav Podmajerský, 
Božena Kuchtová, Vladimír Držík – MsP.

Spoznajte najlepších...
(Dokončenie zo str. 1) 
Sledujte web stránku mesta, kde sa 

bude od 8. marca znova hlasovať o najobľ-
úbenejšieho športovca. Vyžrebovaní víťazi 
internetového hlasovania a hlasovania 
počas slávnostného programu dostanú 
hodnotné ceny od Raiffeisen banky, ktorá 
cenu venuje aj víťazovi ankety. 

Organizátori Mesto Senica a komi-
sia pre šport pri mestskom zastupiteľstve 
srdečne pozývajú všetkých športových fan-
úšikov, aby spoznali najlepších športovcov 
Senice. 

bar
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Voľby prezidenta Slovenskej republiky vyhlásil predseda NR SR 

na sobotu 16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezi-
denta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných 
hlasov oprávnených voličov, uskutoční sa druhé kolo volieb, a to 
v sobotu 30. marca. Prípravu a samotnú realizáciu volieb v našom 
meste zabezpečuje oddelenie organizačné a vnútornej správy 
MsÚ a okrskové volebné komisie. 

V našom meste sa volebné miestnosti otvoria o 7.00 h a uza-
tvoria o 22.00 h. Voliči môžu svoj hlas odovzdať v 17 okrskových 
volebných miestnostiach podľa adresy trvalého pobytu alebo 
na základe hlasovacieho preukazu v hociktorom volebnom okrsku 
na území Slovenskej republiky. O hlasovací preukaz môže volič 
požiadať osobne na MsÚ počas úradných hodín, v listinnej 
forme, elektronicky a prostredníctvom splnomocnenej osoby. 
Zasielať hlasovacie preukazy poštou bude MsÚ pre prvé kolo naj-
neskôr 28. februára 2019, pre druhé kolo najneskôr 14. marca 2019 
(volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na obidve 
kolá volieb). Osobné vydávanie hlasovacích preukazov v čase 
úradných hodín MsÚ bude ukončené 15. marca 2019, respektíve 
29. marca 2019 pre druhé kolo volieb, i v tomto prípade je mož-
nosť o vydanie hlasovacích preukazov na obidve kolá naraz. 

Volič z vážnych zdravotných dôvodov môže požiadať MsÚ 
o voľbu do prenosnej volebnej schránky alebo v deň volieb 
príslušnú okrskovú volebnú komisiu. Môže požiadať telefonicky, 
e-mailom alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Do kaž-
dej domácnosti bolo doručené oznámenia o čase a mieste kona-
nia volieb prezidenta SR s krátkym poučením. Kandidáti na prezi-
denta SR môžu vylepovať plagáty na určené plagátovacie plochy, 
ktoré sa nachádzajú na Námestí oslobodenia. Informácie ohľadom 
volieb sa nachádzajú na úradnej tabuli mesta, webovej stránke 
mesta, vitrínach mestských výborov. 

Kontaktné osoby pre voľby:
Mgr. Ľubica Lesayová, lubica.lesayova@senica.sk, 
             0905 765 591, 651 0101
Mgr. Silvia Krčová, silvia.krcova@senica.sk, 034 698 7611

Mgr. Ľubica Lesayová
vedúca oddelenia MsÚ

VOLEBNÉ OKRSKY V SENICI

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu 
volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov sú utvorené podľa § 8 ods. 1 volebné 
okrsky a určené volebné miestnosti v meste Senica nasledovne:

 
Okrsok č. 1 Zasadačka MsV Čáčov, Čáčovská cesta 5174/86

Ulice: Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, 
Čáčovská cesta, Dr. Milana Hodžu, K veterine, Kruhy, Ľudmily Kri-
žanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, Škodáč-
kova, Športová, V uličke

Okrsok č. 2 Denné centrum pre organizácie III. sektora, Hvi-
ezdoslavova 323/51

Ulice: Kalinčiakova, Železničná

Okrsok č. 3 Denné centrum pre organizácie III. sektora, Hvi-
ezdoslavova 323/51

Ulice: Kasárenská, Palárikova, Tehelná

Okrsok č. 4 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12
Ulice: Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jas-

mínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Muškátová, 
Olivová, Orgovánová, Priemyselná, Smreková, Stromová, Školská, 
Topoľová, Záhradná

Okrsok č. 5 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12
Ulice: Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, 

Jablonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. 
Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica

Okrsok č. 6 Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17
Ulica: Robotnícka

Okrsok č. 7 Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17
Ulica: Hviezdoslavova

Okrsok č. 8 Denné centrum, Továrenská 530/5
Ulice: Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská

Okrsok č. 9 Základná škola, Sadová 620/5
Ulice: J. Mudrocha, Sotinská 1345/23, 1345/25, 1345/27, 

1421/31, 1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13, 1592/27A, Sv. Cyrila 
a Metoda 2870/2, 2871/4

Okrsok č. 10 Základná škola, Sadová 620/5
Ulice: Gen. L. Svobodu, Sadová, Sv. Gorazda, L. Novomeského 

1349/102, 1349/104, 1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 
1350/114, Sotinská 1373/5, 1373/7, 1475/15, 1475/17, 1475/19, 
1589/21, 1590/3, 1591/29A, Sv. Cyrila a Metoda 2872/1, 2872/3, 
2873/5, 2873/7

Okrsok č. 11 Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 
1343/19

Ulice: Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, S. 
Jurkoviča, Slnečná, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1217/84, 
1217/86, 1217/88, Sotinská 692/6, 693/4, 694/2, 3361/8

Okrsok č. 12 Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19
Ulice: Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja 

Fándlyho, Rovenská, Štefana Pilárika, L. Novomeského 1210/64, 
1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74, 1216/76, 1216/78, 
1216/80, 1216/82, 

Okrsok č. 13 Centrum voľného času, Sadová 646/8
Ulica: Štefánikova 696/3, 700/11, 701/13, 702/15, 703/17, 

704/19, 704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 
704/33, 704/35, 725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, 
726/2, 726/4, 726/6, 1377/77, 1598/11B

Okrsok č. 14 Základná škola, Komenského 959/3
Ulice: Hollého, Komenského, Štefánikova 712/71, 723/22, 

724/20, 1317/69, 1435/74, 1441/79, 1559/52B

Okrsok č. 15 Základná škola, Komenského 959/3
Ulice: Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Mar-

tina Braxatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 
707/49, 707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 
709/65, 719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 
720/34, 720/36, 721/26, 722/24, 3013/65B

Okrsok č. 16 Spojená škola, Brezová 840/1
Ulice: Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyze-

sova, Okružná, SNP

Okrsok č. 17 Kultúrny dom, Kunov 64
Ulica: Brestové, Kunov

2. 3.  Dr. Max, OD Kaufland, 7.00 – 22.30
3. 3.  Ekolekáreň, Sotinská 1586, 7.00 – 22.30
9. 3.  Ekolekárň,  Sotinská 1586/35, 16.00 – 20.00
9. 3.  Verbascum, Palárikova 308, 20.00 – 22.30
10. 3.  Dr. Max, OD Kaufland 7.00 – 22.30
16. 3.  Dr. Max, OD Kaufland 7.00 – 22.30
17. 3.  Dr. Max,   OD Kaufland, 7.00 – 20.00
17. 3.  Sotinská, Sotinská 1588, 20.00 - 22.30
23. 3.  Ekolekáreň, Sotinská 1586, 7.00 – 22.30
24. 3.  Dr. Max, OD Kaufland 7.00 – 22.30
30. 3.  Dr. Max, OD Kaufland 7.00 – 22.30
31. 3.  Verbascum, Palárikova 308, 20.00 – 22.30
31. 3.  Ekolekáreň Sotinská 1586, 7.00 – 20.00

Služby lekární
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Chcete naďalej užívať 
trvale vyznačené 
parkovacie miesto?

Mesto Senica informuje občanov, že 
v zmysle VZN č. 5 o podmienkach státia 
vozidiel na území mesta Senica, o dani 
za užívanie verejného priestranstva 
za trvalé parkovanie vozidiel na verejnom 
priestranstve a o dočasnom parkovaní 
motorových vozidiel na miestnych komu-
nikáciách je možné požiadať o užívanie 
pôvodného parkovacieho miesta na trvalé 
parkovanie i v tomto roku. Žiadosť treba 
podať na Mestskom úrade najneskôr 
do 31. marca.

Žiadosť o pridelenie pôvodného par-
kovacieho miesta na trvalé parkovanie 
podáva pôvodný užívateľ parkovacieho 
miesta na tlačive 02, ktoré si môžu občania 
vyzdvihnúť na MsÚ vo vestibule v skrinke 
so žiadosťami alebo stiahnuť z webovej 
stránke mesta www.senica.sk v časti žia-
dosti MsÚ (oddelenie výstavby, životného 
prostredia a dopravy). 

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať 
poštou na MsÚ, odovzdať osobne v poda-
teľni MsÚ alebo poslať na e-mailovú 
adresu na ruzena.karasova@senica.sk. Ak 
v porovnaní s minulým rokom prišlo u žia-
dateľa k zmene evidenčného čísla vozidla, 
je potrebné k žiadosti doložiť aj fotokó-
piu technického preukazu. V prípade, že 
občan je držiteľom parkovacieho preukazu 
pre fyzickú osobu so zdravotným postih-
nutím, ktorý vydal Úrad práce a sociálnych 
vecí a rodiny v Senici, je potrebné prilo-
žiť i jeho fotokópiu spolu s rozhodnutím, 
na základe ktorého bol preukaz pridelený. 
Taktiež darcovia krvi, držitelia striebornej, 
zlatej, alebo diamantovej Jánskeho plakety 
doložia jej fotokópiu.

Rozhodnutia o vyrubenej dani za uží-
vanie verejného priestranstva na trvalé 
parkovanie vozidla budú vybavené naraz 
po prijatí žiadosti a pridelení parkovaci-
eho miesta na trvalé parkovanie a doru-
čené budú v apríli 2019. Lehota zaplatenia 
dane bude uvedená v rozhodnutí. Úhradu 
dane je možné vykonať osobne v pokladni 
na prízemí MsÚ alebo na účet Mesta 
Senica poštovou poukážkou či prevodom 
z účtu. 

Podotýkame, že podľa VZN č. 5, člá-
nok 2, bod 9 držiteľ vozidla, ktorému bolo 
vyhradené parkovacie miesto, je povinný 
zabezpečiť údržbu parkovacieho miesta 
tak, aby vodorovné dopravné značky boli 
čitateľné. 

Vyznačenie, ale i zatretie parkovacích 
miest bude vykonané hromadne po ter-
míne zaplatenia dane. Po tomto termíne 
bude vykonaná inventarizácia zaplate-
ných parkovacích miest a voľné miesta 
po pôvodných užívateľoch budú pon-
úknuté na prenájom ďalším záujemcom 
o parkovacie miesto.

Ružena Karasová
odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ Senica

Konzultácie v právnych 
problémoch

Pre ľudí v materiálnej núdzi začalo 
vo februári v Senici fungovať konzultačné 
pracovisko Centra právnej pomoci (CPP). 
Konzultačné služby CPP môže využiť 
každá fyzická osoba bez ohľadu na jej 
príjem.

