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Končiaci sa apríl a najmä máj je mesia-
com, kedy je jarná príroda najkrajšia, 
svieža a farebne pestrá. Asi tak ako je to 
s mladosťou, ktorá sa takisto vyznačuje 
vitalitou, krásou, príťažlivosťou a veselo-
sťou. Asi preto je máj aj spájaný s láskou. 
Mladosť v rozpuku je hravá, šantivá ba 
až samopašná. No vie byť aj ľahkovážna 
a urážlivá, z čoho niekedy môžu prame-
niť rôzne nedorozumenia. Spomenula 
som si na jeden príbeh lásky po mnohých 
rokoch. Pri jubileu delostreleckého pluku, 
ktorý v našom meste sídlil, mi ho rozprá-
val už starší pán, ktorý bol kedysi na vojen-
čine v Senici a našiel si tu lásku. Prišiel 
zo stredného Slovenska oživiť spomienky 
na vojenčinu i starú lásku. Bol zvedavý, ako 
sa odvíjal príbeh jeho vtedajšej milej. Zdalo 
sa vtedy, že randenie sa postupne vyvinie 
v trvalejší vzťah, a to až do chvíle, keď jeho 
čakanie na milované dievča presiahlo tole-
rantný čas. Čakal veľmi dlho, no nedočkal 
sa, nedočkal sa ani následného nejakého 
vysvetlenia. Čo v takej chvíli? Interpretácia 
situácie bola podľa neho jasná. Už ho nemá 
rada, všetko skončilo. V tej dobe bez mobi-
lov, sociálnych sietí a ďalších vymožeností, 
aké poznáme dnes platilo slovo, na ktorom 
ste sa s niekým dohodli. Milosrdný čas je 
lekár, zahladil zjazvené srdce, prišla nová 
láska a manželstvo. Časom sa dozvedel, 
že čas márneho čakania nebol spôsobený 
úbytkom lásky jeho milej, ale dopravnou 
nehodou a pobytom v nemocnici. Cesty 
naspäť už nebolo. 

Dúfajme, že májový čas lásky prinesie 
radosť všetkým aktuálne zaľúbeným. 

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Vo vedomí celých generácií zostala veľkosť M. R. Štefánika, je tu v nás a je naším 
vzorom. Spomienkovou slávnosťou sme vzdali úctu spoluzakladateľovi ČSR. 

Foto lv

Štefánik je našou 
súčasťou 

Pri príležitosti 100. výročia tragického 
skonu generála Milana Rastislava Štefánika 
sa 25. apríla konala spomienková slávnosť 
v parku pri Základnej umeleckej škole, kde 
bola na Pamätníku ČSR odhalená jej druhá 
časť – pocta M. R. Štefánikovi ako spoluza-
kladateľovi.

K pamätníku, pri ktorom čestnú stráž 
stáli členovia Klubu vojenskej histórie 
Záhorie, vence položili predstavitelia 
Mesta Senica, Trnavského samosprávneho 
kraja, Okresného úradu Senica, Združenia 
slovanskej vzájomnosti a Základnej organi-
zácie SZPB v Senici a obce Hlboké. 

(Pokračovanie na str. 2)
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P r v o m á j o v á  S e n i c a

1. máj - Námestie oslobodenia Senica

 NA ĽUDOVÚ NÔTU:
10.00 Spevácky súbor Seniorka
 Klub priateľov heligónky Senica
 DFS Plamienok 
 FS Vatra Tlmače

 DOMÁCA SCÉNA:
14.00  Benedikt Cintula 
 Richard Havel
 Creedence Revival band
 Big Band STORM (Borský Mikuláš) 

 ĎALŠÍ PROGRAM:
od 13.00 15. výročie vstupu Slovenska do EÚ, 10. výročia používania meny euro 
 Súťaže a hry o zaujímavé ceny, fotokútik s fotografiou na počkanie, infor-

mácie k voľbám do Európskeho parlamentu, informácie pre mladých 
o ich možnostiach v zahraničí Erasmus+, videá o krásach Slovenska, veľké 
infopanely, ruža pre každú dámu

 organizátor: Europe Direct Senica

30. 4.  o 16.30 – stavanie mája na námestí v Senici – Dychová hudba Bučkovanka
27. 4.  o 14.00 – stavanie mája v Kunove – Spoločenský dom Kunov -vystúpenie 

folklórneho súboru Dvojkáčik, DJ Maco, jazda na traktore, opekačka
27. 4.  o 14.00 – stavanie mája v Čáčove pred materskou školou - vystúpenie detí 

z MŠ v Čáčove, Seniorka, hudobná skupina Progres

Oslavy 1. mája organizujú Mesto Senica a Mestské kultúrne stredisko Senica
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

3. riadne zasadnutie Mestskej rady 
v Senici sa konalo 11. apríla, predmetom 
rokovania boli materiály, ktoré budú pred-
ložené na 3. riadne zasadnutie mestského 
zastupiteľstva 2. mája. 

Mestská rada prerokovala:
- Rozpis rozpočtu Mestského kultúr-

neho strediska Senica, príspevkovej orga-
nizácie mesta a rozpočtových organizácií 
– škôl a školských zariadení v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Senica na rok 
2019. Rozpočet MsKS je 645 000 €, z toho 
transfer z rozpočtu mesta 415 000 €. Kapi-
tálový transfer vo výške 106 000 € je určený 
na výmenu sedadiel v kinosále MsKS. 

Rozpočet rozpočtu škôl a školských zari-
adení sa odvíja od schváleného rozpočtu 
mesta na vzdelávanie a predstavuje cel-
kový objem 8, 605 mil. €. Okrem rozpočtu 
bežných výdavkov - kapitálové výdavky 
vo výške 638 000 € sú určené na plánované 
investície na zateplenie budovy Materskej 
školy na Ulici L. Novomeského a ZŠ na Ulici 
V. Paulínyho-Tótha I. etapa, modernizáciu 
učební ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha a ZŠ 
na Ulici J. Mudrucha, realizáciu chodníka 
a oplotenie ZŠ na Komenského ulici, vybu-
dovanie nového detského ihriska v Mest-
ských jasliach a niektoré ďalšie.

- Informatívnu správu o inventarizácii 
majetku k 31. decembru 2018.

- Informatívnu správu o stave nehnu-
teľného majetku mesta.

- Dispozície s majetkom mesta. 
- Schváleniu Dodatku VZN č. 59 o pod-

mienkach predaja výrobkov a poskytova-
nia služieb na trhových miestach v meste 
Senica a o trhovom poriadku pre príleži-
tostné trhy predchádzalo pracovné stretnu-
tie primátora mesta a stánkarov poskytujú-
cich občerstvovacie služby na podujatiach 
organizovaných mestom Senica v prie-
behu roka. Výsledkom dodatku VZN sú 
návrhy na: 

- rozšírenie trhových miest v meste, 
na ktorých sa môže realizovať ambulantný 
predaj o priestor v parku pri Dave, priestor 
pri Kauflande, tzv. Malé námestie, priestor 
pri Poliklinike,

- úprava, resp. navýšenie poplatkov 
za predaj na trhových miestach,

- rozšírenie organizátorských možností 
na realizáciu Senického jarmoku a Vianoč-
ného jarmoku. Vypúšťajú sa Farmárske trhy 
z dôvodu nedostatočného záujmu verej-
nosti.

- Návrhy žiadostí o poskytnutie dotá-
cií z Fondu PRO Senica. Mesto v tomto 
roku schválilo v rozpočte mesta 140 000 
€ na dotácie. MsZ sa predkladajú návrhy 
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na 6 veľkých projektov, kde sa žiadajú 
dotácie nad 3 000 € a do jednotlivých 
komisií bude predložených 79 žiadostí. 
Mesto má povinnosť do 15. mája informo-
vať žiadateľov o výsledku schvaľovacieho 
procesu, preto po tomto termíne budú 
na webovej stránke mesta zverejnené infor-
mácie o poskytnutých dotáciách. 

- Plat primátora na rok 2019, hlavnej 
kontrolórky na rok 2019 

- Zásady odmeňovania poslancov 
MsZ, členov mestskej rady, členov komisií 
MsZ, členov redakčnej rady Naša Senica, 
mestských výborov a DHZM, ktoré sa im 
poskytujú vzhľadom na úlohy, ktoré plnia 
a časovú náročnosť výkonu funkcie.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

Štefánik je našou...
(Dokončenie zo str. 1) 
Po štátnej hymne SR zaznela báseň Prísaha 

od Martina Rázusa v podaní Dagmar Bollovej. 
„Bozkom na lem zástavy prisahali legi-

onári – vojaci na svoju vlasť, na domov. 
Mali v sebe vlastenectvo, odhodlanie a roz-
hodnosť urobiť pre tento cieľ všetko, lebo 
v tom čase sme domov - vlasť ešte nemali. 
Zásluhou legionárov a takých ľudí, akým 
bol Milan Rastislav Štefánik, sa blížil jej 
zrod,“ povedala v úvode moderátorka spo-
mienkovej slávnosti Viera Barošková. 

Zástupca primátora Senice Filip Lacko-
vič vyzdvihol, že zo všetkých zásluh M. 
R. Štefánika za kľúčové považujeme pre-
svedčenie, vplyv a obetu pre vznik Čes-
koslovenskej republiky. Vyzdvihol aj jeden 
z mnohých výrokov M. R. Štefánika, ktorý 
jasne hovorí o jeho nezlomnosti, vytrva-
losti, šľachetnosti a odvahe: „Nič mi nebolo 
nemožné..., lebo som chcel“. V týchto slo-
vách je vyjadrené to, s čím sa dnes stretá-
vame čoraz zriedkavejšie. A to s obrovskou 
vôľou vykonať niečo v prospech druhých. 
Filip Lackovič označil M. R. Štefánika ako 
zdroj obrovskej inšpirácie: „Mal by byť 
pre nás vzorom cieľavedomosti, odvahy 
a lásky k vlasti – domovu. Tomu domovu, 
ktorý pre nás vybojoval na vojenskom 
i diplomatickom poli. A v tejto súvislosti 
si treba položiť otázku - do akej miery je 
naša vlasť v našich srdciach a v našom 
každodennom konaní? Vieme sa aj my 
pre spoločné dobro obetovať alebo neu-
stále len niečo požadujeme a pýtame?“ 
Zástupca primátora apeloval, aby sme deti 
učili láske k domovu, lebo ten je na svete 
len jeden jediný. Myšlienky M. R. Štefánika 
inšpirovali obyvateľov podbradlianskeho 
kraja v bojoch SNP proti nepriateľovi. Jeho 
meno niesli aj partizánske skupiny. 

Uviedol aj menej známe skutočnosti, 
že predkovia M. R. Štefánika pochádzali 
zo Senice. Zakladateľ rodu Michal Štefánik 
zomrel v roku 1778. Jeho syn Samuel Šte-
fánik mal syna Pavla narodeného v Senici, 
ktorý zomrel v roku 1861 v Krajnom, kde 
pôsobil ako evanjelický farár. Jeho man-
želka bola Ľudovika Šuleková. Ich syn Pavel 
Štefánik, narodený 15.10. 1844 v Krajnom, 
bol povolaný za prvého farára do Košarísk 
a za manželku si zobral Albertínu Juren-
kovú. Boli to rodičia M. R. Štefánika. 

Na záver prejavu zástupca primátora 
zdôraznil, že Mesto Senica v úcte a vďačnosti 
dalo zhotoviť Pamätník ako poctu. Po 28 
rokoch má opustený pylón v parku z brazílskej 
žuly nový zmysel, je vyjadrením našej národ-
nej pamäte, zhmotnením symboliky života M. 
R. Štefánika, vyjadrením vďaky nás Seničanov 
za domov - vlasť a pre okoloidúcich v siluete 
generála ponúka príležitosť pripomínať si jeho 
odkaz a hľadať súvis s dneškom... 

Podpredseda TTSK Pavol Kalman v prí-
hovore upozornil na Štefánikov mimoria-
dny životný príbeh: „Nebol vojak, nemal 
nijaké vojenské vzdelanie, predsa sa počas 
prvej svetovej vojny stal z obyčajného 
vojaka generálom. Nebol diplomatom 
v tradičnom slova zmysle, nemal vzdela-
nie ani diplomatickú prax. Napriek tomu 
sa na konci vojny stal jedným z najuznáva-
nejších diplomatov v krajinách Dohody.“ 
Zdôraznil tiež skutočnosť, že hoci štát, 
ktorý pomáhal zakladať už nejestvuje, bol 
to on, ktorý prispel v danej historickej etape 
k tomu, že sa český a slovenský národ spo-
jili, a tak zabezpečili možnosť demokratic-
kého vývoja pre svojich občanov. 

Život a dielo M. R. Štefánika presiahli svoju 
dobu a svojimi myšlienkami a činmi oslovili 
celé generácie. Roky predchádzajúceho 
režimu mali vplyv na náš vzťah k M. R. Štefáni-
kovi, ale väčšina vnútorne cítila, že si ho treba 
uchovať navždy v sebe. Štefánik je našou 
súčasťou, zanechal nám tu svoj tieň, stopu, 
myšlienky... Na pamätníku toto posolstvo je 
znázornené v podobe siluety z nehrdzavej-
úcej ocele v jeho najznámejšej generálskej 
podobe, ktorá je doplnená čiernym kameňom 
s uvedením faktografických údajov. Umelecké 
dielo – pocta M. R. Štefánikovi - tvorí jed-
notu s celým Pamätníkom ČSR a vyjadruje 
vzájomnú spojitosť. Autorom návrhu pocty 
M. R. Štefánikovi i celého Pamätníka ČSR je 
výtvarný gestor, dizajnér spoločnosti Kemada 
Bratislava, Roman Adámek. 

Na záver zaznela hymnická pieseň Kto 
za pravdu horí. Účastníci si potom prezreli 
tri výstavy o M. R. Štefánikovi v Záhorskom 
osvetovom stredisku. Organizátorom spo-
mienkovej slávnosti bolo Mesto Senica 
v spolupráci s TTSK – ZOS Senica. 

Viera Barošková
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V areáli Základnej školy na Komen-
ského ulici otvorili 12. apríla detské ihrisko, 
ktoré je určené najmä školákom v škol-
skom klube detí. Bolo vybudované z pro-
striedkov občianskeho združenia Rodičia 
a priatelia dvojky a vyžiadalo si investíciu 
22 500 eur. Stavbu realizovala spoločnosť 
Flora Servis Group, s.r.o. Ihrisko obsahuje 
dve šplhacie veže, pyramídu a prízemnú 
šplhaciu zostavu. V rámci prác bol zreali-
zovaný aj kamienkový podklad a terénne 
úpravy.

Na slávnosti riaditeľ školy Krzysztof 
Siwiec privítal primátora mesta Senica Mar-
tina Džačovského, predsedu občianskeho 
združenia Rodičia a priatelia dvojky Vladi-
míra Sandtnera, za realizačnú firmu Flora 
Servis Group Dušana Bučenca, poslan-
kyňu MsZ a hospodárku fondu Ľubicu 
Vyletelovú. Primátor mesta deťom zaželal, 
aby im ihrisko dobre slúžilo a užívali si ho 
bez úrazu.

text a foto lv 

74. výročie oslobodenia 
Senice

Dňa 7. apríla to bolo presne 74 rokov 
odo dňa, odkedy v našom meste po 6-tich 
rokoch trvania 2. svetovej vojny zavládla 
sloboda. Výročie oslobodenia Senice si 5. 
apríla pietnou spomienkovou slávnosťou 
pri soche Víťazstvo uctili predstavitelia 
samosprávy mesta, zástupcovia Trnav-
ského samosprávneho kraja, SZPB, pred-
stavitelia politických strán a hnutí, občian-
skych združení, občania, žiaci a študenti. 
Veniec prezidenta SR položil veliteľ sídla 
prezidenta SR plk. Norbert Kádek. 

Primátor Senice Martin 
Džačovský v príhovore pri-
pomenul, že takéto výročia 
je potrebné pripomínať si 
hlavne s ohľadom na mlad-
šie generácie: „Pre väčšinu 
mladých je druhá svetová 
vojna vzdialenými dejinami, 
ktoré v skutočnosti presa-
hujú aj osobnú predstavi-
vosť. Napriek tomu chcem 
opäť zdôrazniť a vyzvať, 

Zaujíma vás...

Pieskoviská 
v rekonštrukcii

Mestský podnik služieb (MsPS) Senica 
začal začiatkom apríla s rekonštrukciou 
pieskovísk, ktoré sú súčasťou detských 
ihrísk. Do konca mesiaca má byť ukončená 
na všetkých ôsmich pieskoviskách. Práce 
si vyžiadajú 15 tisíc eur, realizuje ich firma 
MSP Martiš, s.r.o. Senica.

Na niektorých pieskoviskách stačilo 
vymeniť piesok, prípadne natrieť obvo-
dové dosky alebo opraviť betónovú 
obrubu (Žihadielko Sotina, Sotina pri BD 
2873, Kolónia 556). Ďalších päť ihrísk 
potrebuje náročnejšiu opravu. Na pies-

kovisku v U bloku nad Tescom vymenia 
starý piesok za nový a opravia betónovú 
obrubu, na Hollého ulici pribudne nový 
piesok a nové obvodové dosky. Piesko-
viská na ihriskách v U bloku na Ulici J. 
Mudrocha, na Kalinčiakovej ulici a v Sotine 
pri BD 1214 budujú na mieste starého nové 
pieskoviská. 

MsPS v roku 2015 prevzal do svojej 
správy všetky detské ihriská vo vlastníctve 
mesta Senica. Na základe pasportizácie 
postupne nefunkčné ihriská s necertifi-
kovanými prvkami a nevyhovujúce zru-
šil. Ostatné vyhovujúce opravil a doplnil 
o nové hracie prvky. Ihriská podliehajú pra-
videlne raz ročne prísnej kontrole. Podľa 
firmy Transportexpert, s.r.o. Zvolen,

ktorá vykonáva kontroly po celom Slo-
vensku, patria ihriská v Senici k piatim 
najlepším v republike. MsPS na základe 
zmluvy s Mestom Senica prevzal do správy 
8 pieskovísk na detských ihriskách, ktoré 
dáva do poriadku a bude sa o ne pravi-
delne starať. Súčasťou zmluvy je aj správa 
šiestich ihrísk s umelým povrchom v meste.

Viera Barošková
foto M. Štítny

Oprava na Továrenskej ul.
Samospráva mesta Senica začne v polo-

vici mája opravovať povrch cesty na Továren-
skej ulici od križovatky s cestou I/51 po križo-
vatku pri bývalom Závodnom klube SH. 

Miestna komunikácia vedúca popred 
mestskú plaváreň, športovú halu je značne 
frekventovaná, čo sa podpísalo pod jej zlý 
stav. Povrch cesty bude kompletne vyfré-
zovaný a realizátorská firma Cestné stavby 
Trnava položí nový asfaltový povrch – oba-
ľovaná zmes. Opravený bude nielen takmer 
400 metrový úsek cesty, ale aj parkovisko 
pred športovou halou. Investícia si z mest-
ského rozpočtu vyžiada takmer 80 tisíc €. 
Oprava cesty bude hotová do konca mája.

Firma bude cestu opravovať tak, aby len 
na nevyhnutný čas a len čiastočne obme-
dzila dopravu a prístup do domov a k 
občianskej vybavenosti. 

bar

Viac ako 200 prvákov
Na zápis do prvého ročníka základných 

škôl 11. apríla prišlo 219 detí. V jednotli-
vých školách zapísali: ZŠ Ulica V. Paulí-
nyho-Tótha 52 žiakov, ZŠ Komenského 
ulica 77 žiakov, ZŠ Sadová ulica 49 žiakov, 
ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrocha 41 žiakov. Rodi-
čia požiadali o odloženie povinnej školskej 
dochádzky v 22 prípadoch. Do 1. ročníka 
základných škôl v septembri by malo 
nastúpiť 197 žiakov. 

bar

aby sme boli obozretní a nedopustili, aby sa 
presadil extrémizmus, aby sa zo spoločnosti 
vymkli úcta a rešpekt voči blížnemu. Mladým 
ľuďom treba hovoriť o nebezpečenstvách 
nacistickej ideológie im zrozumiteľným spô-
sobom. Som rád, že v tomto smere komuni-
kuje s rovesníkmi študent senického gymná-
zia Marek Mach a ide príkladom."

Vojská 2. ukrajinského frontu mar-
šála Malinovského a 4. zboru rumunskej 
armády zaútočili 7. apríla 1945 o 3.-tej 
hodine ráno na Senicu, no pre delostre-
lecký odpor Nemcov sa do mesta dostali 
až o 17.-tej hodine. Situácia bola zložitá 
– v meste bolo zriadených 11 ošetrovní, 
do ktorých privážali zranených z celého 
širokého okolia. Zomrelo v nich 450 soviet-
skych a rumunských vojakov, len 245 bolo 
známych po mene. Padlých vojakov pocho-
vali na cintoríne do spoločného hrobu, 
dôstojníkov na znak úcty na námestí pred 
kostolom. Večné odpočinutie našli neskôr 
na Slavíne. 

Úctu pamiatke obetí vzdali Čestná stráž 
prezidenta SR, preletom lietadla Záho-
rácky aeroklub Senica a Klub vojenskej his-
tórie Záhorie. 

Viera Barošková
foto Alexandra Berecová
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O mobilizácii na Záhorí 
Trnavský samosprávny kraj - Záhor-

ské osvetové stredisko v Senici pripravilo 
pre verejnosť 9. marca prednášku historika 
Zdeňka Hanáčka s názvom Mobilizácia čes-
koslovenskej armády v roku 1938 na Záhorí, 
ktorá pripomenula historické súvislosti 
mobilizácie zamerané na región Záhoria.

Dňa 23. septembra 1938 bola prijatá 
vládna vyhláška o vstupe Českosloven-
ského štátu do brannej pohotovosti, ktorá 
fakticky spustila prvú všeobecnú mobilizá-
ciu Československej armády. 

Odborná prednáška historika Zdeňka 
Hanáčka pozostávala z ôsmich samostat-
ných, novzájomne nadväzujúcich tematic-
kých celkov. Úvod prednášky venoval pred-

Parkovisko v plnej 
prevádzke

Parkovisko vo vnútrobloku na Štefáni-
kovej ulici č. 701 – 704 je už skolaudované 
a slúži svojmu účelu. Vzniklo tam 30 par-
kovacích miest. Investícia si z mestského 
rozpočtu vyžiadala takmer 70 tisíc €. 

„Parkovisko vzniklo na spevnenej ploche 
nevyužívaného multifunkčného ihriska, ktoré 
už nespĺňalo potrebné parametre v zmy-
sle platných zákonov a noriem. Parkovisko 
a prístupová komunikácia boli navrhnuté tak, 
aby spĺňali príslušné normy a boli dodržané 
požiadavky na ekonomickú efektívnosť plá-
novanej investície,“ informoval vedúci odde-
lenia výstavby, dopravy a životného prostre-
dia Mestského úradu Senica Ing. Ivan Šteffek. 
Vybudované boli aj dva bezbariérové chod-
níky smerom k Domovu sociálnych služieb 
a zariadenia pre seniorov Senica. Návštevní-
kom tohto sociálneho zariadenia to umož-
ňuje pohodlne zaparkovať a bez problémov 
sa dostať do budovy. V rámci stavebných 
prác sa upravil aj terén pri bytovkách. Par-
kovisko sa začalo robiť v polovici novembra 
2018, dokončené bolo v marci 2019. Funguje 
v režime dočasného parkovania. 

Deti z tejto lokality majú veľké detské 
ihrisko spĺňajúce všetky normy o niekoľko 
desiatok metrov ďalej pri DAVe.

bar 

Mesto vytvára 
databázu podnikateľov

V súlade so zvýšením transparentnosti 
a informovanosti vo verejnom obstarávaní 
mesto Senica vyhlásilo výzvu na registrá-
ciu záujemcov do databázy podnikateľov 
vo verejnom obstarávaní na zákazky s níz-
kou hodnotou na dodávku tovaru, posky-
tovanie služieb a uskutočnenie stavebných 
prác. Subjekty z databázy budú o týchto 
výzvach automaticky informovaní e-mailom.