CPP existuje na Slovensku od roku 2006 
a postupne rozširuje svoje pôsobenie. Kon-
zultačné pracovisko v Senici má pôsobisko 
v budove Mestského úradu na Štefánikovej 
ulici. Objednaným klientom budú kvalifiko-
vaní právnici a pracovníci prvého kontaktu 
k dispozícii od 9.15 do 14.00 hod.

Právne rady bude Centrum právnej 
pomoci poskytovať ľuďom, ktorí sa vopred 
objednajú na presný termín, konzultácie sú 
štandardne v trvaní max. 60 minút. V jednej 
právnej veci sa poskytuje len jedna konzul-
tácia, ktorá je podľa zákona spoplatnená 
sumou 4,50 €. Objednať sa na konzultáciu 
budú môcť záujemcovia prostredníctvom 
kancelárie CPP v Trnave, pod ktorú konzul-
tačné pracovisko v meste Senica patrí, a to 
na telefónnom čísle 0650 105 100 alebo 
e-mailom na info.tt@centrumpravnejpo-
moci.sk.

Právna pomoc môže mať formu práv-
neho poradenstva (konzultácie), mediá-
cie (mimosúdne riešenie sporov), zastu-
povania v konaní pred súdom určeným 
advokátom alebo právnikom centra alebo 
vykonávania úkonov súvisiacich s vyššie 
uvedenými možnosťami.

O právnu pomoc môže požiadať každý, 
kto spĺňa zákonné podmienky a využívanie 
dostupných právnych služieb si nemôže 
zabezpečiť svojím majetkom. Podmienkou 
je podanie písomnej žiadosti o poskytnutie 
právnej pomoci doloženej dokladmi, preu-
kazujúcimi skutočnosti uvedené na predpí-
sanom tlačive. Centrum poskytuje taktiež 
službu vo forme predbežných konzultá-
cií, ktoré sú spoplatnené spomínaným 
symbolickým poplatkom 4,50 €. Počas 
predbežnej konzultácie zamestnanec CPP 
poskytne klientovi základnú právnu radu 
pri riešení jeho problému.

Ľudia sa môžu na toto pracovisko obrá-
tiť so žiadosťou o poskytnutie právnej 
pomoci vo veciach občianskoprávnych 
(napr. v sporoch týkajúcich sa nájmu bytu, 
vysporiadania bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov, nezaplatenia pôžičky, 
ochrany spotrebiteľa), rodinnoprávnych 
(napr. vo veci platenia výživného, zverenia 
dieťaťa do výchovy), pracovnoprávnych 
(v sporoch týkajúcich sa neplatnosti výpo-
vede, pracovných podmienok, diskriminá-
cie na pracovisku, apod.). Ďalej vo veciach 
obchodnoprávnych (napr. v spore z úve-
rovej zmluvy s bankou, v spore zo zmluvy 
o vkladovom účte), v konaní pred súdom 
v správnom súdnictve (napr. v konaní 
o preskúmanie rozhodnutia správneho 
orgánu, pri nečinnosti správneho orgánu 
a pod.), ale aj v cezhraničných sporoch 
či v azylových veciach, v konaní o admi-

nistratívnom vyhostení atď. V posledných 
dvoch rokoch CPP rozšírilo svoju pôsob-
nosť aj o agendu tzv. osobného bankrotu. 
V oblasti trestného práva CPP právne rady, 
ani právnu pomoc neposkytuje.

Veríme, že nové konzultačné praco-
visko CPP v Senici pomôže ľuďom, ktorí 
majú právne problémy a nevedia ich sami 
svojpomocne vyriešiť. Termíny na rok 2019 
boli stanovené nasledovne: 19. marec, 9. 
apríl, 14. máj, 11. jún, 9. júl, 6. august, 10. 
september, 8. október, 12. november a 10. 
december.

Aj Poradňa pre verejnosť
Pod patronátom Mesta Senica už 15 

rokov poskytuje bezplatné poradenstvo 
Poradňa pre verejnosť. Táto zostáva aj 
naďalej zachovaná, koná sa každý posledný 
utorok v mesiaci s výnimkou mesiacov júl, 
august a december. Občanom rady posky-
tujú odborníci z viacerých oblastí – sociál-
nej, právnej, finančnej a mediačnej. 

lv

Zapojte sa 
do rozhodovania

Poznáte osobnosť hodnú na ocenenie 
v oblasti pedagogiky, kultúry a umenia? 
Možno sa aj vo vašej organizácii alebo 
vo vašom okolí nachádza osobnosť, ktorá 
by si toto spoločenské uznanie zaslúžila. 
Obraciame sa na občanov – neváhajte 
a podajte návrh. 

Mesto Senica každoročne oceňuje 
osobnosti pedagogiky, kultúry a ume-
nia, ktoré za predchádzajúci rok dosi-
ahli v oblasti školstva, kultúry a práce 
s deťmi a mládežou mimoriadne úspechy 
a výborné výsledky. Oceňovaní peda-
gogickí pracovníci vynikajú v oblasti 
prípravy žiakov, inovatívnych prístupov 
vo výchovno – vzdelávacom procese, 
mimoškolských aktivít. Dlhoročnou pôsob-
nosťou v školstve, odbornou a intenzív-
nou činnosťou, nadpriemernou prácou 
so žiakmi a študentmi sa podieľajú na ich 
úspechoch v rôznych súťažiach. 

V oblasti kultúry sú oceňované osob-
nosti, ktoré svojou činnosťou prispievajú 
k rozvoju kultúrneho života mesta, repre-
zentujú ho za hranicami okresu i štátu, 
vynikajú úspechmi v oblasti svojej ume-
leckej pôsobnosti na profesionálnej i ama-
térskej úrovni, venujú sa odbornej činnosti 
a práci s deťmi a mládežou. 

Vaše nominácie so stručnou charakte-
ristikou očakávame na adrese: Mestský 
úrad Senica, ul. Štefánikova 1408/56, 905 
25 Senica, prípadne na e-mailovej adrese 
maria.vyletova@senica.sk do 4. marca t.r. 

Slávnostné ocenenie pedagogických, 
kultúrnych a umeleckých osobností bude 
v marci. 

Komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež 
a Zbor pre občianske záležitosti 

mesta Senica
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História nás má učiť
V Senici sa 16. februára konala 

Oblastná konferencia Slovenského zväzu 
protifašistických bojovníkov (SZPB) 
Senica, ktorá hodnotila 4-ročné pracovné 
obdobie a prijala programové zameranie 
a plány na ďalšie obdobie. 

Na konferencii sa konštatovalo, že SZPB 
ako spoločenská organizácia nie je histo-
ricky odsúdená k zániku, nie je zbytočná 
a nefunkčná. Práve v tomto období, keď 
žije už len minimum priamych účastní-
kov protifašistického odboja z 2. svetovej 
vojny, je treba zachovávať historické fakty 
našim potomkom a čeliť novému rastu faši-
stických prejavov v spoločnosti. 

„Okrem zvyšovania členskej základne 
hlavne z radov mladých ľudí, spolupráce 
so samosprávami a spoločenskými organi-
záciami si dávame za úlohu uchovávanie 
historických poznatkov, ich zaznamenáva-
nie priamo od rodím pozostalých účastní-
kov odboja a ich archiváciu. Tiež následnú 
prezentáciu v podobe dokumentov, člán-
kov, výstav, zvukových a obrazových doku-
mentov,“ informovala tajomníčka Oblast-
ného výboru SZPB Ľubica Krištofová.

Z rokovania konferencie vyplynulo, že 
SZPB chce byť ako spoluorganizátor pri prí-
prave spomienkových slávností a pietnych 
aktov, chce sa podieľať na zachovaní hro-
bov, pamätníkov a pamätných miest nielen 
2. svetovej vojny, ale aj všetkých udalostí 
národnooslobodzovacích snáh v našom 
regióne. „Do našej záujmovej oblasti spadá 
celé obdobie našej histórie, počnúc udalo-
sťami meruôsmych rokov, keď náš región 
významne zasiahol do dejín vedúcou osob-
nosťou J. M. Hurbana v Hlbokom a jeho 
vojenských výprav v septembri 1848. Zao-
berať sa budeme takisto udalosťami 1. sve-
tovej vojny a osobou M. R. Štefánika, ktorý 
je pochovaný vo svojom rodisku na Bra-
dle nad Košariskami,“ zdôraznila priority 
práce Ľubica Krištofová. Do sféry záujmu 
samozrejme patrí aj obdobie fašistickej vlády, 
2. svetová vojna, ilegálne zabezpečovanie 
prechodu cez hranice utečencom z protek-
torátu, ale i ozbrojené vystúpenia na kopani-
ciach Prietrže, Brezovej pod Bradlom a okolí. 

Účastníci konferencie konštatovali, že 
máme čo skúmať, máme čo uchovávať 
a máme si čo pripomínať. Úlohou SZPB 
bude, aby celkovo malý záujem súčasnej 
mladej generácie o históriu, malý záujem 
o jej vyučovanie, malý záujem o jej prezento-
vanie a malé vedomosti o nej treba napravo-
vať. Stále platí stará myšlienka, že kto nepo-
zná svoju históriu si zaslúži prežiť ju znova.

Na konferencii sa zúčastnilo 43 delegá-
tov z organizácií okresov Senica, Skalica 
a Myjava. Z Ústrednej rady SZPB sa na nej 
zúčastnil podpredseda Norbert Lacko a 
Zdenko Marton.

Za predsedníčku Oblastného výboru 
SZPB bola opätovne zvolená PaedDr. Dag-
mar Jůzková, podpredsedu PhDr. Jozef Kováč 
a za tajomníčku RNDr. Ľubica Krištofová.

bar 

Jubilujúca škola
Obchodná akadémia v Senici si 19. 

februára v Dome kultúry slávnostnou 
akadémiou spolu pedagógmi, študentmi 
a s hosťami pripomenula významné 
100. výročie existencie. Jej začiatky sa 
viažu ku Skalici, ale od roku 1973 je už 
škola spojená so Senicou. V roku 1990 sa 
Stredná ekonomická škola premenovala 
na Obchodnú akadémiu (OA). 

Atmosféra v Dome kultúry zodpove-
dala výročiu, bola slávnostná, výnimočná 
a reprezentatívna. Jubilujúcu školu prišla 
pozdraviť štátna tajomníčka Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Oľga 
Nachtmannová a mnoho ďalších, ktorí si 
pripomenuli jedinečné výročie jedinečnej 
školy. Vznikla 1. februára 1919 krátko 
po vzniku Československej republiky 
ako potreba vzdelávania novej generá-
cie v ekonomickej oblasti. Riaditeľka OA 
Miroslava Príkopová v úvodnom prího-
vore zdôraznila, že počas celej histórie 
sú absolventi tejto školy zárukou odbor-
nosti. Vyzdvihla prácu učiteľského kolek-
tívu, ktorý vždy výborne viedol študentov. 
Škola po príchode do Senice dostala krídla 
a naplno sa rozvíjala. Dnes má veľmi dobré 
materiálno-technické zázemie, študenti sa 
zapájajú do mnohých projektov a súťaží aj 
v medzinárodnom meradle s výbornými 
výsledkami.