„Po zverejnení výzvy sa nám podnika-
teľské subjekty postupne nahlasujú, očaká-
vam však, že záujem bude vyšší. Postupne 
sa dáta spracúvajú a v krátkom čase zasadne 
komisia, ktorá jednotlivé žiadosti posúdi,“ 
informoval zástupca primátora Senice Filip 
Lackovič. Komisia pri posúdení žiadosti 
o zaradenie do databázy preverí obsahové 
náležitosti záujemcu /dodávateľa v súlade 
s oznámením. V prípade, ak bude mať žia-
dosť o zaradenie do databázy nedostatky, 
mesto písomne vyzve žiadateľa na ich odstrá-
nenie v lehote do 5 pracovných dní odo dňa 
odoslania výzvy na doplnenie.  „Nie je to nič 
zložité, stačí dodať žiadosť, zoznam zodpo-
vedných osôb, stručnú prezentáciu a čestné 
vyhlásenie o pravdivosti údajov. Preto chcem 
opäť vyzvať všetky firmy, ktoré majú záu-
jem dodávať mestu, nech čo najskôr pošlú 
potrebné dokumenty na adresu zaujemca@
senica.sk. Podrobné informácie sú zverej-
nené v článku na oficiálnej stránke mesta 
Senica,“ doplnil informácie Filip Lackovič.

bar

Deň Zeme o triedení 
odpadu 

Dátum 22. apríl sa stal svetovým sviat-
kom životného prostredia, do jeho aktivít 
sa zapájajú organizácie, jednotlivci, vedci, 
politici, umelci, deti, mládež i dospelá 
generácia a demonštrujú tak záujem 
o osud planéty.

Tento deň by mal slúžiť na zamyslenie, ale 
aj podnet k tomu, aby sme si začali všímať dia-
nie okolo nás a pomôcť, hoci maličkosťami.

V tomto roku Záhorské osvetové stre-
disko pripravilo Deň Zeme 26. apríla tra-
dične v parku pre DAVom. Pokým sa v minu-
losti na Deň Zeme sadili stromčeky, tento 
rok bol sviatok Zeme zameraný na výzvu 
triedenie a minimalizácia odpadu. Odpad 
sa stáva veľkým problémom našej generá-
cie a je treba naň upozorňovať práve tak, 
ako na to, že odpad je stále surovinou, 
ktorý sa dá aj naďalej spracovať a preto ho 
netreba dávať na skládky. Zdroje surovín sa 
míňajú a budúcnosť je v recyklácii.

Zástupca primátora Senice Filip Lackovič 
informoval, že samospráva mesta začína 
robiť aktívne opatrenia na zlepšenie život-
ného prostredia napríklad revitalizáciou 
mestského parku, budovaním nových cyklo-
chodníkov či postupným osádzaním košov 
na triedený zber odpadu na verejných prie-

stranstvách. Pre senické materské a základné 
školy vyhlásil súťaž v zbere papiera, ktorej 
cieľom je zvýšenie environmentálneho pove-
domia detí v oblasti triedenia komunálneho 
odpadu. „Na najlepších zberačov čakajú zau-
jímavé ceny. Najlepšia trieda zo všetkých škôl 
získa výlet do Bojníc na vyhliadkovú vežu 
Čajka v oblakoch, víťazné triedy z ostatných 
škôl sa pôjdu vyblázniť na plaváreň, za snahu 
budú odmenené aj škôlky, ktoré navštívi 
so svojim vystúpením Šašo Fifo a Vierka 
a najlepší zberač bude brázdiť ulice mesta 
na novej kolobežke,“ podnietil aktivitu detí 
zástupca primátora. Víťazi budú vyhlásení na 
festivale Ekotopfilm 20. júna. 

Pri príležitosti Dňa Zeme bol vyhlásený 
aj 7. ročník ankety Strom Senice, ktorú 
organizuje Mesto Senica, Klub priateľov 
zelene a redakcia Naša Senica. Občania 
mesta môžu vyberať z piatich nominácií 
vzácnych líp.

Deň Zeme obohatili vystúpením aj 
deti – Detský folklórny súbor Dvojkáčik 
pod vedením pani učiteľky Hanky Kalame-
novej, Šašo Fifo a Vierka zábavne triedili 
odpad a Divadlo žihadlo z Malaciek zah-
ralo Ufúľanú rozprávku, ktorá upozorňo-
vala deti na to, ako nám škodí odpad pova-
ľujúci sa v prírode a na ulici.

Ľubica Krištofová
riaditeľka ZOS 

Viera Barošková

Obmedzenie premávky 
Z dôvodu výstavby okružnej križovatky 

na ceste II/500 (medzi Senicou a Čáčovom 
pri čerpacej stanici NAD RESS), ktorá sa 
realizuje v rámci stavby ECO SHOPPING 
PARK Senica Okresný úrad Senica povolil 
čiastočnú uzávierku tejto cesty. Premávka 
bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu 
a bude riadená svetelnou signalizáciou. 
Výstavba bude realizovaná v 3 etapách 
v termínoch: I. etapa od 24. 4. – 13. 5., II. 
etapa od 13. 5. – 22. 5. a III. etapa od 22. 
5. do 3. 6. 2019. Prosíme vodičov o zvý-
šenú pozornosť pri prejazde týmto úsekom 
cesty II/500.

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, dopravy 

a životného prostredia MsÚ

nášajúci situácii predchádzajúcej mobilizácii 
zameranej na historické a politické súvislosti 
pohraničia Československého štátu, následne 
sa zameral na problematiku vybavenia jedno-
tiek, ktoré disponovali 350 ľahkými tankami, 
950 lietadlami či 40 000 guľometmi. Zaobe-
ral sa tiež otázkami vzniku nových posádok 
na Záhorí v roku 1938, ktoré boli umiestnené 
v Senici, Čáčove, Cerovej-Lieskovom, Strá-
žach, Šaštíne a Novom Meste nad Váhom, 
budovania kasární v Senici, Novom Meste 
nad Váhom a Malackách, ako aj obranných 
línií, ktoré mali jednotky chrániť. Účastníci 
prednášky sa dozvedeli aj o letke pôsobiacej 
na poľnom letisku v Smoleniciach. Lektor 
pripomenul problematiku štruktúry velenia 
jednotlivých jednotiek a vysvetlil aj priebeh 
organizácie mobilizácie. Na záver priblížil 
systém kreovania jednotiek, ktorý pozostával 
zo zdvojenia jednotiek počas mobilizácie 
a podrobne charakterizoval vzniknuté jed-
notky na Záhorí.

Koniec prednášky sa niesol v znamení 
veľmi podnetnej a zaujímavej diskusie, 
v ktorej požiadali o slovo bratia Jindřich 
a Petr Skácelovci, vnuci priameho účast-
níka mobilizácie – veliteľa Pešieho pluku 
17 plukovníka Jindřicha Skácela, ktorí obo-
hatili prednášku vzácnymi dokumentmi, 
predmetmi a výkladom ku prineseným 
fotografiám z rodinného archívu. O svoje 
postrehy a poznatky sa podelili tiež Peter 
Bača, člen Klubu vojenskej histórie Záho-
rie, Ján Hromek a Ján Peter z Klubu pria-
teľov histórie Senica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
Záhorské osvetové stredisko Senica
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taPoďakovanie učiteľom

Koncertná sála Základnej umeleckej 
školy v Senici sa 28. marca, keď majú svi-
atok učitelia, stala miestom oceňovania 
kultúrnych a pedagogických pracovníkov. 
Organizátormi slávnostného podujatia 
s dlhoročnou tradíciou sú Mesto Senica 
a komisia pre vzdelávanie, kultúru, mládež 
a zbor pre občianske záležitosti pri mest-
skom zastupiteľstve Senica. Samospráva 
mesta Senica touto akciou vzdáva vybra-
ným jednotlivcom verejnú poctu za ich 
vykonanú prácu.

„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý uči-
teľ vysvetľuje. Výborný učiteľ ukazuje. 
Najlepší učiteľ inšpiruje." Tieto slová Ch. 
F. Browna použil primátor mesta Martin 
Džačovský vo svojom príhovore k ocene-
ným, ktorí sú práve takýmito inšpiratívnymi 
osobnosťami. Vyzdvihol prácu učiteľov 
a poďakoval im za významný podiel na for-
movaní nastupujúcej generácie. 

Po zápise do Pamätnej knihy mesta 
Senica si ocenené osobnosti prevzali z rúk 
primátora mesta a predsedníčky komisie 
pre vzdelávanie, kultúru, mládež a zbor 
pre občianske záležitosti pri mestskom 
zastupiteľstve Martiny Otrísalovej pamätné 
listy a darčeky. Spestrením slávnostných 
chvíľ bol kultúrny program, ktorý pripravila 
Základná umelecká škola Senica. Za všet-
kých ocenených poďakovala na záver Šte-
fánia Jánošová.

text a foto lv

Profily ocenených  
HANA BARTOŇOVÁ

Učiteľka Materskej školy na Ul. L. 
Novomeského sa s láskou venuje deťom už 
42 rokov. Pani učiteľka je obľúbená nielen 
medzi deťmi, ale i kolegyňami. K plneniu 
pracovných povinností pristupuje s veľkou 
mierou zodpovednosti, trpezlivosti a krea-
tivity. Svojou prácou sa podieľa na rozvoji 
tvorivého potenciálu detí v oblasti výtvar-
ného sebavyjadrovania. Práce detí pod jej 
vedením boli niekoľkokrát ocenené v regi-
onálnych, ale aj v celoštátnych súťažiach 
výtvarnej tvorivosti.

 
MILENA CÁDROVÁ IN MEMORIAM 

Milena Cádrová sa zapísala do dejín 
senickej kultúry predovšetkým ako podpo-
rovateľka a tvorkyňa alternatívnej hudby. 
V roku 2000 sa spolupodieľala na otvorení 
legendárnej čajovne U sousedú v kunov-
skom Spoločenskom dome, ktorá fungo-
vala do roku 2009. Obľúbenými boli malé 
kultúrne akcie, vernisáže výstav, prezentá-
cie autorskej poézie, bola tam vždy veľká 
ponuka výborných čajov z celého sveta a k 
tomu dobrá pohoda. V sále Spoločenského 
domu organizovala výborné koncerty mla-
dých nádejných kapiel, bola spoluzaklada-
teľkou multižánrového festivalu Fest fiesta, 
na ktorom sa dodnes prezentuje mladá 
hudobná scéna zo SR i ČR. Súčasťou fes-
tivalu boli aj výstavy mladých výtvarníkov 
a alternatívne divadelné vystúpenia. Ďalšie 

známe ňou vytvorené akcie boli napríklad 
maškarný ples Gramy i Regebál. Jej práca 
pre senickú kultúru sa vyznačovala veľkým 
nadšením a precíznosťou príprav hudob-
ných koncertov. Bola výraznou a inšpira-
tívnou postavou jednej generácie mladých 
Seničanov. Zomrela predčasne tragicky 
koncom roku 2015 pri autonehode. 

 
JANA ČERNEKOVÁ

Pani učiteľka z elokovaného pracoviska 
MŠ na Komenského ulici. Jej pedagogická 
činnosť trvá 37 rokov, z toho 19 rokov 
pôsobila v MŠ v Kunove, kde zastávala 
funkciu riaditeľky. Svoje povolanie vníma 
ako poslanie, dbá o rozširovanie svojich 
odborných spôsobilostí, nové poznatky 
aktívne využíva v práci s deťmi, ale rada 
sa s nimi podelí i so svojimi kolegyňami. 
V práci je zodpovedná a dôsledná a svojim 
profesionálnym prístupom, odbornosťou 
i skúsenosťami rozvíja vedomosti a prak-
tické zručnosti našich detí.

 
MGR. MARTINA DVORSKÁ

Patrí k najmladším v ZŠ s MŠ na Ulici 
J. Mudrocha. Zanietená učiteľka biológie 
a etickej výchovy je autorkou mnohých 
inšpiratívnych nápadov, ktoré sa pretavili 
do chodu školy: sladký bufet, vianočné 
trhy, výstavky exponátov žiakov... Krúžok 
biológie patrí k tým, kde žiaci radi cho-
dia, tí najšikovnejší potom reprezentujú 
školu v predmetovej olympiáde biológia 
a získavajú v nich popredné umiestnenia. 
Spravuje i web-stránku školy, každoročne 
pomáha organizovať školské kolo informa-
tickej súťaže i-bobor. 

 
VIERA FANČOVIČOVÁ

Do Materskej školy 
na Ulici Janka Kráľa 
nastúpila ako učiteľka 
v roku 1978, pôsobila 
v nej do roku 1986, 
keď prešla do Mater-
skej školy na Komen-
ského ulici, kde vykoná-
vala funkciu riaditeľky. V tejto MŠ pracuje 
dodnes ako aktívna učiteľka. S radosťou 
a zodpovednosťou sa venuje práci s deťmi 
40 rokov. Je dlhoročnou predsedníčkou 
Základnej organizácie odborového zväzu 
pracovníkov školstva a vedy pri Materskej 
škole L. Novomeského.

PHDR. IVETA HAZUCHOVÁ

Pôsobí v Obchod-
nej akadémii ako 
učiteľka všeobecno-
vzdelávacích predme-
tov od roku 1997. Je 
vedúcou predmetovej 
komisie slovenského 
jazyka a literatúry. 
Významne sa podieľala na obsahovej prí-
prave Školského vzdelávacieho programu. 
Dlhé roky koordinovala prácu redakčnej 
rady pri vydávaní školského časopisu EKO. 
Jej organizačné schopnosti a tvorivosť sa 
odzrkadľujú v príprave rôznych podujatí 

kultúrneho charakteru, vo vystúpeniach 
žiakov, pri tvorbe propagačného materiálu 
o škole, v príspevkoch do tlače. 

ALENA HODÚLOVÁ

Učiteľka telom i dušou, najprv vychová-
vateľka v školskom klube detí, dnes kvalifi-
kovaná učiteľka MŠ v spoločnom školskom 
zariadení ZŠ s MŠ na Ulici J. Mudrocha. 
Učiteľka, ktorá má deti úprimne rada a jej 
práca je jej poslaním. Jej srdcovkou je 
nácvik kultúrnych a tanečných vystúpení, 
ktoré sú vždy nápadité aj vďaka vlastno-
ručne vyrobeným kostýmom. S deťmi rada 
tvorí, spieva, maľuje, objavuje. Vychovala 
generácie „družinárov“, dnes vychováva 
už ich deti. V pedagogickom kolektíve obľ-
úbená, ochotná vždy pomôcť i poradiť.

 
MGR. SLÁVKA HREBÍČKOVÁ

Pôsobí v ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha 
od roku 1993. Bývalá zanietená volejba-
listka pripravuje žiakov školy na športové 
súťaže, v ktorých dosahujú víťazstvá aj 
v rámci Slovenska. V procese vzdelávania 
využíva množstvo inovatívnych metód, 
nové informačno-komunikačné techno-
lógie a vytvára kreatívnu pracovnú klímu 
v triede. Škola si ju cení pre jej osobnostné 
črty, ktoré sa prejavujú vo výchovno-vzde-
lávacom procese aj v riadiacej činnosti ako 
zástupkyne riaditeľa školy. Je tvorkyňou 
a správkyňou novej školskej webovej 
stránky, zaslúžila sa o zavedenie nového 
školského informačného systému.

 
MGR. ART. KRISTÍNA HROZNOVÁ

Je aktívnou scéno-
grafkou. Ako absol-
ventka bábkarskej 
fakulty VŠMU spolu-
pracovala v rôznych 
projektoch v bábko-
vých divadlách na Slo-
vensku, spolupodieľala 
sa na výrobe relácií 
pre deti vo verejnoprávnej televízii. Spo-
lupracuje na projektoch Spievankova: 
DVD Spievankovo 4 získalo cenu SOZA 
za najpredávanejší nosič audiovizuálneho 
záznamu tvorby slovenských autorov. 
Na tvorbe kostýmov v tomto projekte sa 
podieľali jej študentky odboru Scénická 
kostýmová tvorba na SUŠ v Trenčíne, kde 
pedagogicky pôsobí. Spolu s nimi vytvo-
rila niekoľko kostýmov, výtvarných prác či 
kolekcií, ktoré boli ocenené na medziná-
rodnej súťaži Módna línia mladých 2014 
vo viacerých kategóriách. Vystavovala aj 
Záhorskej galérii J. Mudrocha. 

 
MGR. DANA HUTTOVÁ

Bývalá študentka sa po ukončení vyso-
koškolského štúdia v roku 1986 vrátila 
do Strednej odbornej školy ako učiteľka 
matematiky a chémie. Jej osobnosť charak-
terizuje cieľavedomosť, tvorivosť, vysoká 
profesionalita, využívanie moderných 
metód, individuálny prístup k žiakom. Ako 
vedúca predmetovej komisie sa aktívne 
zapája do súťaží, v ktorých sa rozvíja mate-
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ktoré všestranne rozvíjajú osobnosť štu-
dentov. Napomáha k rastu nezávislosti 
žiakov, ich zodpovednosti, k rozvíjaniu 
kľúčových kompetencií najmä v oblasti 
matematickej gramotnosti.

 
MARGITA HUTTOVÁ

Pracuje v Centre 
voľného času Stonožka 
ako účtovníčka a hos-
podárka od roku 1977. 
Financie a ekonomické 
veci vždy drží pevne 
v rukách. Je úctyhodné 
a dnes ojedinelé, že 
je verná jednej organizácii 43 rokov. Bola 
pri celkovom vývoji CVČ. Je nielen ekonóm-
kou a účtovníčkou, ale i vychovávateľkou 
v jednej osobe, vždy ochotná pomôcť ako 
vedúca v táboroch, pedagogický dozor aj 
prvá na turistike. CVČ jej ďakuje za vernosť, 
dlhoročnú prácu, dôslednosť, za kvalitné 
výsledky, za ochotu i kolegialitu.

 
VLADIMÍR CHUDÝ

V Strednej odbornej škole pracuje 
od roku 1990 ako majster odborného 
výcviku v odboroch zameraných na stroj-
níctvo. V škole vychoval veľa odborníkov 
v zameraní mechanik-opravár a inštala-
tér. Žiakov pripravuje na odborné súťaže, 
na ktorých si môžu zmerať sily v rie-
šení praktických odborných úloh. Spolu 
so žiakmi bol súčasťou medzinárodného 
projektu Remeslo má zlaté dno, kde si 
žiaci overili svoje vedomosti a zručnosti 
v odbore inštalatér.

Je členom rady školy a spolurozhoduje 
o ďalšom smerovaní SOŠ. Osobným príkla-
dom motivuje žiakov k láske k remeslu.

 ŠTEFÁNIA JÁNOŠOVÁ

Ako vynikajúci 
pedagóg v oblasti 
umeleckého prednesu 
neustále dosahuje 
so svojimi žiakmi naj-
vyššie ocenenia v kraj-
ských a celoštátnych 
recitačných súťažiach 
Šaliansky Maťko, Timravina studnička, Roz-
právkové vretienko, Beniakove Chynorany, 
Hollého pamätník... Viacerí žiaci sú každo-
ročne nominovaní na celoštátnu prehliadku 
recitátorov Hviezdoslavov Kubín. Záujem 
detí o dramatické umenie a prednes, ktoré 
sa jej podarilo vo svojich zverencoch zapá-
liť, výrazné vyučovacie výsledky a ocenenia 
žiakov v súťažiach sú dôkazom mimoriad-
neho pedagogického majstrovstva učiteľky. 
Jej prácu charakterizuje vysoká profesiona-
lita a tvorivosť spojená s maximálne citlivým 
a individuálnym prístupom k žiakom.

 
MGR. ZUZANA LADISLAVOVÁ

Pracuje v školstve 28 rokov, z toho 23 
rokov v ZŠ Komenského ulica ako učiteľka 
matematiky, dlhodobo vedúca predme-
tovej komisie. Veľkú starostlivosť venuje 
príprave žiakov 9. ročníka na testovanie 

a prijímacie pohovory na stredné školy. Jej 
zásluhou sa škola pravidelne umiestňuje 
na prvých miestach v úspešnosti v rámci 
okresu, kraja i republiky. Jej zásluhou 
v minulom školskom roku patrila škola 
medzi štyri najúspešnejšie školy v testovaní 
deviatakov z matematiky v SR. Talentova-
ných žiakov pripravuje na matematické 
súťaže, sú úspešnými riešiteľmi.

MGR. RUŽENA PROSNANOVÁ

Pracuje v Súkromnej strednej odbornej 
škole podnikania ako učiteľka nemeckého 
jazyka, občianskej náuky, administratívy 
a korešpondencie. Svojím entuziazmom 
motivuje študentov k organizovaniu rôz-
nych školských aj mimoškolských aktivít. 
Organizuje olympiádu v nemeckom jazyku, 
obľúbené výlety do Viedne. Za jej neú-
navnou prácou je vidieť mnohé úspechy. 
Na jeseň roku 2018 bol škole udelený titul 
Ambasádorská škola Európskeho parla-
mentu spolu s ďalšími 13 školami zo Slo-
venska. So žiakmi vydáva aj školský časopis 
Európa dokorán. Pripravovala tím študen-
tiek na súťaž Mladý Európan. 

 
MGR. ELENA ŠPINEROVÁ

V Spojenej škole 
pôsobí 28 rokov a 17 
rokov zastáva funkciu 
zástupkyne riaditeľa. Je 
ocenená za dlhoročnú 
kvalitnú prácu v oblasti 
výchovy a vzdelávania 
žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami. Pre deti 
s mentálnym postihnutím je dôležité viesť 
vyučovací proces pútavo a názorne, čo má 
vždy na zreteli. Ide príkladom vo využívaní 
informačných technológií v práci so žiakmi 
i v príprave na vyučovanie. Svoju skutočne 
náročnú prácu neberie ako povolanie, ale 
ako krásne poslanie.

 
RNDR. SVETOZÁR ŠTEFEČEK

Stredoškolský učiteľ Gymnázia L. 
Novomeského sa vo svojej mimoškolskej 
činnosti venuje dlhé roky astronomickému 
krúžku pri hvezdárni v Sobotišti, kde pri-
pravuje svojich žiakov na rôzne astrono-
mické súťaže. Pod jeho vedením dosahujú 
mimoriadne výsledky na krajskej, celoslo-
venskej aj na medzinárodnej úrovni. O tom 
svedčí úspech aj jeho študentky Janky Švrč-
kovej, ktorá sa na Medzinárodnej olympi-
áde v astronómii a astrofyzike umiestnila 3 
roky po sebe na prvých priečkach (v roku 
2016 v Indii získala bronzovú, v roku 2017 
v Thajsku bronzovú a v roku 2018 v Číne 
zlatú medailu). Za svoju mimoriadnu čin-
nosť si zaslúži ocenenie, nakoľko výsledky 
jeho práce dôstojne reprezentujú Sloven-
sko v zahraničí.

 
MGR. ELENA ŽIDEKOVÁ

V ZŠ na Sadovej ulici patrí k výrazným 
osobnostiam pedagogického zboru, kde 
pôsobí viac ako 30 rokov ako učiteľka 
na primárnom stupni vzdelávania. Pracuje 
s modernou technikou, v komunikácii 

s deťmi je jasná a zro-
zumiteľná, vyučovanie 
prispôsobuje požia-
davkám žiakov s ohľa-
dom na ich schop-
nosti a možnosti. Jej 
zásluhou navštevujú 
deti divadelné predsta-
venia, trávia príjemné 
chvíle v škole prírode, podnikajú výlety 
alebo zaujímavé exkurzie. Žiakom dáva 
možnosť bádať, zisťovať, uvažovať, a tým 
zažívať pocit úspechu dosiahnutého vlast-
nou činnosťou.