Škole k výročiu zablahoželal aj pred-
seda Trnavského samosprávneho kraja 
Jozef Viskupič, ktorý za zriaďovateľa vyslo-
vil presvedčenie, že i v ďalších rokoch 
bude OA pre študentov zaujímavou školou 
a inšpiratívnym miestom pre rozvoj osob-
nosti. Primátor Senice Martin Džačovský 
vyslovil hrdosť na školu, ktorá výborným 
spôsobom reprezentuje mesto. Podľa inšti-
tútu INEKO patrí medzi desiatku najlepších 

stredných odborných škôl na Slovensku 
a vyzdvihol dobre nastavený trend. Pri tejto 
príležitosti odovzdal riaditeľke OA plaketu 
mesta za úspešné pôsobenie vo vzdelá-
vaní (na foto). 

K hosťom sa prihovorili aj bývalý 
pedagóg Anton Ožvoldík, aj študentka 
Gabriela Waldhauserová (predsedníčka 
Študentskej rady OA, podpredsedníčka 
Študentského parlamentu mesta) a ocenila 
možnosti, ktoré škola svojim študentom 
poskytuje, zároveň poďakovala riaditeľke 
OA M. Príkopovej za prácu, ktorú na tomto 
poste vykonáva už 20 rokov. 

Škola úspešne vzdeláva, ale jej študenti 
majú nadanie aj pre umenie, ktoré pred-
viedli v kultúrnom programe. Súčasťou sláv-
nostnej akadémie bol aj krátky film z histó-
rie školy a klip k piesni Iba spolu. Hovorí 
sa v nej, čo nedokážeš sám, to dokážeme 
spolu – spolu so zriaďovateľom a spolu 
so študentmi, a to všetko robí Obchodnú 
akadémiu tým, čím je v súčasnosti. 

Viera Barošková 
foto Marek Štítny

Podpora plánu 
Mareka Macha

Nadácia Slovenskej spori-
teľne prostredníctvom gran-
tového programu Mám na to 
vyzvala verejnosť na pod-
poru zaujímavých projektov. 
Zámerom bolo nájsť aktívne 
angažované osobnosti v regió-
noch, ktoré výrazne prispievajú 
k skvalitňovaniu života v lokálnej 
komunite.

Medzi projekty ocenené 
verejnosťou – hlasovaním na internete - 
sa dostal aj projekt študenta Gymnázia L. 
Novomeského v Senici Mareka Macha. Ten 
po voľbách v roku 2016 ako 16-ročný rea-
goval na hustnúcu spoločenskú atmosféru 
a radikalizáciu založením web a fb stránky 
www.mladiprotifasizmu.sk. Ich cieľom je 
pomáhať mladým ľuďom rozvíjať kritické 
myslenie, zorientovať sa v historických 
faktoch a vyvracať dezinformácie, ktoré sa 
šíria slovenským online priestorom. Marek 

je mladý študent, ale už 
teraz zaujme svojou šikov-
nosťou a silou osobnosti. 

So získanou finančnou 
podporou môže realizo-
vať svoj plán. V prvej časti 
chce zachytiť kamerou 
výpovede pamätníkov 
holokaustu a historických 
udalostí najmladšej his-
tórie Slovenska, ktoré by 
pomohli sledovateľom 
jeho online stránok s výkla-
dom udalostí, ktoré vyvo-
lávajú interpretačné spory. 

V druhej časti sa bude venovať produkcii 
krátkych promo videí pre obsah svojich 
stránok s cieľom podporiť pro-európsku 
orientáciu mladých. Treťou časťou je Mare-
kovo turné po školách na Slovensku, kde 
sa s rovesníkmi podelí o svoj pohľad na his-
torické udalosti spolu s presvedčením, že 
dobrý vlastenec môže kráčať aj inou ces-
tou ako je cesta extrémizmu a nenávisti.

bar
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Ako sa robí 3D model mesta?

S presnosťou 
a precíznosťou

Mesto Senica sa v roku 2015 pustilo 
do realizácie náročného projektu Mest-
ského múzea. Už krátko po spustení 
množstva procesov na zriadenie múzea, 
vypracovanie dokumentov, hľadania mož-
ného miesta, zložitej a rozdielnej diskusie 
pri príprave projektu, hľadania cezhranič-
ného partnera, sa v tichosti začal tvoriť 
prvý exponát budúceho múzea. Po takmer 
štyroch rokoch je 3D model centra Senice 
z prelomu 19. a 20. storočia takmer hotový. 
Definitívu dostane až po úplnom zložení 
vo veži Sokolovne, ktorá bude sídlom 
múzea.

S myšlienkou urobiť model historického 
centra Senice prišiel archivár a historik Mgr. 
Vladimír Petrovič. Ten je autorom myš-
lienky projektu Česká cesta, na základe 
ktorého Mesto Senica spolu s partnerom 
na českej strane Kloboukmi u Brna získalo 
nenávratné finančné prostriedky na rekon-
štrukciu budovy Sokolovne z projektu 
cezhraničnej spolupráce Interreg SR – ČR.

Spomínam si, ako pútavo mi tento úmy-
sel vtedy predostrel. Mal takmer dokonalú 
predstavu o jeho konečnej podobe, no 
najmä presviedčal o atraktívnosti také-
hoto exponátu v meste, ktorému z histo-
rických budov v centre nezostalo takmer 
nič. „Bude to unikátna vec, ktorá všetkým 
priblíži, ako v istom historickom období 
vyzerala Senica a na časť, ktorej si ešte naj-
starší Seničania pamätajú,“ hovoril vtedy 

historik s nadšením. Každý, kto videl model 
teraz po tri a pol roku práce, je nadšený 
z makety ako takej, ale aj z architektúry 
vtedajšej Senice, a to ešte mnoho detailov 
treba dotiahnuť do konca. 

Rušňovodič na dôchodku
To však vie najlepšie jej autor Jozef 

Kuruc z Holíča, ktorý sa práve na podnet 
Vladimíra Petroviča pustil do náročnej 
práce. Obaja sa poznajú z predchádzaj-
úcej spolupráce, keď Jozef Kuruc vyrobil 
na jeho impulz maketu holíčskeho zámku, 
letného sídla Habsburgovcov v mierke 
1:50, ktorá má rozmer 2,5x2,5 m, makety 
secesnej budovy mestského úradu, kostola 
a kláštora kapucínov, vodného aj veter-
ného mlyna, ale i ďalších historických 
budov Holíča pre miestne múzeum. „Mal 
som skúsenosti s touto nesmierne jemnou 

prácou, ale boli aj 
isté pochybnosti, 
pretože tak veľký 
model ako malo 
byť senické námes-
tie som dovtedy 
nerobil. Keďže istú 
zručnosť som už 
mal, tak som súhla-
sil. K rozhodnutiu 
prispelo aj to, že 
stavbou makety ako 
keby som znovu 
postavil istú časť 
mesta, a tým ako 
keby som ju vrátil 

Seničanom,“ zaspomínal si J. Kuruc. 
Tento pán s milým úsmevom a dobro-

tivým pohľadom, z ktorého sála vľúdnosť, 
odchádzal ako rušňovodič v roku 2015 
do dôchodku. Prijatá výzva na výrobu 
makety znamenala, že život dôchodcu 
dostal pevný a presný poriadok, nezostalo 
v ňom veľa miesta pre „ničnerobenie“. 
Práca na makete sa nezačala hneď tvor-
bou jednotlivých domov. „Nepoznal som 
miestne reálie, prvoradé preto bolo naštu-
dovať si ako centrum Senice v danom 
období vyzeralo. To znamenalo najprv 
zhromaždiť a preštudovať množstvo mate-
riálu fotografického a mapového, z kto-
rého sa postupne začalo javiť ako bolo 
mesto riešené,“ vrátil sa k začiatku práce J. 
Kuruc. Treba si uvedomiť, že nie sú zacho-
vané žiadne projekty, plány. Pri zostavo-

vaní jednotlivých 
súčastí sa vychád-
zalo zo zachova-
ného historického 
materiálu a roz-
právania viacerých 
Seničanov. Veľkú 
pomoc mu v tejto 
fáze poskytol zna-
lec miestnej histórie 
a zberateľ histo-
rických fotografií 
Ján Peter. „Musel 
som sa presne zori-
entovať ako bolo 
mesto architekto-
nicky riešené. Spolu 

s Vladkom a Jankom sme všetky dostupné 
informácie posudzovali, aby som mohol 
začať robiť maketu. Pôdorys budovy, výška 
domu, porovnávanie a prepočty slúžili 
na to, aby som potom mohol začať robiť 
jednotlivé súčasti mesta v mierke 1:100 
čo najpresnejšie a najzodpovedajúcejšie 
vtedajšej realite. Katastrálna mapa, podľa 
ktorej som postupoval, je z roku 1899 a zís-
kal ju Vlado Petrovič v Ústrednom archíve 
geodézie a kartografie v Bratislave pri svo-
jom archívnom výskume,“ popísal úvodné 
činnosti J. Kuruc. 

Denne 4-5 hodín 
Život dôchodcu dostal touto zaujímavou 

prácou možno ešte presnejšie kontúry ako 
keď chodil do práce. Urobiť takéto obdivu-
hodné dielo totiž znamená predovšetkým 
disciplínu. A tú pán Kuruc má. Naviac, má 
veľmi milú a tolerantnú manželku, ktorá 
mu vychádza v ústrety. „Môžem sa tejto 
práci venovať s veľkým sústredením, mám 
pri práci pokoj, čo je nevyhnutné, aby som 
sa nepomýlil,“ pochvaľuje si pán Kuruc. 
Ako vyzerá jeho deň? Po raňajkách prechá-
dzka s manželkou a od 10. do 12. hodiny 
modelovanie a štúdium. Ak nemá popo-
ludní krúžok v centre voľného času, tak 
modeluje a každý deň po večeri venoval 
tejto práci ďalšie 2 až 3 hodiny. „Maketu 
som robil po častiach, odkladal v prá-
čovni, pretože v jednoizbovom byte na to 
jednoducho niet priestor. K prvej väčšej 
časti makety, ktorú sme pred definitívnym 
umiestnením poskladali na Mestskom 
úrade, som postupne pridával ďalšie,“ popi-
suje prácu. Každý model má označený kam 
patrí, všetko presne do seba zapadá, každý 
dom patriaci do mozaiky vtedajšieho cen-
tra Senice. 

Čo najpresnejšie k dokonalosti
To, čo teraz vyzerá tak samozrejme je 

podložené precíznou a presnou prácou. 
Jeho každodenným spoločníkom boli tvr-
dený hrubší aj tenší papier, pravítko, drevo 
používané na hospodárske budovy, farby 
a viaceré druhy lepidiel a samozrejme 
ostrý nožík. Treba si uvedomiť, že senické 
námestie a jeho okolie tvorili rôzne druhy 
stavieb, niektoré jednoduchšie, iné boli 
zložitejšie. „Snažil som sa zachovať auten-
ticitu mesta čo najpresnejšie, a pri tom mi 
najviac pomáhali práve fotografie. Na nich 
bolo vidno nielen architektonické riešenie 
budov, ale aj rôzne nápisy či označenia. 
To všetko som sa snažil presne urobiť aj 
na zmenšenom modeli. Takým je naprí-
klad hostinec U čierneho orla s pôvodným 
maďarským nápisom a niektoré ďalšie. 
Rovnako bolo dôležité zachovať aj fareb-
nosť fasád domov,“ zasvätil nás do práce. 
Podľa neho najzložitejším bol model 
kostola na námestí a synagóga. Kostoly 
sú obyčajne mix slohov, sú tam prvky 
náročné na vyhotovenie. Synagógu si naj-
prv nakreslil a až potom ju začal vyrábať 
z papiera. Zaujímavé bolo sledovať pána 
Kuruca ako spája jednotlivé časti. Aj tam sa 
hral s detailmi, ak niečo nesedelo tak ako 
malo, buď opravil namieste, alebo zobral 
na úpravu domov. 

Jozef Kuruc s Vladimírom Petrovičom
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Stred mesta ako na dlani. Vchádzame 
doň cez most ponad Teplicu a pokraču-
jeme Fortňou popri synagóge na námes-
tie. Z Fortne je odbočka na Kunovskú 
ulicu a obilné námestie, kde bývali obilné 
trhy. Dominantný kostol, hostince, kašti-
ele, židovské dvory, kaplnka, chudobinec, 
domy opreté jeden o druhý... Červené 
strechy budov dávajú celku jednotný 
prvok. Okrem kostola a kaplnky je dnes 
všetko inak... Na modeli je dodržaný aj 
sklon terénu, takisto zodpovedá realite. 

Pri finalizácii priamo v múzeu sa budú 
všetky diely spájať, dorobia sa ploty, 
na námestí vahadlové studne a na ožive-
nie buď kupecká karavána alebo tradičný 
trh s ľuďmi, ktorí makete vdýchnu život. 
A potom ešte popis celého mesta, aby 
mal každý predstavu, kde sa čo nachád-
zalo. Pôvodne autori plánovali spracovať 
maketu v rozmeroch 6x4,5 m, no z pries-
torových technických dôvodov v novom 
múzeu bude mať niečo vyše 5x3,5 metra.

Maketa má atmosféru
Už teraz, hoci ešte nie je celkom ukon-

čená, má maketa mesta z prelomu 19. a 20. 
storočia svoju atmosféru. Pán Jozef Kuruc 
ako milovník histórie, ktorá sa nekriví, 
s takými istými zásadami vyrobil maketu, 
ktorá nás vracia do čias, ktoré si súčasníci 
už len ťažko vedia predstaviť. Tí, ktorí už 
videli hoci nie celkom dokončenú maketu, 
boli nadšení. Ako sa na ňu pozerá historik 
Vladimír Petrovič? „Všetky moje predstavy, 
s ktorými som do tohto projektu vstupoval, 
sa plnia. Myslím si, že sa nám podarilo niečo 
mimoriadne a mám z toho radosť. Vždy 
hovorím, že každá doba nesie so sebou 
svoje výzvy a tie treba chytiť ako sa hovorí 
za „pačesy“. Súhra náhod dala dohromady 
výbornú partiu, v ktorej je samozrejme 
najvyššie Jožko Kuruc a jeho šikovné ruky, 
trpezlivosť a fortieľ, s akým k modelovaniu 
pristupuje. Bez neho by sa myšlienka nikdy 
nezrealizovala. Priblížiť Senicu z prelomu 
19. a 20. storočia sa podarilo aj vďaka nášmu 
archívnemu výskumu a spolupráci s Jánom 
Petrom, ale i s ďalšími pamätníkmi „starej“ 
Senice. Senica v druhej polovici 20.storo-
čia prešla obrovskými zmenami. De facto 
nezostal zo starých čias kameň na kameni. 
Zatiaľ nepoznám žiadne mesto na Slo-
vensku, ktoré sa môže takýmto modelom 
pochváliť a zvlášť mesto, ktoré prešlo takým 

búrlivým vývojom ako Senica. O to viac je 
tento exponát cennejší. Po prvé: obyvatelia 
mesta i jeho návštevníci sa budú môcť pre-
svedčiť, akými obrovskými zmenami Senica 
za posledné storočie prešla nielen z dobo-
vých fotografií, ale prostredníctvom tohto 
jedinečného modelu, a po druhé: model je 
súčasťou veľkého projektu vzniku a etab-
lovania mestského múzea. Mestského 
múzea, ktoré je jedinečné aj svojím sme-
rovaním, pretože bude stáť na myšlienke 
spropagovania obrovského fenoménu, 
akým v histórii bola Česká cesta (taký názov 

získala kráľovská, 
obchodná, poštová, 
vojenská cesta spá-
jajúca dve hlavné 
mestá stredovekých 
kráľovstiev českej 
Prahy a uhorského 
Budína. Dohodu 
o budovaní, fun-
govaní a ochrane 
tejto cesty podpí-
sali v roku 1336 
uhorský kráľ Karel 
Róbert a český 
Ján Luxemburský) 
a Senica bola v his-

tórii s touto kráľovskou cestou pevne spo-
jená. Životom, ktorý na nej prebiehal aj 
modelovaná v stavebnej, sociálnej, spolo-
čenskej i politickej oblasti. Chce to len túto 
myšlienku a našu doterajšiu prácu na tomto 
projekte ďalej rozvinúť a pokračovať v nej."

Viera Barošková
foto autorka 

Valentínsky karneval 
v tanečnom rytme 

Tak ako sa predsa na správny karneval 
patrí - dídžej to naozaj roztáčal, tancovalo 
sa takmer tri hodiny. Karnevalový ošiaľ sa 
v sobotu 16. februára konal okrem CVČ aj 
všade naokolo (Kunov, Hlboké, Osuské...). 
I tak nám bolo v DAVe dobre pri tanci, súťa-
žiach, hrách, pesničkách na želanie, nácviku 
spoločného tančeka, pôsobivom vystúpení 
mladých gymnastiek, maľovaní na tvár alebo 
vo výtvarnom a hracom kútiku. Za najlep-
šie masky boli vyhodnotené a odniesli si 
i pekný darček tieto postavičky: 

Indiánsky muž a žena - Zarka a Stelka 
Šedivé (na foto), odvážny tigrík - Riško 
Boťánek, originálna Máša a medvedík 
- Sofinka Musilová, neodolateľná lienka - 
Renátka Pavúčková, presvedčivá čarodej-
nica - Mirka Dobiášová, nebojácny pirát 
- Lukáško Pinkava, Zoro pomstiteľ - Filipko 
Čambal, najmladší čertík - Jakub Smolej 
a krásna mačička - Olivinka Lukáčová.

CVČ Stonožka všetkým gratuluje a teší 
sa s deťmi na ďalšie stretnutia.

D. K.

Z tvorby fotografov 
Vo výstavných priestoroch Záhorského 

osvetového strediska (ZOS) v Senici bude 8. 
marca o 17.00 hodine vernisáž 59. ročníka 
regionálnej súťažnej výstavy neprofesio-
nálnej fotografickej tvorby okresov Senica 
a Skalica Náhlikova Senica 2019. Výstavu 
pripravilo ZOS Senica v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trnavského samosprávneho 
kraja. Náhlikova Senica 2019 je regionál-
nym kolom celoštátnej postupovej súťaže 
a výstavy amatérskej fotografickej tvorby 
AMFO, ktorej vyhlasovateľom a odborným 
garantom je Národné osvetové centrum 
z poverenia Ministerstva kultúry. Súčas-
ťou slávnostného otvorenia výstavy bude 
i vyhodnotenie súťaže a ocenenie autorov 
najlepších fotografií. Pred vernisážou je 
pre účastníkov súťaže o 15.30 hodine pripra-
vený odborný rozborový seminár, ktorého 
lektormi budú členovia odbornej poroty 
Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., Mgr. Rudolf 
Lendel, doc. MgA. Jozef Sedlák, umeleckí 
fotografi a pedagógovia z Bratislavy.

Výstava bude sprístupnená verejnosti 
od 8. do 27. marca a otvorená v pracov-
ných dňoch od 8.00 do 16.00 hodiny 
vo výstavných priestoroch ZOS v Senici.

Bc. Tomáš Jurovatý
ZOS Senica

Ojedinelá výstava
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha bola 

7. februára slávnostne otvorená výstava diel 
z tvorby členov Umeleckej besedy sloven-
skej pod názvom ARTeria. XXVII. členská 
výstava je venovaná 110. výročiu narode-
nia Jána Mudrocha, rodáka zo Sotiny, pred-
staviteľa slovenskej výtvarnej moderny. V 
Záhorskej galérii Jána Mudrocha  a v Galé-
rii v podkroví ZUŠ vystavuje svoje diela 68 
umelcov a z nich  viac ako polovica prišla 
do Senice na vernisáž výstavy. Výstava 
potrvá do 24. marca.

text a foto Štefan Orth
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Knižnice na celom svete nadväzujú 
na svoje historicky overené miesto v spo-
ločnosti. Sú modernými inštitúciami s aktív-
nym vplyvom na spoločenský a kultúrny 
rozvoj obce, mesta, regiónu i kraja. 

Sú to práve knižnice, ktoré napriek 
množstvu rôznorodých problémov a nedo-
statku finančných prostriedkov ponúkajú 
pre svojich používateľov a návštevníkov 
veľa zaujímavého, nového, poučného 
i zábavného. Urýchlene reagujú na aktu-
álne potreby používateľov v priestoroch 
knižníc aj elektronicky prostredníctvom 
internetu. 

Na Slovensku je evidovaných takmer 
4000 registrovaných knižníc a v ich fon-
doch sa nachádza skoro 40 miliónov zväz-
kov kníh.

Otvorením Týždňa slovenských kniž-
níc 2019 od 4. – 8. marca si zároveň pri-
pomenieme tradíciu Mesiaca knihy, kedy 
budeme i v našej knižnici realizovať množ-
stvo podujatí na podporu čítania detí.

Čím bude Týždeň slovenských knižníc 
naplnený v Záhorskej knižnici, ktorá je svo-
jím fondom (viac ako 90-tisíc knižničných 
jednotiek) najväčšou knižnicou na Záhorí?

V seriáli podujatí bude v ponuke rôz-
norodosť aktivít najmä pre detských 
čitateľov – tvorivé dielne, besedy so spi-
sovateľmi, informatická príprava stre-
doškolákov, predajná výstava odbornej 
literatúry i príbehy z kníh ako výtvarná 
inšpirácia pre najmladších návštevníkov 
knižnice. Podrobne v článku Vyberte si 
z podujatí. Všetky podujatia sa uskutočnia 
v priestoroch Záhorskej knižnice. Tešíme 
sa na stretnutie s vami.