MATERSKÉ CENTRUM 
STONOŽKINE SLNIEČKA

Oddelenie Centra voľného času 
v Senici Materské centrum bolo založené 
v roku 2003. Medzi zakladajúcimi členmi 
bola aj vtedajšia zamestnankyňa CVČ Sil-
via Krišáková. Zo začiatku to bola iba herňa 
pre mamičky s deťmi v spoločenskej miest-
nosti v hlavnej budove CVČ. S rýchlo sa 
rozrastajúcou základňou Materského cen-
tra sa pre jeho činnosť vymedzil susediaci 
dom Čajkovcov. Domček odvtedy prešiel 
kompletnou zmenou. Na jeho zveľaďovaní 
sa podieľali mamičky aj oteckovia, väčšie 
úpravy financovalo mesto Senica.

Z organizačných dôvodov bolo neskôr 
založené občianske združenie Materské 
centrum Stonožkine slniečka, ktoré vzniklo 
ako pomoc na podporu v grantových 
konaniach. Po odchode Silvie Krišákovej 
prevzala patronát nad aktivitami MC Alena 
Nemčeková, ďalšou koordinátorkou sa 
stala na takmer 5 rokov Martina Otrísalová, 
ktorá prevzala aj úlohu štatutárky občian-
skeho združenia a je ňou doteraz. V súčas-
nosti MC vedú Lucia Mihoková a Vladimíra 
Ondrčková. CVČ a Materské centrum stáli 
pri zrode celoslovenského podujatia Míľa 
pre mamu, ktoré je v našom meste veľmi 
obľúbené a počtom účastníkov sa Senica 
tradične umiestňuje na prvých miestach 
v rámci Slovenska. Ocenenie prebrala Sil-
via Krišáková.

Zádrapky postúpili
Hurbanov pamätník je v našom regióne 

najstaršou a najprestížnejšou postupovou 
súťažou v oblasti umeleckého prednesu 
pozostávajúcou z viacerých kôl. Kaž-
doročne sa doň zapájajú takmer všetky 
základné školy, základné umelecké školy 
a stredné školy z okresov Senica a Skalica. 

Deti a študenti súťažia v umeleckom 
prednese poézie a prózy najskôr vo vlast-
ných školách. Detskí recitátori - víťazi škol-
ských kôl postupujú do piatich obvodných 
súťaží, ktoré sa konajú v Senici, Skalici, 
Holíči a Kútoch. Odborné poroty z nich 
vyberú najlepších na postup do okresných 
súťaží a tu sa k recitátorom detských kate-
górií pridajú reprezentanti stredných škôl 
a divadlá poézie.

(Pokračovanie na str. 7)
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taPocta L. Košinárovi

Prívetivé slnečné počasie vytvorilo 
príjemnú kulisu tohtoročných osláv Dňa 
astronómie, ktoré si v sobotu 23. marca 
pripomenuli významní predstavitelia slo-
venských hvezdární, aktívni astronómovia 
z radov odborníkov i nadšencov, blízki spo-
lupracovníci a priatelia Hvezdárne v Sobo-
tišti slávnostným uctením si pamiatky jej 
zakladateľa Mgr. Ladislava Košinára pri prí-
ležitosti 90. výročia jeho narodenia.

V úvode spomienkovej slávnosti v are-
áli hvezdárne pripomenul mimoriadny 
význam a odkaz osobnosti L. Košinára jeho 
žiak a pokračovateľ RNDr. Svetozár Štefe-
ček, pedagóg senického gymnázia. Potom 
pamätnú tabuľu s menom zakladateľa 
na hvezdárni slávnostne odhalil starosta 
Sobotišťa Dušan Horňák.

V Dome kultúry potom pokračoval 
program prednáškami venovanými L. 
Košinárovi, vede o vesmíre a astronómii. 
Jedinečné spomienky na húževnatého 
popularizátora a mentora slovenskej ama-
térskej astronómie predniesol RNDr. Pavol 
Rapavý, riaditeľ Hvezdárne v Rimavskej 
Sobote, ktorá je sídlom Slovenského zväzu 
astronómov. Rovnako aj prvá prednáška 
RNDr. Ladislava Hrica, CSc., predsedu Slo-
venskej astronomickej spoločnosti pri SAV 
pod názvom Posledný rozhovor sa niesla 
v duchu spomienok na jeho posledné stret-
nutie s L. Košinárom. Ďalšiu prednášku 
mal RNDr. Roman Nagy, PhD., z FMFI 
UK v Bratislave Tmavá hmota, najväčšia 
záhada vesmíru alebo je to všetko inak? 
Posledná prednáška patrila členke MO 
SZAA v Sobotišti Janke Švrčkovej, ktorá 
pod vedením S. Štefečka dokázala v troch 
rokoch po sebe pretaviť húževnaté úsilie 
do podoby medaily získanej na medzi-
národnej olympiáde v astronómii a astro-
fyzike, na poslednej v roku 2018 získala 
zlatú medailu. Janka si pripravila prednášku 
zameranú na jednu z najviac diskutova-
ných tém v dejinách novodobej astronó-
mie, ktorú nazvala Apollo 11 – konšpiračná 
teória o pristátí na Mesiaci.

Spoločne s MO SZAA Sobotište sa 
na príprave spomienkového podujatia 
podieľali aj obec Sobotište, Trnavský samo-
správny kraj, Záhorské osvetové stredisko 
v Senici a Slovenský zväz astronómov.

text a foto Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
ZOS Senica

Zádrapky postúpili
(Dokončenie zo str 6.)
Krásou živého slova sa mohli potešiť 

a inšpirovať všetci, ktorí sa 26. a 28. marca 
v Základnej umeleckej škole v Senici, v kino-
sále na Sasinkovej ulici a v Orlovni v Skalici 
započúvali do slov majstrov básnikov a pro-
zaikov. Počas 51. ročníka okresných súťaží 
v umeleckom prednese poézie a prózy 
a v tvorbe divadiel poézie sa prezentovalo 
49 recitátorov a dva divadelné kolektívy. 
Odborné poroty vedené Mgr. Jaroslavou 
Čajkovou, odbornou pracovníčkou pre ume-
lecký prednes v Národnom osvetovom cen-
tre v Bratislave a organizátorkou celoštátnej 
súťažnej prehliadky Hviezdoslavov Kubín, 
z nich vybrali 21 recitátorov, ktorých odpo-
ručili na postup do krajskej súťaže Hollého 
pamätník. Okres Senica budú v Trnave 
zastupovať žiaci zo senických škôl Klára 
Smetanová (na foto) zo ZŠ Komenského 
ulica, Klára Jurášová, Adela Cupáková, Šimon 
Žúrek, Adela Danišová, Pavlína Praskačová, 
Daniela Rybnikárová, Michaela Mikušová, 
Katarína Danišová a Adam Praskač, všetci 
zo ZUŠ. K nim sa pridajú Jakub Valášek 
zo ZUŠ a Samuel Krúžek, študent Obchod-
nej akadémie, ktorí v uplynulom roku recito-
vali medzi najlepšími recitátormi Slovenska 
na celoštátnej súťaži v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v Dol-
nom Kubíne a teraz majú právo nastúpiť 
do súťaže priamo do krajského kola.

V tvorbe 
d i v a d i e l 
poézie sa 
v okresných 
s ú ť a ž i a c h 
H u r b a n o -
vho pamät-
níka v Senici 
predstavilo 
d i v a d l o 
p o é z i e 
Z á d r a p k y 
zo ZUŠ 
v Senici, 
ktoré v réžii 
Mgr. art. Lindy Petrákovej, ArtD., uviedlo 
inscenáciu s názvom dužina a bude Senicu 
reprezentovať na krajskej súťaži v Trnave. 

Naše poďakovanie a uznanie patrí všet-
kým recitátorom súťažiacim v obvodných 
a okresných súťažiach Hurbanovho pamät-
níka a členom divadiel poézie za ich úprimnú 
výpoveď a snahu osloviť svojich poslucháčov 
a divákov a pedagógom škôl za ich odbor-
nosť, obetavosť a nadšenie, s akým sa deťom 
a študentom venujú a pomáhajú im v ich 
umeleckom raste. Len vďaka nim mohol 
Hurbanov pamätník vstúpiť v tomto roku už 
do svojej druhej polstoročnice.

Okresné súťaže Hurbanovho pamät-
níka pripravil Trnavský samosprávny kraj 
- Záhorské osvetové stredisko v Senici 
v spolupráci so ZUŠ v Senici a s podporou 
sponzorov.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

foto Tomáš Jurovatý

Enersol aj medznárodne
V Senici sa 9. a 10. apríla konal 9. ročník 

celoslovenského kola súťaže Enersol SK, 
ktorej hlavným organizátorom je Stredná 
odborná škola (SOŠ) Senica pod zášti-
tou Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR, Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania, Asociácie Enersol a ďalších. 

Tento rok sa 
do súťaže zapo-
jilo všetkých 8 
krajov SR, ktoré 
reprezentovalo 
46 súťažiacich 
zo stredných 
škôl. V Hlavnej 
a Tvorivej kategó-
rii súťažilo po 16 
projektov a v Pro-
pagačnej 12 pro-
jektov. Medzi súťa-
žiacimi boli aj študenti SOŠ Senica Karolína 
Chudá s prácou Vyhrievaný posed v Hlavnej 
kategórii a Jakub Korych s projektom Interak-
tívny turistický chodník v Propagačnej kate-
górii. Odborné hodnotiace komisie projekty 
pozorne posúdili a na 16. medzinárodnú 
konferenciu Enersol EU postúpilo 17 prác 
z Hlavnej a Tvorivej kategórie, medzi nimi aj 
práca Karolíny Chudej (na foto). 

Konferencia Enersol EU sa konala tak-
tiež v Senici 11. a 12. apríla v Dome kul-
túry. Na otvorení Enersol EU sa zúčastnili 
štátna tajomníčka Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu Oľga Nachtmann-
ová, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania Michal Němec, podpredseda 
Senátu Parlamentu ČR Jiří Oberfalzer, pri-
mátor Senice Martin Džačovský a predsta-
vitelia ďalších inštitúcií.

V Senici sa zišli víťazi národných kôl 
z Česka, Nemecka, Slovinska, Rakúska 
a Slovenska, ktorí pred hodnotiacou poro-
tou prezentovali a obhajovali svoje projekty 
na témy využívania obnoviteľných zdrojov 
energie, znižovanie energetickej náročnosti 
a obmedzovanie emisií v doprave. Na kon-
ferencii bolo takmer 200 účastníkov, prezen-
tovaných bolo 34 projektov, ktoré upútali 
všetkých zúčastnených. Hodnotiaca komi-
sia posudzovala projekty bez vyhodnocova-
nia poradia, pretože bola zhoda v názore, 
že všetci zúčastnení sú výhercami. Študenti 
si za prácu na projektoch zo Senice odniesli 
poháre, diplomy a medaily. 

Všetci účastníci konferencie absolvovali 
tiež sprievodný program, a to návštevu 
hradu Červený kameň. 

Medzinárodná konferencia Enersol EU 
sa v Senici konala po prvý raz, SOŠ Senica 
ako prvá stredná škola na Slovensku z inici-
atívy riaditeľa školy Pavla Paradeisera začala 
organizovať súťaž prác žiakov v tejto oblasti, 
tento rok bol v Senici 9. ročník celoštátnej 
súťaže. Riaditeľovi SOŠ Senica adresovali 
domáci i zahraniční účastníci konferencie 
poďakovanie za zorganizovanie medziná-
rodného podujatia na vysokej úrovni. 

Viera Barošková
foto autorka 
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V Dome kultúry v Senici sa 3. apríla 
uskutočnil 14. ročník vedomostnej súťaže 
Mladý Európan. Súťaž pozostávala z testu 
o Európskej únii, jazykovej krížovky 
a obrázkového kvízu. Prioritami regionál-
nej súťaže Mladý Európan pre tento rok 
boli voľby do Európskeho parlamentu, 15. 
výročie vstupu SR do EÚ, 10. výročie prija-
tia spoločnej meny euro a Investičný plán 
pre Európu.

Družstvo Gymnázia L.Novomeského.
Súčasťou podujatia bola tiež krátka 

prezentácia o programe Erasmus+. Tú si 
pre študentov pripravila dobrovoľníčka Ani 
Sargsyan, ktorá je v rámci Európskej dobro-
voľníckej služby práve v Informačnom cen-
tre Europe Direct Senica. Študenti sa tak 
mali možnosť dozvedieť za akých podmie-
nok môžu vycestovať do zahraničia a aké 
výhody im tento projekt môže priniesť. 

Družstvo SSOŠP Senica.
Do záverečného finále sa prebojovali 

tri školy: Gymnázium Pierra de Coubertina 
Piešťany, Gymnázium Jána Hollého Trnava 
a Gymnázium Angely Merici Trnava. Svoje 
vedomosti si študenti z týchto škôl ešte 
otestovali v troch kategóriách obrázkového 
testu, kde museli spoznať osobnosti, domi-
nanty a symboly EÚ. 

Postup do národného kola si v závere 
vybojovalo s výraznou prevahou Gym-
názium Pierra de Coubertina Piešťany, 
ktoré preukázalo najviac vedomostí a svo-
jím víťazstvom si zabezpečilo postup 
do národného kola. To sa uskutoční v 13. 
júna v Košiciach. 

Zo škôl v meste Senica sa zapojili 
Súkromná stredná odborná škola a Gym-
názium L. Novomeského, tie sa však 
do finálovej trojky neprebojovali.

text a foto Alexandra Berecová
ED Senica

Jarná deratizácia
Regionálny úrad verejného zdravotníc-

tva so sídlom v Senici vydal výzvu na vyko-
nanie deratizácie (regulácie živočíšnych 
škodcov) a stanovil termín jej vykonania 
od 8. apríla do 17. mája.

Následne Mesto Senica informovalo 
verejnosť o tejto výzve prostredníctvom 
verejnej vyhlášky, ktorú zverejnilo na svo-
jej internetovej stránke i na úradnej tabuli. 
Mesto Senica zabezpečuje deratizáciu 
na svojom území – v k.ú. Senica a k.ú. 
Kunov, a to na verejných priestranstvách 
- plochy s verejnou zeleňou, pozemky 
vo vlastníctve mesta, okolie administratív-
nych budov, obytných domov, objektov 
služieb, hromadných garáží a pod. 

Povinnosť vykonať deratizáciu prostred-
níctvom firiem oprávnených pre činnosť 
DDD vyplýva z § 52 ods. 1 písm. j) a k) 
zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane pod-
pore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom 

znení aj všetkým právnickým osobám 
a fyzickým osobám oprávneným na podni-
kanie. Ide predovšetkým o objekty určené 
na podnikanie, objekty školských a zdra-
votníckych zariadení, zariadení sociálnych 
služieb, objekty bytových a polyfunkčných 
domov, suterénnych a pivničných priesto-
rov, areály živočíšnej výroby, potravinárske 
prevádzky, reštauračné a stravovacie zaria-
denia, sklady potravín a požívatín.

Deratizácia sa týka aj rodinných 
a bytových domov, pivničných priestorov, 
pri chovoch hospodárskych zvierat, a to 
predovšetkým v prípade, že sa nachádzajú 
v blízkosti objektov na podnikanie uvede-
ných vyššie. Objekty, v ktorých sa bude 
deratizácia vykonávať musia byť aj fyzicky 
upratané, zbavené materiálov a nečistôt, 
ktoré vytvárajú podmienky pre množenie 
hlodavcov.

Ing. Jana Tomešová
odd. výstavby, životného prostredia 

a dopravy MsÚ Senica 

Slovensko je naozaj 
krásne 

... o tom sa snažíme presvedčiť členov 
nášho turistického krúžku Cestou – neces-
tou za krásami Slovenska, ktorý rozbehol 
svoju činnosť tento školský rok v Základnej 
škole na Sadovej ulici. 

Víkend 12.-14. apríla sme dali turistické 
ruksaky na plecia, sadli do vlaku a vybrali sa 
najlacnejšou dopravou na Liptov. Tentoraz 
sme si zvolili nenáročnú turistiku vo Veľkej 
Fatre. Z Hrabova sme ruka v ruke škôlkari a  
školáci do 15 rokov aj rodičia stúpali Med-
veďou cestou do malebnej dedinky Vlko-
línec a späť.  Zvláštnosťou bolo práve to, 
že sa k nám pripojili aj rodiny našich mla-
dých turistov a veru, bude na čo s láskou 
spomínať. Už cesta vlakom má svoje čaro 
a my na ňu nedáme dopustiť, napriek pra-
videlným komplikáciám. Večer pri ohníčku 

aj v chate plný zábavy v tom najlepšom 
slova zmysle, spoločné raňajky, turistický 
pochod 39-člennej výpravy, prechádzka za 
súmraku, kultúrny program v réžii našich 
ratolestí a ešte omnoho viac... To všetko 
sme zažili vďaka odhodlaniu učiteľov, rodi-
čov a detí. Vôbec neľutujeme, že sme sa 
takto rozhodli, práve naopak. Opäť sme sa 
lepšie navzájom spoznali a vryli sa jeden 
druhému hlbšie do srdca. Rodičia zistili, že 
skupinu žiakov žiadna záťaž len tak ľahko 
nezloží, deti sa stmelili bez ohľadu na 
vekové rozdiely do veselej, tvorivej a hra-
vej bandy a my, učitelia, sme v sebe znova 
umocnili presvedčenie, že naše povolanie 
– poslanie má zmysel. Všetci spolu sme si 
ešte viac zamilovali našu krásnu slovenskú 
krajinu. A kam to bude nabudúce? Nuž, 
nechajme sa prekvapiť!

Silvia a Jozef Krišákovci
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Mesto Senica, občianske združenie 
Klub ochrancov zelene a redakcia Naša 
Senica vyhlásili 7. ročník ankety Strom 
Senice. Po dvoch rokoch opäť oslovu-
jeme verejnosť, aby sa zapojila do ankety 
a vybrala Strom Senice 2019. Tentoraz sa 
organizátori rozhodli do ankety nominovať 
jeden druh stromu – lipu. 

Anketa bola vyhlásená 26. apríla a sle-
dujeme ňou nielen zaznamenanie víťaz-
ného stromu medzi miestne chránený 
strom, ale hlavne upozorňujeme, že stromy 
sú pre náš život veľmi dôležité. Sú to živé 
organizmy, sú našou súčasťou od nepa-
mäti a napriek tomu, že pre nás majú veľký 
význam, správame sa k nim často macoš-
sky. Predstavením líp širšej verejnosti upo-
zorňujeme na ich prítomnosť, krehkosť 
a potrebu uchovať ich ako pamiatku. 

Hlasovanie sa začalo 26. apríla a potrvá 
do 24. mája na oficiálnej internetovej 
stránke mesta www.senica.sk, kde zadáte 
svoje meno a e-mail. Hlasovanie bude 
v tom istom čase spustené aj na facebooku 
mesta Senica. Hlasujte len raz, opako-
vané hlasovanie bude vyhodnotené ako 
neplatné. Hlasovať bude možné aj výstriž-
kom z Našej Senice a zakrúžkovaním 
stromu – vášho favorita. Výstrižky možno 
vhodiť do schránky na prízemí MsÚ 
Senica. Výsledky hlasovania zverejníme 
v Našej Senici č. 5. 

Klub ochrancov zelene v rámci svojho 
projektu Doba lipová, ktorý bol finančne 
podporený z fondu Pro Senica v predchá-
dzajúcom období, zmapoval staré vzácne 
lipy na území mesta a zabezpečil aj ich 
odborné ošetrenie. Zo stromov, ktoré sme 
nominovali do ankety, iba jedna – lipa 
na Šafránkovom poli nie je ošetrená.

NOMINÁCIE: 
Lipa Praskačovcov: Rastie na križovatke 
ulíc Komenského a Hollého. Kedysi spo-
ločne s ďalšou lipou rástla pri vchode 
do dvora, kde bývala rodina Praskačovcov. 

(Pokračovanie na str. 10)

Maľovalo 800 detí 
V Základnej umeleckej škole Senica 

bola 29. marca vyhodnotená medziná-
rodná súťažná výstava detskej výtvarnej 
tvorby Mudrochova paleta. 10. ročník 
súťaže, ktorá sa koná v dvojročných cyk-
loch, zaznamenala aj v jubilejnom ročníku 
enormný záujem mladých talentovaných 
tvorcov zo základných umeleckých škôl. 

Do súťaže, ktorá sa koná na počesť 
akademického maliara, rodáka zo Sotiny, 
národného umelca a výborného pedagóga 
Jána Mudrocha, poslalo svoju tvorbu 851 
detí z 30 škôl zo Slovenska, Česka a Ukra-
jiny. Témou súťaže bol portrét, autoportrét, 
skupinový portrét, ľudská figúra, figuratívna 
kompozícia a zátišie alebo voľná tvorivá 
interpretácia umeleckého diela Jána Mud-
rocha. 

O c e n e n ý m 
zablahoželal aj pri-
mátor Senice Martin 
Džačovský a ocenil, 
že pedagógovia sa 
venujú deťom, roz-
víjajú v nich talent 
a tvorivosť.  Mudro-
chova paleta je dob-
rou vizitkou senickej 
ZUŠ, ale i dobrou 
propagáciou mesta, 
kde sa pred 110 
rokmi Ján Mudroch 
narodil. 

Viera Barošková
foto Štefan Orth 

Hasičské cvičenie
Preveriť pripravenosť a vzájomnú súčin-

nosť dobrovoľných hasičských jednotiek, 
jednotiek civilnej ochrany a Slovenského 
Červeného kríža bolo cieľom medzinárod-
ného cvičenia s názvom Rádioaktívna obálka 
na vode, ktoré sa uskutočnilo 6. apríla. 

Odohralo sa v Zariadení sociálnych 
služieb Senica a bolo zamerané na jeho 
ochranu pred povodňou, evakuáciu klien-
tov a vyhľadávanie obálky, ktorá bola zne-
hodnotená rádioaktívnym žiarením.

Okrem hasičov zo Senice 
sa cvičenia zúčastnili hasičské 
jednotky z Koválova, Smrdák, 
Dojča, Podbranča – Dolnej 
Doliny, Tomášova, Zálesia, 
pozvanie prijali aj SDH Svatobo-
řice Mistrín a hasiči zo srbského 
mesta Pivnica. Do cvičenia bola 
zapojená aj Dobrovoľná jed-
notka CO pre potreby okresov 
Senica a Skalica, SČK Senica 
a súčinnosť zabezpečovala 
Mestská polícia Senica.

Veliteľ DHZ Senica Milan 
Černák po cvičení netajil spo-

kojnosť a zhodnotil, že všetky stanovené 
ciele boli splnené. Podľa jeho slov takéto 
cvičenia slúžia okrem precvičenia si simu-
lovaných situácií a vzájomnej súčinnosti 
jednotlivých zložiek aj na nadviazanie kon-
taktov a družieb pre ďalšiu spoluprácu.

Pre cvičenie neboli použití klienti zaria-
denia, ale figuranti – dobrovoľníci. Klienti 
boli v tomto čase sústredení na jednom 
poschodí a boli pod dozorom personálu.

lv
foto Tomáš Tóbik

Galéria v kaviarni
Za umením už Seničania nemusia cho-

diť len do Záhorskej galérie J. Mudrocha, 
Galérie v Základnej umeleckej škole alebo 
do Záhorského osvetového strediska... 
V kaviarni Cafe shop v budove 101 droge-
rie bola 5. apríla otvorená Galéria v kavi-
arni.

Na prvej výstave pod názvom Dotyk sú 
obrazy dvoch autoriek Oksany Paliy a Ľud-

mily Pilnej, učiteliek výtvarného odboru 
ZUŠ Senica, kde aj myšlienka vytvoriť 
takýto priestor v našom meste vznikol. 
Myšlienku podporilo vedenie firmy 101 
drogerie a iniciátorom a koordinátorom 
projektu je pedagóg a výtvarník Štefan 
Orth. Ďalšia výstava bude otvorená 10. 
mája a svoje diela budú vystavovať Gabri-
ela Rehušová a Lenka Sixtová, pracovníčky 
firmy 101 drogerie. 