Mgr. Katarína Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice

Noc v „kasíne“?
Čo si pod týmto názvom predstavíte? Väč-

šina jedno - Las Vegas, a tým s väčšou predsta-
vivosťou či bujnejšou fantáziou prídu na um 
aj dámy s precízne naneseným červeným 
rúžom, cigaretou v ústach a boa nonšalantne 
pohodeným okolo krku, ako so zatajeným 
dychom sledujú kopy žetónov hromadiacich 
sa pred ich drahými polovičkami. Vysoké 
stávky, hazardné hry a šampanské tečúce 
potokmi... No, nebojte sa. Študentský parla-
ment mesta Senica tento rok možno vsadil 
na trošku kontroverznejšiu tému, a pohral sa 
s ňou s noblesou. Predovšetkým tak, aby 9. 
ročník Študentského plesu bol prístupný aj 
pre tých z nás, ktorých by do kasína pustili 
tak maximálne s falošným občianskym pre-
ukazom. Hazardné hry vystriedala razom 
vypredaná tombola a tieklo ozaj všeličo, 
ale šampanské to nebolo. Napríklad slzy 
porazených súťažných párov, keďže kráľom 
a kráľovnou plesu sa zásluhou bezkonku-
renčným merenge pohybom stala dvojica 
Matúš Behan a Maťka Ganse, ktorí sa záro-
veň s tanečnými skupinami Scream a Sonny 
postarali o tanečné vystúpenia. Hlavným kru-
piérom, ktorý nás sprevádzal celým večerom, 
bol skvelý Erik Michálek. Nie za pult s black 
jackom, ale za ten dídžejský sa postavili Dj 
Roberto a Dj Choci, čo neznamenalo nič iné 
ako plný tanečný parket až do skorých ran-
ných hodín. Pri prvých tónoch slaďáku od Eda 
Sheerena nejednému chalanovi stiekol z čela 
pramienok potu, keď sa odhodlával pozvať 
na parket svoju vytúženú čajočku. Po večeri, 
polnočnom guláši a pár sladkých punčákoch, 
chlapci povolili opasky a dievčatá ako je už 
zvykom, vymenili lodičky za tenisky. Budúci 
rok sa môžeme tešiť na výročný 10. ročník 
a stavím sa, že sa tešíte rovnako ako ja.

Za organizátorov Alžbeta Chropúvková
Študentský parlament pri CVČ Senica

Tábor pre veľkých
Aj taký existuje? - počuť často údiv. Áno, 

už tretí rok sa o to celkom úspešne pokúša 
senické Centrum voľného času. S partiou 
takmer 40-tich 12-16 ročných mládežníkov 
sme už zliezli Chopok, Ďumbier, Makytu, 
Manín či iné kopce na Slovensku. Tento rok 
to bude Pieninský národný park a Dunajec, 
z čoho možno usúdiť, že sme tak trocha 
turisti a táborníci, vlani i skalolezci, ale 
najmä normálne decká túžiace po zábave, 
kamarátoch a dobrodružstve. 

Kto doplní tento rok naše stavy? Termín 
tábora je od 20. do 26. júla, ubytovanie 
je v obci Lesnica, strava v chate Pieniny 
Lesnica (pozri www.pieniny.sk/lesnica), 
doprava rýchlikom do Popradu a odtiaľ 
objednaným autobusom. Treba mať platnú 
kartičku na železnicu. A tiež pas, resp. 
občiansky preukaz. V programe tábora je 
napr. výstup na Tri koruny (časť a nachá-
dza v Poľsku), nenáročná turistika v okolí 
Dunajca, splav na pltiach, návšteva miest-
nych turistických pozoruhodností, naprí-
klad Červený Kláštor, hrad Stará Ľubovňa... 
Záujemcovia informujte sa v CVČ. Infor-
mácie, cena a prihlášky tiež na www.cvc-
-senica.webnode.sk Uzávierka prihlášok je 
30. apríla.

Teší sa Dana Kopecká, 
Jano Slezák, Tomáš Čerňák

Súťaž Model 2019
venovaná Slovensku

Návrhárska výtvarná súťaž pre deti 
a mládež otvára 6. ročník a pozýva mla-
dých výtvarníkov a návrhárov vyskúšať 
svoje umenie a šťastie v súťaži. V minulých 
ročníkoch sa súťaže zúčastnili stovky auto-
rov zo Senice a širokého okolia a bolo sa 
na čo pozerať. 

Súťažiacich a ich pedagógov vždy 
vedie téma súťaže. Úspešné boli témy 
ZOO i Podmorský svet i vlaňajšie Štyri 
ročné obdobia. Veríme, že rovnako pútavá 
a inšpiratívna bude i tohtoročná téma Slo-
vensko. To znamená výtvarné stvárnenie 
remesiel, architektúry, ornamentov, odevu, 
resp. kombinácia týchto okruhov. Meto-
dické vysvetlenie k téme, aj ku kategóriám, 
k technikám, použitiu materiálu a pod. 
nájdu záujemcovia v propozíciách súťaže 
na www.cvc-senica.webnode.sk. 

Výtvarné kategórie zostávajú nezme-
nené: módny návrh (návrh odevu 
na postave, kresba), návrh dezénu (návrh 

textilnej tkaniny), módny doplnok (šperk, 
opasok, taška, šatka...) a tvorba modelu 
(realizácia, resp. aj recyklácia, redizajn). 
Vekové obmedzenie pre autorov je 9 – 17 
rokov. Každý autor môže odovzdať najviac 
dve práce.

Na prácach môžu mladí súťažiaci pra-
covať v školách, so svojimi pedagógmi, ale 
aj samostatne, či s rodičmi, a pod. Každá 
práca musí byť zrozumiteľne označená 
menovkou a spolu s prácami treba odo-
vzdať i súpisku prác.

Termín odovzdania prác je 5. apríl 
v Centre voľného času Senica, ktoré súťaž 
každoročne organizuje. Odborným porad-
com a predsedníčkou poroty je umelecká 
dizajnérka Mgr. art. Eliška Šefčíková. Ešte 
pred odovzdaním prác je treba v marci 
oznámiť váš záujem o súťaž telefonicky či 
mailom v CVČ. Ďakujeme. (0907 774 406), 
dana.kopecka.cvc@gmail.com) Vernisáž je 
plánovaná na 30. apríla, pravdepodobne 
v DAVe. Tešíme sa na vašu „slovenskú“ 
tvorbu i emócie v nej. 

D. K.

Seniori vo víre tanca
V tanečnej sále Domu kultúry v Senici 

sa v poslednú februárovú sobotu konal 
6. okresný ples Jednoty dôchodcov Slo-
venska (JDS) okresu Senica. Pri výbornej 
hudbe Rubín sa zabávalo 300 účastníkov. 

Z 27 organizácií JDS v okrese sa 
na plese veselili členovia 16-tich – Bor-
ského Mikuláša, Sobotišťa, Čárov, Štefa-
nova, Smolinského, Lakšárskej Novej Vsi, 
Šaštína-Stráží, Hlbokého, Kútov, Prietrže, 
Šajdíkových Humeniec, Koválova, Hradišťa 
pod Vrátnom, Jablonice, Cerovej a Senice. 

Ples otvorila prvým slávnostným tan-
com predsedníčka Okresnej organizácie 
JDS Mária Jamrišková s manželom spolu 
s podpredsedníčkou Krajskej organizácie 
JDS Trnava Mgr. Martou Bednárovou s pri-
ateľom. Plesu sa zúčastnila aj čestná pred-
sedníčka OO JDS Senica Božena Hradská. 
Kultúrny program predviedla tanečná sku-
pina Slza z Borského Mikuláša. 

Pavol Macek 
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Desatoro 
proti vlámaniu
1. Nenechávajte vonku 

rebrík.
2. Záhradnícke náradie 

slúži zlodejom ako páčidlo, lopatu, 
hrable, rýľ alebo krompáč preto zamy-
kajte, poprípade uložte tak, aby neboli 
poruke.

3. Vonkajšie osvetlenie nech vám zapínajú 
senzorové čidlá, alebo umiestnite vypí-
nač v dome.

4. Dôkladne zamykajte, kľúč nescho-
vávajte na miesta (pod kvetináč, 
rohožku…), ktoré zlodeji dobre poznajú.

5. Byt zabezpečte masívnymi dverami 
s kvalitným bezpečnostným zámkom.

6. Okná riadne zatvorte, najlepšie je opa-
triť okná bezpečnostnou fóliou alebo 
bezpečnostným sklom.

7. Nenechávajte prerastať živé ploty, nesta-
vajte okolo domu ohrady, cez ktoré nie 
je do záhrady vidieť.

8. V prípade vašej neprítomnosti vo svo-
jom obydlí (nemoc, dovolenka, slu-
žobná cesta…) si zabezpečte pravidelný 
výber poštovej schránky, nezaťahujte 
rolety či žalúzie, urobte také opatrenia, 
aby ste budili dojem svojej prítomnosti 
v byte. Pomôcť môžu aj bezpečnostné 
služby alebo susedia.

9. Neuvádzajte na bytových a schránko-
vých vizitkách svoje tituly. Ak ste sama 
žena, používajte pri označení zvonku, 
schránky a domových dvier svoje pri-
ezvisko bez koncovky –ová, napr. 
Mrkvovci.

10. Nechváľte sa svojimi majetkovými 
pomermi či zámermi, kam a kedy 
pôjdete na dovolenku zvlášť pred cud-
zími osobami. 

Koncerty vážnej hudby
Galéria v podkroví v Základnej umelec-

kej škole Senica nie je len miestom, kam 
sa chodia návštevníci pokochať krásnymi 
výtvarnými dielami, ale je ideálnym pries-
torom pre komorné koncerty.

Okrem žiackych výkonov tu z času 
na čas zaznievajú skladby v podaní štu-
dentov stredných a vysokých umelec-
kých škôl či profesionálnych umelcov. 
Vo februári si hudbymilovné publikum 
mohlo vypočuť dva krásne koncerty. 
Na prvom z nich sa 12. februára pred-
stavila poslucháčka JAMU Magdaléna 
Hrudová, klaviristka ovenčená počet-
nými víťazstvami na medzinárodných 
súťažiach. Predniesla diela J. S. Bacha, 
F. Schuberta a M. Kabeláča.

O tri dni neskôr 15. februára po roku 
opäť v Senici koncertovala bývalá žiačka 
a istý čas aj pedagogička našej školy Ale-
xandra Kubinová, tentoraz spolu so svojím 
pedagógom violončelovej hry na VŠMU 
v Bratislave Jánom Slávikom. Za klavír-
nej spolupráce prof. Ivety Sabovej, (ktorá 
okrem aktívnej koncertnej činnosti je pra-

videlnou lektorkou a členkou súťažnej 
poroty Klavírna Senica) zahrali dva kon-
certy od J. K. Nerudu a A. Kubinová ešte aj 
dve skladby pre sólové violončelo. 

V nadchádzajúcich jarných mesiacoch 
bude okrem ďalších hodnotných výstav 

v podkroví ZUŠ znieť aj veľa hudby už 
v podaní žiakov našej ZUŠ alebo hosťujú-
cich umelcov. Na tieto podujatia srdečne 
pozývame všetkých milovníkov umenia.

Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ 

foto Štefan Orth

Poznáme víťazov 
V Borskom Svätom Jure sa 26. januára 

uskutočnilo vyhodnotenie celkového pora-
dia Záhoráckeho detského bežeckého 
pohára (ZDBP) za rok 2018.

Uplynulý ročník súťaže tvorilo 14 behov 
s celkovou účasťou 2447 pretekárov, 
ktorí v jednotlivých kolách bojovali nielen 
o medaily a vecné ceny, ale na základe 
svojho umiestnenia na každom podujatí aj 
o body do celkového poradia. Slávnostné 
vyhodnotenie víťazov ZDBP 2018 bolo 
vyvrcholením celej súťaže, na ktorom sme 
spoznali najúspešnejších pretekárov v jed-
notlivých kategóriách.

Absolútnou víťazkou v súťaži jednot-
livcov sa stala Tina Bačová z AC Malacky. 
Najúspešnejším športovým klubom a víťa-
zom súťaže družstiev v celkovom poradí 
ZDBP 2018 sa stala Detská organizácia 
Záhorácky Fénix so ziskom 17 umiest-
není na stupňoch víťazov. Zo senických 
bežcov sa v kategórii Mladšia prípravka 
dievčatá umiestnila Markéta Kalmanová 
na 3. mieste a medzi dorastencami Nikolas 
Náter na 2. mieste. 