Š. Orth

Ocenení v najvyššej vekovej kategórii Natália Kondlová, Miroslava Petrášová, Michaela 
Mindžáková a Peter Kotún. Vpravo učiteľka D. Orthová.
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Prejdite na bezhotovostné platby
Poplatkom za platbu v hotovosti na pošte sa 
môžete vyhnúť veľmi jednoducho. Daniel Klú-
čovský, produktový manažér pre online služby 
v ZSE radí: „Našim zákazníkom odporúčame, 
aby prešli na platbu bankovým prevodom, 
alebo na inkaso. Väčšina bánk uskutočňuje 
platby bankovým prevodom bez akéhokoľvek 
poplatku pre majiteľov účtu. Stačí, ak si zákaz-
ník vo svojej banke nastaví trvalý príkaz podľa 
výšky mesačných platieb za energie a nemá 
s tým potom už žiadne starosti.“

Podobné výhody získa zákazník aj v prípade 
platby formou inkasa – stačí keď si nastaví 
limitnú výšku platby vo svojej banke a dá 
ZSE súhlas s inkasovaním platieb za dodávku 
energií. V prípade inkasa sú platby vo väčšine 
bánk takisto bez poplatku. „O zmenu spôsobu 
platby za energie môže zákazník požiadať 
telefonicky na Zákazníckej linke 0850 111 555, 
v ktoromkoľvek ZSE Centre, alebo jednoducho 
online na www.zse.sk,“ dopĺňa Daniel Klúčov-
ský zo ZSE.

Pomôžte svojim starším rodičom 
v kontrole nad platbami za energie 
Kompletný prehľad o vašich odberných mies-
tach, službách, platbách a faktúrach môžete 
mať v rámci online účtu na www.zse.sk. „Ak 
si zákazník zriadi online účet, môže všetky 
platby pohodlne uhrádzať priamo cez online 
účet. Zároveň si môže zmeniť deň splatnosti 
a výšku zálohových platieb za energie tak, 
ako mu vyhovuje. Výhodou je aj notifikácia 
o blížiacom sa termíne splatnosti zálohovej 
platby,“ hovorí Daniel Klúčovský, produktový 
manažér pre online služby v ZSE. 

Online účet sa vám zíde aj v prípade, keď chce-
te pomôcť svojím starším rodičom udržať si 
kontrolu a prehľad nad platbami za energie. 
„Online účet ponúka možnosť spravovať viaceré 
odberné miesta. Jednoducho si do vášho účtu 
pridáte ďalšie odberné miesto (napr. odberné 
miesto svojich rodičov), o ktorom tak získate 
kompletný prehľad a platby za rodičov môžete 
uhrádzať bezhotovostne pria mo v online účte 
bez zbytočných poplatkov navyše,“ dodáva Da-
niel Klúčovský zo ZSE. 

Viac o online zákazníckej starostlivosti sa 
dozvie te na www.zse.sk.

Tipy, ako ušetriť na poplatkoch za poštové poukážky 
Vedeli ste, že za úhradu zálohovej 
platby za elektrinu poštovou 
poukážkou zaplatíte najmenej 
50 centov? To je ročne až 6 ◊, ktoré 
platíte pošte úplne zbytočne!

Hľadáme Strom Senice 
(Dokončenie zo str 9.)

Lipa Danišovcov: V minulosti takisto rástla 
v záhrade, dnes je na parkovisku na Robot-
níckej ulici oproti pivovaru Štramák. 
Hromkova lipa: Staručká, možno aj 200-
ročná lipka s trojmetrovým obvodom rastie 
v Sotine pri zbúranej Syde. Kedysi pri nej 
stál domček, v ktorom žila rodina Hrom-
kovcov. 

Feldsamova lipa: Lipu zasadil riaditeľ evan-
jelickej ľudo-
vej školy 
Ján Feldsam 
pri príle-
žitosti 10. 
v ý r o č i a 
z a l o ž e n i a 
Č e s k o s l o -
v e n s k e j 
re p u b l i k y, 
n a c h á d z a 
sa na Faj-
n o r o v e j 
ulici (oproti 
Sokolovni). 

Lipa na Šafránkovom poli: Rastie v areáli 
firmy Správa a údržba ciest Trnavského 
samosprávneho kraja. 

Okrem týchto líp rastú v Senici aj ďal-
šie, ktoré si zaslúžia našu pozornosť: lipy 
v Čáčove pri knižnici, aleja na cintoríne 
v Čáčove, lipy v parčíku oproti Okresnému 
súdu, lipy pri evanjelickom kostole v Senici, 
lipa pri Sokolovni, lipová aleja pri Tescu, lipa 
na Rovenskej ulici, Kresákova lipa pri DSS 
Harmónia, n.o. Ocean, ktorá v minulosti 
Stromom Senice už bola.

Viera Barošková 
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parlamentu
Voľby do Európskeho parlamentu sa 

na celom území Slovenskej republiky usku-
točnia 25. mája 2019. Z 31 zaregistrova-
ných politických subjektov voliči rozhodnú 
o zastúpení 14 poslancov v Európskom 
parlamente. Prípravu a realizáciu volieb 
na mestskom úrade zabezpečuje oddele-
nie organizačné a vnútornej správy. 

V našom meste sa 17 volebných miest-
ností otvorí o 7.00 hodine a uzatvoria 
o 22.00 hodine. Do každej domácnosti 
bude vopred doručené oznámenie o čase 
a mieste konania volieb spolu so zozna-
mom zaregistrovaných kandidátov. 

Volič, ktorý sa v deň volieb nebude zdr-
žiavať na adrese trvalého pobytu, môže 
požiadať mestský úrad o vydanie hlasova-
cieho preukazu: 

osobne najneskôr posledný pracovný 
deň pred konaním volieb v úradných hodi-
nách MsÚ (24. máj 2019), 

v listinnej forme tak, aby žiadosť o vyda-
nie hlasovacieho preukazu bola doručená 
na MsÚ najneskôr 15 pracovných dní pred 
dňom konania volieb (t. j. najneskôr 3. máj 
2019),

elektronicky (e-mailom) tak, aby žia-
dosť o vydanie hlasovacieho preukazu 
bola doručená na MsÚ najneskôr 15 pra-
covných dní predo dňom konania volieb (t. 
j. najneskôr 3. máj 2019). 

Žiadosť musí obsahovať údaje o voli-
čovi: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu 
príslušnosť, adresu trvalého pobytu (mesto, 
ulicu, číslo domu), korešpondenčnú 
adresu, na ktorú mu mesto doručí hlaso-
vací preukaz. 

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elek-
tronickej žiadosti uvedie, že hlasovací pre-
ukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti 
uviesť jej meno, priezvisko a číslo občian-
skeho preukazu. Táto osoba je povinná 
prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť 
svojím podpisom.

Prostredníctvom osoby splnomocne-
nej žiadateľom môže požiadať o vydanie 
hlasovacieho preukazu do 24. mája 2019. 
Adresa MsÚ Senica: Štefánikova 1408/56

Emailové adresy na doručenie žiadostí 
o vydanie hlasovacieho preukazu: silvia.
krcova@senica.sk alebo lubica.lesayova@
senica.sk

Osobné prevzatie hlasovacieho preu-
kazu alebo prostredníctvom splnomocne-
nej osoby je možné v úradných hodinách 
MsÚ v kancelárii č. d. 204 (Silvia Krčová, 
telefónny kontakt

034 6987611). Hlasovací preukaz opráv-
ňuje na zápis do zoznamu voličov v kto-
romkoľvek volebnom okrsku na území Slo-
venskej republiky.

Ak sa volič z vážnych zdravotných dôvo-
dov nemôže dostaviť do volebnej miest-
nosti môže požiadať MsÚ o prenosnú 
volebnú schránku (kontakty: Ľubica Lesa-
yová 034 651 0101, 0905 765 591, lubica.
lesayova@senica.sk, Silvia Krčová 034 698 

7611, silvia.krcova@senica.sk) alebo v deň 
volieb príslušnú okrskovú volebnú komisiu.

Pre zaregistrované kandidujúce poli-
tické subjekty sú na Námestí oslobodenia 
plagátovacie plochy na vylepovanie voleb-
ných plagátov. Občania mesta nájdu infor-
mácie o voľbách na internetovej stránke 
mesta, úradnej tabuli mesta a vo vitrínach 
MsV. 

Ľubica Lesayová
vedúca odd. organizačného 

a vnútornej správy MsÚ

Zoznam a popis 
volebných okrskov
Okrsok č. 1 Zasadačka MsV 
Čáčov, Čáčovská cesta 5174/86
Ulice: Bahenská, Beňovského, Cintorín-
ska, Cyrila Gallaya, Čáčovská cesta, Dr. 
Milana Hodžu, K veterine, Kruhy, Ľudmily 
Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava 
Bibzu, Pri garážach, Škodáčkova, 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, Jasmínová, Kalinová, 
Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, Mušká-
tová, Olivová, Orgovánová, Priemyselná, 
Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, 
Záhradná

Okrsok č. 5 Gymnázium 
L. Novomeského, Dlhá 1037/12
Ulice: Bernolákova, Bottova, Dolné Suro-
viny, Horné Suroviny, Jablonická cesta, 
Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, 
V. Paulínyho-Tótha, Vajanského, Senica

Okrsok č. 6 Mestské kultúrne stre-
disko, Nám. oslobodenia 11/17
Ulica: Robotnícka

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

Okrsok č. 8 Denné centrum, Tová-
renská 530/5
Ulice: Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobo-
denia, Továrenská

Okrsok č. 9 Základná škola, 
Sadová 620/5

Ulica: 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, Tep-
lická, 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, 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, Štefáni-
kova 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, Martina Braxatorisa, Šte-
fánikova 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, Bre-
zová 840/1
Ulice: Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, 
M. Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP

Okrsok č. 17 Kultúrny dom, 
Kunov 64
Ulica: Brestové, Kunov
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Mesto Senica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy: 

Základná škola, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica s nástupom 
od 1. júla 2019 

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
• splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedago-

gickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné poži-
adavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ďalej 
len „zákon č. 317/2009 Z. z.“),

• dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec 
s 1. atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z. z.

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písm. 
b) zákona 596/2003 Z.z.

• znalosť školskej legislatívy, Zákonník práce
Iné požadované predpoklady:
• občianska bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom,
• znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno-práv-

nej legislatíve školy,
• znalosť práce s PC (word, excel, internet, e-mail),
• vítaná znalosť jedného z cudzích jazykov (anglický jazyk, 

nemecký jazyk),
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výbero-

vého konania:
• písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
• doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo 

forme overenej kópie),
• doklady preukazujúce vykonanie 1. atestácie alebo jej 

náhradnej formy (vo forme overenej kópie),
• profesijný životopis,
• motivačný list,
• koncepčný zámer rozvoja školy (v rozsahu najviac 3 strany 

A4),
• písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osob-

ných údajov pre potreby výberového konania v súlade z.č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odme-
ňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prílohy č. 1 
(974,00€ - 1090,50€)

Termín podania žiadosti: do 12.00 hod. dňa 10. mája 2019 
– rozhodujúci je čas doručenia do podateľne Mestského úradu 
v Senici.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadova-
nými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením VÝBE-
ROVÉ KONANIE – riaditeľ Základnej školy, V. Paulínyho-Tótha 
32, Senica – NEOTVÁRAŤ osobne alebo zašlite poštou na adresu: 
Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezara-
diť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požado-
vané predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti alebo doda-
točne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady. 

Mesto Senica ako vyhlasovateľ výberového konania a zria-
ďovateľ Základnej školy, V. Paulínyho-Tótha 32, Senica poveruje 
príslušnú radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili podmienky 
výberového konania, oznámila termín a miesto výberového kona-
nia, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.

Výberové konanie
Mesto Senica v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje 
výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

 Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19 
Senica s nástupom od 1. októbra 2019 

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,
• splnenie kvalifikačných predpokladov pre výkon pedago-

gickej činnosti podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné poži-
adavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov 
a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov ďalej 
len „zákon č. 317/2009 Z. z.“),

• dosiahnutie kariérového stupňa – pedagogický zamestnanec 
s 1. atestáciou podľa zákona č. 317/2009 Z. z.,

• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa § 3 ods. 5 písm. 
b) zákona 596/2003 Z.z.