Nastávajúci ročník ZDBP 2019 bude 
mať 15 kôl a do celkového poradia sa 
budú započítavať body z 10 pretekov. 
Súťaž odštartuje 30. marca v Hlbokom, 
pokračovanie bude v Šaštíne-Strážach 
(13. apríl), Jablonici (27. apríl), Plaveckom 
Štvrtku (18. máj), Brezovej pod Bradlom 
(29. jún), Borskom Svätom Jure (13. júl), 
Plaveckom Mikuláši (27. júl), Radošovciach 
(17. august), Smrdákoch (24. august), Prie-
trži (31. august), Gbeloch (7. september), 
Holíči (14. september), Malackách (21. 
september), Borskom Mikuláši (19. októ-
ber) a v Senici (31. december).

Petr Filip

Výkony stúpajú
Členovia klubu Barbell sa v sobotu 16. 

februára zúčastnili 1. kola celoslovenskej 
ligy v mládežníckom štvorboji v Trenčíne. 
Vďaka dlhodobej práci s mládežou mohol 
senický klub postaviť až dve družstvá 
do súťaže - Senica A a Senica B.

Medzi slovenskou elitou sa nestratili 
a obsadili piate (Senica A) a ôsme miesto 
(Senica B) spomedzi desiatich družstiev 
z celého Slovenska. V družstve A repre-
zentovali Vanesa Kročitá, Samko Kopunec, 
Kristína Žáková a Dominik Tkáč. B druž-
stvo tvorili Roman Šalík, Peter Gažo, Simon 
Stašek a Lukáš Székely. V mládežníckom 
štvorboji sa súťaží v trojskoku, hode 2 
kg medicinbalom vzad, trhu a nadhode. 
Výkony pretekárov:

Vanesa Kročitá – trojskok 520 cm, 
hod medicinbalom 640 cm, trh 15 kg + 15 
bodov a nadhod 25 kg + 12 bodov,

Samko Kopunec – trojskok 530 cm, hod 
580 cm, trh 15 kg + 10 bodov a nadhod 18 
kg + 8 bodov,

Kristína Žáková – trojskok 490 cm, hod 
600 cm, trh 16 kg + 15 bodov a nadhod 22 
kg + 15 bodov,

Dominik Tkáč – trojskok 430 cm, hod 
57 0cm, trh 19 kg + 13 bodov a nadhod 24 
kg + 13 bodov,

Roman Šalík – trojskok 540 cm, hod 
540 cm, trh 14 kg + 15 bodov a nadhod 
16kg + 12 bodov,

Peter Gažo – trojskok 450 cm, hod 470 
cm, trh 15 kg + 12 bodov a nadhod 16 kg 
+ 9 bodov,

Simon Stašek – trojskok 500 cm, hod 
350 cm, trh 10 kg + 12 bodov a nadhod 10 
kg + 6 bodov,

Lukáš Székely – trojskok 520 cm, hod 
370 cm, trh 10 kg + 8 bodov a nadhod 12 
kg + 5 bodov.

Druhé kolo sa uskutoční 6. apríla 
a dovtedy si výkony určite ešte vylepšia. 
Veľká škoda, že na súťaži nemohli Senicu 
reprezentovať najlepšie pretekárky, ktoré 
patria medzi absolútnu slovenskú špičku 
medzi mladšími žiakmi, a to Viktória Paš-
ková a Elizabeth Žídek. S nimi by umiest-
nenie oboch družstiev bolo úplne iné. 
Dôležitejšie než výkony je spokojnosť detí 
a radosť z pohybu, preto pozývame medzi 
našich pretekárov ďalšie deti, ktoré nau-
číme hrať lepšie hry ako na počítači. Záro-
veň prosíme ľudí, ktorým nie sú ľahostajné 
deti o podporu vo forme 2 % z daní. Bližšie 
info na tel. čísle 0948 781 976.

A. P.

Zľava I. Sabová, J. Slávik, A. Kubinová
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Na začiatok víťazne
V Košiciach sa 26. januára uskutočnilo 

1. kolo Open ligy Slovenského zväzu kick-
boxu. Reprezentanti senického klubu kick-
boxu ŠIN-MU Sabina Rýzková a Alex Vlk 
si začiatok súťažnej sezóny užili naozaj 
naplno a nedali súperom žiadnu šancu - 
získali 5 zlatých medailí... 

Alex Vlk (kadet)
5x vyhratý zápas deklasoval súpera 

v semi contacte 10:0 
1. miesto Point Fighting + 42 kg kadet
1. miesto Kick Light + 63 kg kadet
1. miesto Light contact + 63 kg kadet

Sabina Rýzková (žena)
4x vyhratý zápas
1. miesto Kick Light -70 kg ženy
1. miesto Light contact -70 kg ženy

P.  T. 

Český pohár v karate 
V moravskom meste Hustopeče sa 

3. februára uskutočnilo 1. kolo Českého 
pohára v karate goju ryu. Pretekári Hanko 
kai Senica získali na tomto turnaji celkovo 
5 medailí, všetky získali dievčatá. 

Juniorka Adela Sadloňová prehrala 
vo finále v kata junioriek so Schmiedlovou 
z Budokan Brno a obsadila 2. miesto. Seni-
čanka nastúpila i v staršej kategórii senio-
riek. Aj medzi ženami si mladá držiteľka 
čierneho pásu viedla výborne. Po víťaz-
stvách nad Horáčkovou z Dragons Rosice 
a Pragerovou zo Shindokan Jindřichuv 
Hradec sa prebojovala do finále. V súboji 
o zlato podľahla skúsenej českej seniorskej 
reprezentantke Šabovej z Nidoshinkan 
Brno a získala striebornú medailu. Adela 
Sadloňová sa tak s dvoma medailami stala 
najúspešnejšou senickou pretekárkou 
na turnaji. 

V kata mladšie žiačky sa v Čechách pra-
videlne umiestňujú na stupňoch víťazov 

sestry Kopáčové, ktoré aj v Hustopečiach 
potvrdili svoju kvalitu. Ako prvá nastúpila 
na tatami Zuzana Kopáčová, ktorá vo vyra-
ďovacích súbojoch porazila všetky súperky. 
V semifinále jasne Krahulovú z Dragons 
Rosice 3:0 a bola vo finále, kde čakala, či 
sa k nej z druhej strany súťažného pavúka 
prebojuje jej sestra. Lenku Kopáčovú však 
v 2. kole porazila Nováková z KK Kyjov. 
Lenka bojovala v opravných súbojoch 
naďalej víťazne a v súboji o bronz pora-
zila Šlechtovú z Okinawan Jindřichuv Hra-
dec. O zlato si to rozdali Nováková z KK 
Kyjov a Zuzana Kopáčová z Hanko Senica. 
Vo vyrovnanom súboji bola úspešnejšia 
Moraváčka a Zuzana získala striebro. 
Svoju prvú súťaž zažila v Hustopečiach 
Emma Kondlová z Hanko Senica - úspešne. 
V kata staršie žiačky získala po víťazstve 
3:0 nad Motanovou z KD Bruntál bron-
zovú medailu.

Deň predtým 2. februára bol v Brne 
seminár rozhodcov karate, ktorého sa 
zúčastnili i obaja tréneri Hanko kai Senica. 
MUDr. Martin Čulen, 9. Dan, a Jaroslav 
Rehuš, 5.Dan sú držiteľmi najvyššej 1. roz-
hodcovskej triedy a i v tomto roku budú 
rozhodovať i súťaže v Českej republike. 
V súvislosti s historickým prvým štartom 
karatistov na olympijských hrách v roku 
2020 v Tokiu spravila Svetová federácia 
karate zmenu v rozhodovaní v cvičení kata. 
Podobne ako v gymnastike, krasokorčuľo-
vaní a iných olympijských športoch sa kvôli 
lepšej objektivite prechádza na bodové 
hodnotenie. 

Senickí karatisti sa budú snažiť v 2. kole 
Českého pohára 16. marca v Hodoníne 
a v 3. kole 6. apríla v Bruntále vybojovať si 
znova miesta na stupňoch víťazov. Najlepší 
pretekári z českých pohárov sa nominujú 
na Majstrovstvá ČR v štýle goju 25. mája 
v Brne. O titule majstrov ČR budú chcieť 
bojovať i karatisti z nášho mesta.

E. Jareč

Zľava stoja Emma Kondllová, Adela Sadlo-
ňová, Zuzana Kopáčová a vpredu Lenka 
Kopáčová. 

Korčuľovanie 
pre verejnosť

piatok  1. 3.    11.30 – 13.00
                        16.30 – 18.00     
sobota  2. 3.  16.00 – 17.30
nedeľa  3. 3.   15.00 – 16.30 
streda  6. 3.    14.30 – 16.00
sobota  9. 3.   16.00 – 17.30
nedeľa  10. 3.  15.00 – 16.30
streda  13. 3.   14.30 – 16.00
sobota  16. 3.   16.00 – 17.30
nedeľa  17. 3.  15.00 – 16.30
streda  20. 3.   14.30 – 16.00
sobota  23. 3.  16.00 – 17.30
nedeľa  24. 3.  15.00 – 16.30
streda  27. 3.   14.30 – 16.00
sobota  30. 3.  16.00 – 17.30
nedeľa  31. 3.  15.00 – 16.30

Info na www.rsms.sk
RSMS 

FK Senica vo 
Fortuna lige

Pre senických futba-
listov sa v sobotu 16. 
februára začala jarná 
časť súťaže. Do skončenia základnej časti 
je potrebné odohrať 4 súťažné kolá, potom 
sa tabuľka rozdelí na dve polovice - jedna 
bojujúca o majstra a druhá o záchranu 
v súťaži.

V úvodnom jarnom kole cestovali Seni-
čania na Myjavu, kde túto sezónu hráva 
svoje domáce zápasy Trenčín, ktorý má 
svoj štadión v rekonštrukcii. V zostave 
Senice nastúpili 3 noví hráči - Dubois, 
El Moudane a Ramirez. Trenčania mali 
výborný vstup do zápasu a brankár Taborda 
sa mal čo obracať. Úvodný gól padol už 
v 7. min., keď po štandardnej situácii sa hla-
vou presadil Čataković - 1:0. Domáci boli 
úvodnú polhodinu aktívnejší, potom sa 
hra viac vyrovnala. V 25. min. nebezpečne 
hlavičkoval novic v senickom drese Rami-
rez, loptu spod brvna vyškriabal brankár 
Chudý na roh. Pred odchodom do kabín sa 
prezentoval výborným zákrokom brankár 
Taborda, keď zneškodnil tutovku Sleegersa. 
Po prestávke sa karta obrátila a aktívnejším 
celkom boli Seničania. V 48. min. mieril 
Asmah vedľa. Najväčšiu možnosť na vyrov-
nanie mal v 62. min. Ramirez, ale po jeho 
ďalšej hlavičke sa triaslo brvno trenčianskej 
brány. V 81. min. pred bránou Senice zby-
točne atakoval Dubois domáceho hráča, 
následne videl červenú kartu a z nariade-
nej penalty zvýšil Ubbink - 2:0. V 90. min. 
pridali domáci ešte jeden gól striedajúcim 
Paurom - 3:0. Výsledok nevyjadruje dianie 
na ihrisku, pre Seničanov je to krutá prehra.

V 19. kole zavítali do Senice Žilinčania. 
Tretí celok tabuľky bol favoritom stretnu-
tia, čo aj v úvodnom dejstve potvrdzoval. 
V 22. min. mali hostia výhodu priameho 
kopu a z ideálnej pozície sa presadil bývalý 
hráč Senice Michal Tomič - 0:1. Ako sa 
neskôr ukázalo, bol to jediný gól zápasu. 
Do polčasu mala Žilina miernu prevahu, 
nebezpečne hlavičkoval Mihalík tesne 
vedľa. V 44. min. sa ocitol vo vyloženej 
šanci Deretti, obranca hostí ho v 16-ke 
fauloval, ale píšťalka hlavného rozhodcu 
zostala nemá. V druhom polčase vybehli 
oveľa aktívnejšie Seničania a chceli otočiť 
vývoj zápasu. Nebezpečne strieľal Deretti, 
lopta išla tesne vedľa. Potom mali Seniča-
nia dve obrovské možnosti na strelenie 
gólu - Castaneda v 77. min. mieril z výhod-
nej pozície len do bočnej siete a v 89. 
min. sa po rohovom kope dostal k lopte 
na 5-ke osamotený stopér Dias, ale jeho 
hlavičku výborným zákrokom na bránko-
vej čiare zmaril brankár Holec. Seničania 
tak aj v druhom jarnom zápase nestrelili 
gól a z ihriska odchádzali s prázdnymi 
rukami. Ďalší zápas sa hrá 9. marca o 14. 
hod. na domácom štadióne s ŠK Slovan 
Bratislava. 

IT
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Do 24. marca 
Výstava Umeleckej besedy slovenskej 
ARTéria
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha a 
Galéria v podkroví ZUŠ 
organizátor: UBS, TTSK, ZGJM, ZUŠ,       
MK SR, FVU

2. marec, 9.00
Chodbovica – detská hasičská súťaž 
miesto: ZŠ, Ul. V. Paulínyho-Tótha 
organizátor: DHZ Senica 

2. marec, 20.00 
Pochovávanie basy – hrá hudobná sku-
pina Grafic, vstupné 5 € v predpredaji, 
na mieste 6 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: DHZ

4. – 8. marec
Týždeň slovenských knižníc - literárne, 
vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podu-
jatia pre širokú čitateľskú verejnosť:
5.3. o17.00 - Milan Zacha Kučera, autor lite-
ratúry faktu beseduje o nových objavoch 
v Čachtickom podzemí
6.3. o 9.00 – 15.00 - predajná výstava vyda-
vateľstva Portál
7.3. o 17.00 - odborná prednáška a pre-
zentácia literatúry o jarnom detoxe Mgr. 
Blanky Vrablcovej
8.3. o 17.00 - Zuzana Kollárová o cestova-
teľských zážitkoch na ostrove Bali
miesto: Záhorská knižnica
organizátor: Záhorská knižnica

5. marec, 17.00 
Oslavy MDŽ
miesto: Dom kultúry 
organizátor: SMER – SD

5. marec, 8.30
Hurbanov pamätník - obvodná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy 
pre detských recitátorov I. – III. vekovej 
kategórie z obvodu Senica mesto 
miesto: Základná umelecká škola
organizátor: ZOS

8. marec, 17.00 
Náhlikova Senica 2019 - 59. ročník regio-
nálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej 
fotografickej tvorby okresov Senica a Ska-
lica, výstava potrvá do 29. marca
miesto: ZOS
organizátor: ZOS 

11. marec, 13.00 
Vesmír očami detí - vernisáž výstavy det-
ských výtvarných prác s astronomickou 
tematikou spojená s vyhlásením výsledkov, 
výstava potrvá do 29. marca.
miesto: ZOS
organizátor: ZOS

12. marec, 9.00 
Senické zrkadielko Anky Gamanovej - 
regionálna súťažná prehliadka detskej dra-
matickej tvorivosti okresov Senica a Skalica
miesto: Dom kultúry 
organizátor: ZOS

14. marec, 17.00
Stratená zima - interaktívne divadielko 
Šašo FIFO a priatelia, krst a predaj novej 
rozprávkovej knihy Fifo, Vierka a začaro-
vané prasiatko; predaj vstupeniek Infosen 
Senica, vstupné 4 €
miesto: Dom kultúry
organizátor: OZ Element Senica 

20. marec, 16.00
Vyhodnotenie najlepších športovcov 
mesta Senica za rok 2018 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: Mesto Senica, komisia športu 
pri MsZ 

21. marec
Verejný žiacky koncert
miesto: koncertná sála ZUŠ
organizátor: ZUŠ 

21. marec, 19.00 
7EDEM bez záruky - vystúpenie 4 zná-
mych glosátorov: Elena Vacvalová, Oľga 
Feldeková, Marián Leško a Milan Lasica 
v populárnej talk show známej z obrazo-
viek, hudobný hosť Ivana Regešová. Pred-
predaj vstupeniek Infosen, cena 15 €.
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MSKS

26. marec, 8.30 
Hurbanov pamätník - okresná súťaž 
v umeleckom prednese poézie a prózy, 
v tvorbe detských recitačných kolektívov 
a divadiel poézie okresu Senica
miesto: ZUŠ
organizátor: ZOS 

28. marec, 14.00
Oceňovanie pedagogických a kultúrnych 
pracovníkov 
miesto: ZUŠ 
organizátor: Mesto Senica a komisia 
pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občian-
ske záležitosti

28. marec, 18.00 
Beseda s Jozefom Banášom - prezentá-
cia najnovšej knihy Jozefa Banáša. Vstup 
voľný.
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS, Záhorská knižnica 

29. marec, 13.00 
Mudrochova paleta – 10. ročník, medziná-
rodná súťažná výstava žiakov základných 
umeleckých škôl
miesto: ZUŠ, galéria na prízemí 
organizátor: ZUŠ Senica

29. marec, 16.00 
ORTHS – autorská výstava 
miesto : Galéria v podkroví ZUŠ 
organizátor ZUŠ 

PRIPRAVUJEME:

1.4. o 19.00 Fragile – predpredaj Infosen, 
vstupné 14 €
11. 4. Mažoretky - vystúpenie
25. 4. o 19.00 Klimaktérium – divadlo, 
predpredaj Infosen, vstupné 16 €

Okienko JDS
Mestská organizácia 

Jednoty dôchodcov Slo-
venska (MsO JDS) v Senici pripravuje 
na mesiac marec tieto aktivity:

• Kúpanie v Thermalparku v Dunaj-
skej Strede sa uskutoční 18. marca, 
poplatok 13 eur, odchod o 8.hod. 
od plavárne.

• Tanečné posedenie pri hudbe 
bude 21. marca 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. Členovia, ktorí nemajú ešte 
zaplatený členský príspevok vo výške    
4 €, môžu zaplatiť na schôdzi. Pri pla-
tení treba predložiť členský preukaz. 

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

Beseda s J. Banášom
Pri príležitosti 100. výročia tragického 

úmrtia zakladateľa Československej repub-
liky, politika, astronóma, generála Milana 
Rastislava Štefánika Záhorská knižnica v 
spolupráci s Mestským kultúrnym stre-
diskom pripravili literárnu besedu so spiso-
vateľom Jozefom Banášom o jeho najnovšej 
knihe Prebijem sa! Štefánik, muž železnej 
vôle. V programe vystúpi aj zborová farárka 
ECAV v Košariskách Mgr. Zuzana Durcová, 
ktorá priblíži účastníkom vplyv rodiny a rod-
ného kraja na formovanie tejto významnej 
osobnosti. Podujatie sa uskutoční 28. marca 
o 18. hod. v Dome kultúry.

KS

Oznam
Ordinácia MUDr. Martina Zimana 

oznamuje, že naďalej ordinuje. Zastupuj-
úci lekári: MUDr. Pavol Krajči a MUDr. 
Eliška Zacharová. Bližšie informácie na 
tel.: 034 653 8134.

NS

Biela stužka
Na Slovensku je 25. marec dňom zápasu 

za ľudské práva a súčasne Medzinárodným 
dňom spomienky na všetky nenarodené ľud-
ské bytosti. Dobrovoľníci občianskeho zdru-
ženia Fórum života budú v tento deň od 10. 
do 16. hod. na Námestí oslobodenia v Senici 
rozdávať letáky a biele stužky ako výraz pre-
svedčenia, že každé počaté dieťa má právo 
na život. Súčasne budú poskytovať informá-
cie o možnostiach pomoci tehotným ženám 
v núdzi, o prirodzených metódach plánova-
nia rodičovstva, tiež informácie o organizá-
ciách, ktoré poskytujú pomoc manželom, 
ktorým sa nedarí počať dieťa a nevolia si 
cestu umelého oplodnenia. Viac na www.
25marec.sk.

Beata a Jozef Jánošovci
regionálne centrum Fóra života v Senici
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Pavol Zajden    a       Mgr. Jarmila Holbová
Vladimír Kriško   a    Jana Szárazová

Vítame nových Seničanov

Amália Žilínková   narodená v Myjave
Sofia Fuleková  narodená v Myjave
Filip Pyskatý  narodený v Bratislave - Ružinove
Radoslav Zuščík  narodený v Myjave
Nikolet Kollárová  narodená v Myjave
Damián Sás  narodený v Myjave
Ema Hlavinková  narodená v Skalici
Larisa Kotvanová  narodená v Břeclavi (ČR)

Opustili nás 

Milan Hanko  vo veku 86 rokov 
Emília Jonášová  vo veku 86 rokov
Božena Veverková  vo veku 88 rokov
Jana Bobeková  vo veku 77 rokov
Alžbeta Lišková  vo veku  85 rokov
Mária Mičová  vo veku  62 rokov
Miriam Hroznová vo veku 51rokov
Roman Daniš  vo veku 50 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. 
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Poďakovanie
Život nevráti, čo nám vzal. Vracia len 
spomienky, bolesť a žiaľ... 
Dňa 15. decembra 2018 nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedo 
Štefan Petrák.
Ak ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. Česť jeho pamiatke! 

Smútia manželka Milka, synovia s rodinami a ostatná rodina 
ďakujú za účasť na ich žiali a vyslovenú sústrasť.

Spomienka
Dňa 27. februára sme si pripomenuli 
1. výročie, keď nás bez slova rozlúčky 
navždy opustil starostlivý, milovaný 
manžel a otec Rudolf Lasica vo veku 
77 rokov. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

Spomínajú manželka, deti Roman so Žanetkou, Janka, 
Julka a Rudko s manželkou Magduškou, vnúčatá Nikolka 
s Patrikom, Romanek, Veronika, Laurinka, Patriček a malá 
Linduška, pravnúčik Adamko a tiež ostatná rodina. 

Spomienka
Keď sa rany smútku otvoria, vtedy si 
uvedomíme, ako veľmi chýbaš... Veľmi 
by sme si želali, aby sa všetko dalo 
vrátiť, aby si tu bol, aby sme sa smiali 
na obyčajných veciach...Chýbaš nám!!!
Dňa 28. februára sme si pripomenuli 
smutné 18. výročie úmrtia Stanislava 

Dobruckého z Kunova. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami 
a ostatná rodina.

mi 

!!

Spomienka
Odišla si potichučky, bez slova a bez 
rozlúčky. My ťa stále v srdci máme, 
s veľkou láskou spomíname...
Dňa 3. marca si pripomenieme 1. 
smutné výročie, kedy nás vo veku 58 
rokov nečakane opustila Anna Nosková.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Katka 

a Anička, maminka a ostatná smútiaca rodina.

Spomienka
Sú spomienky, ktorým ani čas nedá 
zabudnúť...
Dňa 6. marca si pripomenieme 
13. výročie, keď nás navždy opustil 
Anton Hurban. 
Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten, kto 
mal rád nezabudne.

S láskou a úctou spomína manželka Anna, dcéra Adelka, syn 
Ľubomír s rodinou. 

Spomienka
Dňa 18. marca uplynú 3 roky, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec 
a dedeček Dušan Pranda. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku. 
Smútiaca rodina.

Spomienka
Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal ostáva v nás...
S bolesťou v srdci si spomíname, že 
28. januára uplynulo 5 rokov od smrti 
Anežky Kubíčkovej. Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel, synovia 

Libor a Rado s rodinami a ostatná rodina.

Spomienka
Čas plynie, ako rieky prúd, kto ťa mal 
rád, nemôže zabudnúť...
Dňa 18. januára uplynul rok 
od úmrtia mamy, babky, prababky 
Anny Mičovej, rod. Končitej, ktorá by 
sa dňa 23. februára dožila 85 rokov.
S láskou spomínajú deti s rodinami 

a ostatná rodina.

Spomienka
Čas ubieha a nevráti čo vzal. Len láska, úcta a spomienky 
v srdciach zostávajú.
Dňa 3. marca si pripomenieme smutné 1. výročie úmrtia 
Anny Noskovej. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 
S vďakou spomína kolektív Mestskej polície Senica, 
kamerového systému, parkovacej služby a Majka R. 

nky 
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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. marec 
o 17.00
AKO SI VYCVIČIŤ DRAKA 3
Štikút a Bezzubka sa vracajú. Spoločne 
budú hľadať Skrytý svet, jedinú nádej 
na záchranu ľudskodračieho spoločenstva. 
Rozkošná biela dračica doslova omráči 
Bezzubku, ktorý sa pod jej vplyvom pre-
mení na neistého puberťáka.
Žáner: dobrodružný animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 104 min.

Piatok 1. marec o 19.00
MRAZIVÁ POMSTA
Vitajte v Kehoe, v luxusnom lyžiarskom stre-
disku. Polícia tu nemá toho veľa na práci - 
až kým vodičovi snežného pluhu Nelsovi 
nezavraždia syna. Stane sa tak na objed-
návku drogového bossa menom Viking. 
Smútok sa mení na hnev a Nels nedokáže 
myslieť na nič iné, len na pomstu.
Žáner: thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 118 min.

 Sobota 2. a nedeľa 3. marec o 19.00
ŽENY V BEHU
Věra prežila s Jindřichom báječný život a je 
pevne rozhodnutá splniť jeho posledné pri-
anie - zabehnúť maratón! Trasu si rozdelí 
na štyri časti a zdolajú tých viac ako 42 kilo-
metrov ako rodinná štafeta.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 93 min.

 Streda 6. marec o 19.00 
ZRODILA SA HVIEZDA
V novom spracovaní romantickej drámy 
stvárni Bradley Cooper ostrieľaného 
muzikanta Jacksona Mainea, ktorý objaví 
a zamiluje sa do začínajúcej speváčky Ally, 
ktorá už sen o hviezdnej kariére vzdala… 
Žáner: hudobná dráma
Vstupné: 5 €, MP 15+, 136 min.

 Piatok 8., sobota 9. a nedeľa 10. marec 
o 17.00
PSIE VELIČENSTVO
Rex je najobľúbenejším psíkom v britskom 
kráľovskom paláci. Jedného dňa sa však 
stratí jeho psia láska. Rozhodne sa preto, 
že ju nájde a privedie naspäť. Vydáva sa 
na dobrodružnú cestu, na ktorej objavuje 
nielen silu lásky a priateľstva, ale najmä 
svoje naozajstné ja.
Žáner: rodinný animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 85 min.

 Piatok 8. a pondelok 11. marec o 19.00
LETO S GENTLEMANOM
Anna so svojím manželom prežíva každé 
leto v chatovej oblasti za Prahou. Man-
želmi sú celú večnosť a ich vzťah skĺzol 
do rutiny. Anna si leto spríjemňuje stretá-
vaním s kamarátkami. Jedného dňa sa 
na dedine objaví elegantný gentleman, 
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 Ťnový majiteľ miestneho zámku.

Žáner: romantická komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 98 min.

 Sobota 9. a nedeľa 10. marec o 19.00
VŠETKO NAJHORŠIE 2
Môže byť niečo horšie než opakovane 
prežívaný narodeninový deň, na ktorého 
konci vás niekto zabije? Napríklad to, že 
túto nočnú moru raz porazíte a naraz bum, 
ona sa vráti.
Žáner: horor, komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 100 min.

 Utorok 12. a streda 13. marec o 19.00
ČO SME KOMU UROBILI? 2
Claude a Marie, milovníci starého dobrého 
Francúzska, sa zmierili s tým, že sa ich 
dcéry vydali za mužov rozličných pôvo-
dov. Ale teraz čelia novej kríze. Ich štyria 
švagrovia sú odhodlaní opustiť Francúzsko.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 98 min.

 Piatok 15., sobota 16. a nedeľa 17. 
marec o 17.00
ČAROVNÝ PARK
Vymýšľať atrakcie, aké svet ešte nevidel, 
je pre June a jej mamičku tá úplne najlep-
šia zábava. Vo predstavivosti si vysnívali 
čarovný park, v ktorom atrakcie riadia 
hovoriace zvieratká. Jedného dňa June 
osud zavedie na miesto, kde kedysi existo-
val zábavný park, aký si vysnívala...
Žáner: dobrodružný animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 85 min.

 Piatok 15. a sobota 16. marec o 19.00
CAPTAIN MARVEL
Príbeh Carol Danversovej, ktorá sa 
z pozemskej dievčiny stane jednou 
z najmocnejších bytostí vo vesmíre. Keď 
vojna medzi dvoma mimozemskými 
rasami zasiahne aj Zem, Carol sa so sku-
pinou spojencov ocitá uprostred konfliktu. 
Žáner: dobrodružný akčný sci-fi
Vstupné: 5 €, MP 12+, 124 min.

 Nedeľa 17. a piatok 29. marec o 19.00
SKLENENÁ IZBA
Na kopci nad Brnom vyrástol mimoria-
dny dom. Stredobodom je Sklenená izba. 
Von Abt túto jedinečnú stavbu navrhol 
pre bohatého Viktora Landauera, jeho ženu 
Liesel a ich rodinu. Viktor je Žid a Európu 
zahaľuje tieň nacizmu. Rodina sa pripra-
vuje na odchod do exilu. Ďalšou ranou 
je zistenie, že Viktor má pomer s mladou 
Katou, ktorej poskytli v dome azyl.
Žáner: milostná dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 104 min.

 Utorok 19. marec o 19.00
ZJAVENIE (filmový klub)
Jacques je novinárom v jednej z veľkých 
regionálnych redakcií vo Francúzsku. Jeho 
povesť nestranného investigatívneho novi-
nára upúta pozornosť Vatikánu, ktorý ho 
najme na špeciálne vyšetrovanie.
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 137 min.

 Piatok 22., sobota 23. a nedeľa 24. 
marec o 17.00 h
PUTOVANIE SO SOBÍKOM
Film rozpráva o boji za prežitie malého 
soba, krehkého a zraniteľného, ktorý sa 
musí vysporiadať s nebezpečenstvom 
a výzvami, ktoré ho čakajú počas jeho 

prvého roku života v krajinách Laponska.
Žáner: dobrodružný animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 86 min.

 Piatok 22. marec o 19.00
TRHLINA
Nezamestnaný Igor objaví záznamy výpo-
vedí psychiatrického pacienta Waltera 
Fischera, ktorý záhadne zmizol v pohorí 
Tribeč. Igor pátra a s údivom zisťuje, že Fis-
cherov prípad nie je ojedinelý. S priateľkou 
Miou, konšpirátorom Andrejom a skepti-
kom Dávidom odhaľuje skutočnosti, ktoré 
sú oveľa desivejšie než akákoľvek fantázia.
Žáner: thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 111 min.

 Sobota 23. a nedeľa 24. marec o 19.00
LOVENIE
Lásky je niekedy málo a niekedy až príliš 
veľa. Eliška má svadbu, ale ženích v roz-
hodujúcej chvíli vezme nohy na plecia. 
Zdrvená nevesta má našťastie kamarátku, 
ktorá presne vie, čo robiť. Jej recept je 
jasný - nová známosť a predovšetkým 
prísun sexu. Začína LOVEnie, odhodlaný 
a zábavný lov na lásku...
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 100 min.

 Utorok 26. marec o 19.00
LETO (filmový klub)
Leningrad, začiatok osemdesiatych rokov. 
Neoficiálnou hudobnou scénou hýbu 
miestni nasledovníci LouReeda, Iggyho 
Popa, Bowieho alebo TalkingHeads. Patrí 
k nim aj mladý Viktor. Začína leto plné 
hudby, priateľstva a zakázanej lásky.
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 12+, 126 min.

Streda 27. marec o 19.00
GREEN BOOK
Film inšpirovaný skutočným príbehom 
v šesťdesiatych rokoch v Amerike. Tony Lip 
je taliansko-americký vyhadzovač, ktorý 
príjme prácu šoféra pre Dr. Dona Shir-
leyho, vysoko vzdelaného pianistu afro-
amerického pôvodu. Dvaja odlišní ľudia sa 
tak vydávajú na koncertné turné do miest 
na juhu, kde je rasizmus hlbšie zakorenený.
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 130 min.

 Sobota 30. a nedeľa 31. marec o 17.00
DUMBO
Keď vysvitne, že sloníča Dumbo dokáže 
lietať, trápciaci sa cirkus zažije comeback. 
Správa o lietajúcom slonovi sa donesie aj 
do uší podnikateľa V.A. Vandevera, ktorému 
sa podarí pretiahnuť Dumba do zábavného 
podniku Dreamland. Pod nablýskaným 
pozlátkom je ale Dreamland plný temných 
tajomstiev…
Žáner: rodinný fantasy
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 114 min.

 Sobota 30. a nedeľa 31. marec o 19.00
ÚHOŘI MAJÍ NABITO
Čierna komédia o partičke chlapov, ktorí 
sa vo voľnom čase hrajú na Útvar rýchleho 
nasadenia. Zasahujú v domoch domne-
lých zločincov a do svojich hier zaťahujú 
netušiace okolie. Ich motiváciou je túžba 
po adrenalíne. Všetko ide hladko až 
do okamihu, keď sa ocitnú v nesprávnu 
chvíľu na nesprávnom mieste.
Žáner: čierna komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 100 min.
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Koncert Magdalény Hrudovej (v strede)

Sté výročie založenia Obchodnej akadémie 

Študentský ples

Výstava ARTéria - vystavujúci umelci

3D model Senice - synagóga

zľava: Sabina Rýzková, Pavol Trajlí-
nek (tréner, rozhodca), Alex Vlk

foto archív 
MsÚ Senica, Š. Orth