• znalosť školskej legislatívy, Zákonník práce.
Iné požadované predpoklady:
• občianska bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka slovom a písmom,
• znalosť a orientácia v školskej, ekonomickej a pracovno-práv-

nej legislatíve školy,
• znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet, e-mail),
• vítaná znalosť jedného z cudzích jazykov (anglický jazyk, 

nemecký jazyk),
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k prihláške do výbero-

vého konania:
• písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
• doklady preukazujúce najvyššie dosiahnuté vzdelanie (vo 

forme overenej kópie),
• doklady preukazujúce vykonanie 1. atestácie alebo jej 

náhradnej formy (vo forme overenej kópie),
• profesijný životopis,
• motivačný list,
• koncepčný zámer rozvoja školy (v rozsahu najviac 3 strany 

A4),
• písomný súhlas uchádzača na použitie a spracovanie osob-

ných údajov pre potreby výberového konania v súlade z.č. 18/2018 
Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 

Platové podmienky v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odme-
ňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-
ších predpisov a Nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým 
sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme v zmysle prílohy č. 1 
(974,00€ - 1090,50€) 

Termín podania žiadosti: do 12.00 hod. dňa 17. mája 2019 – 
rozhodujúcim je čas doručenia do podateľne Mestského úradu 
v Senici. 

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadova-
nými dokladmi doručte v uzatvorenej obálke s označením VÝBE-
ROVÉ KONANIE – riaditeľ Základnej školy s materskou školou, J. 
Mudrocha 1343/19, Senica – NEOTVÁRAŤ osobne alebo zašlite 
poštou na adresu: Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 
Senica.

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezara-
diť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požado-
vané predpoklady a ktorí v termíne podania žiadosti alebo doda-
točne určenom termíne nepredložia všetky požadované doklady. 

Mesto Senica ako vyhlasovateľ výberového konania a zriaďo-
vateľ Základnej školy s materskou školou, J. Mudrocha 1343/19, 
Senica poveruje príslušnú radu školy, aby uchádzačom, ktorí splnili 
podmienky výberového konania, oznámila termín a miesto výbe-
rového konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
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Vyhrali Neobyčajné deti 
Senická divadelná jar je krajskou súťaž-

nou prehliadkou detskej dramatickej tvo-
rivosti, na ktorej sa majú právo predstaviť 
víťazi regionálnych súťaží z Trnavského 
samosprávneho kraja (TTSK). Uskutoč-
nila sa 16. apríla v Dome kultúry v Senici. 
Do svojich príbehov divákov zaviedli deti 
zo štyroch detských divadelných súborov. 

Účinkujúce súbory i divákov na úvod 
pozdravili riaditeľka Záhorského osveto-
vého strediska (ZOS) v Senici Ľubica Kriš-
tofová a zástupca primátora mesta Senica 
Filip Lackovič. Súčasťou prehliadky bol 
tiež odborný hodnotiaci seminár, počas 
ktorého sa odborníci na divadlo snažili 
poradiť vedúcim a režisérom súborov ako 
inscenácie skvalitniť, vylepšiť, vycibriť. Kým 
sa dospelí vzdelávali, pre deti bolo pripra-
vené premietanie rozprávky.

Porota ako najlepšiu ohodnotila insce-
náciu Neobyčajné deti slečny Peregri-
novej v naštudovaní Divadla na kolene 
zo ZUŠ Ladislava Kupkoviča v Cíferi, 
ktoré postúpilo na celoslovenskú súťažnú 
prehliadku detskej dramatickej tvorivosti 
Zlatá priadka v Šali. Na 2. mieste skončil 
detský divadelný súbor Za šecki drobné 
z Galanty s predstavením Veď si luskni. 
Tretie miesta si podelili súbory Studnička 
zo ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici za pred-
stavenie Gerda a Dramatický krúžok zo ZŠ 
s MŠ v Križovanoch nad Dudváhom za hru 
Dievčatko so zápalkami. Senická divadelná 
jar priniesla mladým divadelníkom mož-
nosť prezentovať sa so svojou tvorbou, 
navzájom sa vidieť, porovnať, načerpať 
nové inšpirácie. 

Krajskú súťažnú prehliadku detskej dra-
matickej tvorivosti pripravili TTSK – ZOS 
v Senici v spolupráci s MsKS Senica. Podu-
jatie z verejných zdrojov podporil Fond 
na podporu umenia a sponzori. 

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Dejepisná exkurzia
My, žiaci II. stupňa ZŠ s MŠ na Ulici J. 

Mudrocha v Senici,. sme sa 9. apríla vybrali 
na dejepisnú exkurziu. Námetom na výlet 
bolo 100. výročie úmrtia Milana Rastislava 
Štefánika.

Tento významný štátnik sa narodil 
v Košariskách, odkiaľ sa vybral do sveta 
a počas svojho pomerne krátkeho života 
dokázal nesmierne mnoho. Bol generálom 
francúzskej armády a jedným zo zaklada-
teľov Československého štátu. Naše pani 
učiteľky sa rozhodli ukázať nám miesto 
jeho posledného odpočinku národnú kul-
túrnu pamiatku mohylu na Bradle. Výhľad 
bol naozaj prekrásny. Po prehliadke tejto 
národnej kultúrnej pamiatky sme pokračo-
vali do Piešťan, kde sme navštívili Vojenské 
historické múzeum. A my, chlapci, sme 
si, veruže, prišli na svoje! Toľko vojenskej 
techniky pokope sme ešte nikdy nevideli. 
Tanky, vojenské vozidlá, lietadlá, vrtuľníky, 
poľné nemocnice, kuchyne, vojenské rov-
nošaty, to všetko bolo k nahliadnutiu. Celou 
expozíciou nás previedol pán, ktorý veľmi 
zaujímavo a odborne rozprával o všetkých 
vystavených exponátoch. Všetko sme si 
mohli fotografovať a pochváliť sa tak našim 
rodičom. Domov sme sa vrátili plní nových 
poznatkov a zážitkov, na ktoré budeme 
dlho spomínať.

Vladimír Štefanec
VII.A ZŠ s MŠ Ulica J. Mudrocha

Besedy 
o M. R. Štefánikovi

V Záhorskom osvetovom stredisku 
(ZOS) bola 10. apríla otvorená výstava 
Roky obetí, bojov a nádejí (1914 – 1920), 
ktorá je v Senici inštalovaná pri príležitosti 
100. výročia tragickej smrti Milana Rasti-
slava Štefánika do 3. mája. 

Výstavu autorsky pripravila Nadácia 
M. R. Štefánika, na jej otvorení bol prí-
tomný správca nadácie Pavel Šesták a člen 
správnej rady Ferdinand Vrábel (na foto). 
O výstave, ktorá oboznamuje návštevní-
kov s históriou vzniku prvého slobodného 
demokratického štátu, v ktorom sa sloven-
ský národ stal prvýkrát v dejinách národom 
štátotvorným, rozprával študentom Gym-
názia L. Novomeského a hosťom z verej-
nosti Dr. F. Vrábel. Výstava zahŕňa aj podiel 
vedúcej osobnosti moderných slovenských 
dejín M. R. Štefánika v boji Čechov a Slo-

vákov za slobodu v rokoch prvej svetovej 
vojny. 

Ferdinand Vrábel v minulom roku vydal 
knihu Splnený sen. Ide o životopisnú knihu 
o najznámejšej postave našich novodo-
bých dejín M. R. Štefánikovi a vzniku Čes-
koslovenska. 

ZOS pripravilo v rámci cyklu podujatí aj 
besedu s autorkou knihy Lásky M. R. Šte-
fánika Blankou Ušiakovou Kovarčíkovou, 
ktorá bola 17. apríla. 

text a foto bar

Veľký záujem o knihu
Približne dve stovky čitateľov sa zúčast-

nili 28. marca v Dome kultúry Senica na 
besede so spisovateľom Jozefom Baná-
šom, ktorú pripravila Záhorská knižnica 
Senica. Besedovalo sa o jeho najnovšej 
knihe Prebijem sa!, ktorá vyšla v minulom 
roku. Je to dokumentárny román o Mila-
novi Rastislavovi Štefánikovi k 100. výročiu  
jeho úmrtia.

text a foto bar

Súťažili nadšenci 
astronómie 

V Záhorskom osvetovom stredisku 
(ZOS) v Senici sa 27. marca zišli mladí nad-
šenci a priaznivci astronómie z okresov 
Senica a Skalica na regionálnom kole XXIX. 
ročníka astronomickej vedomostnej súťaže 
Čo vieš o hviezdach.

V súťažnom zápolení si zmerali vedo-
mosti z oblastí všeobecnej astronómie, 
astrofyziky, histórie astronómie, slnečnej 
sústavy, astronomických prístrojov či vyu-
žitia kozmických prostriedkov v astronómii. 
Organizátori súťaže Trnavský samosprávny 
kraj – ZOS Senica sa v tomto roku tešili 
veľkému záujmu účastníkov, keďže sa do 
súťaže prihlásilo 19 súťažiacich žiakov a štu-
dentov. Súťažilo sa v troch vekových kategó-
riách, z každej kategórie mohli postúpiť do 
krajského kola súťaže jednotlivci umiestnení 
na 1. až 3. mieste. O výsledkoch vedomost-
nej súťaže rozhodovala odborná porota 
v zložení RNDr. Svetozár Štefeček a Mgr. 
Ľubomír Staňo. Zo senických účastníkov 
sa v III. kategórii na 1. a 2. mieste umiest-
nili  Miriam Srogončíková a Matúš Nečas z 
Gymnázia L. Novomeského Senica. 

Astronomická vedomostná súťaž Čo 
vieš o hviezdach uzatvorila sériu podujatí 
s astronomickou tematikou, ktoré v marci 
pripravilo ZOS Senica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD., ZOS Senica
foto Branislav Mosný



Naša Senica 4/2019

14

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta Inventarizácia drevín 

v Mestskom parku
Mestský park je najrozsiahlejším 

v meste. Využíva sa na rôzne aktivity spo-
jené s kultúrou i športom. Nové vedenie 
samosprávy mesta chce tento priestor 
ešte viac pretvoriť a zatraktívniť, aby sa 
v ňom dali zabezpečovať nové činnosti, 
ktoré zomknú ľudí v meste. V prvom rade 
treba dať dreviny v parku do takého stavu, 
aby v ňom bola zaručená bezpečnosť. 
O inventarizácii drevín, jej význame, zis-
teniach a opatreniach sme sa rozprávali 
s Ing. Zuzanou Gašparovou, referentkou 
starostlivosti o zeleň na Mestskom úrade 
v Senici. 

Drevokazná huba strom poškodzuje.

Z akých dôvodov Mesto Senica začalo 
inventarizovať dreviny v Mestskom 
parku?

Mestský park sa začal inventarizovať 
hlavne preto, aby sme získali informáciu 
o zdravotnom stave jednotlivých drevín, 
a tým aj informáciu o celkovej perspektíve 
parku do budúcnosti. Tieto informácie nám 
teraz poslúžia ako podklad pre nastavenie 
následnej starostlivosti – čiže pre stanovenie 
toho, ktorý strom už nie je vhodné v parku 
ponechať, ktoré stromy treba ošetriť.

Bude sa robiť iba táto inventarizácia 
alebo sa počíta s inventarizáciou aj ostat-
ných častí mesta?

Do dnešnej doby boli zinventarizované 
hlavný Mestský park, park Sotinský cintorín 
pri Tescu a lipové aleje na mestskom cin-
toríne. V tomto roku sa bude pokračovať 
s ostatnými drevinami mestského cintorína, 
parku pri ZUŠ a Námestia oslobodenia. 
Pokračovať sa bude ďalšími významnej-
šími plochami zelene v meste, napríklad 
park na tzv. starom sídlisku, parková plo-
cha pri autobusovej stanici a pri športovej 
hale a plavárni. Zároveň budú dané plo-
chy začlenené do pasportu zelene celého 
mesta, ktorý dokončí mapovanie ostatnej 
zelene v meste.

Čo je cieľom dendrologického priesku-
mu(inventarizácie drevín)?

Cieľom je zistiť aktuálny stav drevinných 
vegetačných prvkov parku čiže všetkých 
prvkov, ktoré park tvoria - stromy, skupiny 
stromov, stromoradia, solitérne kry, sku-
piny kríkov, živé ploty. Na základe posúde-
nia kvalitatívnych atribútov zastúpených 
drevín ďalej posúdiť dendrologický poten-
ciál parku, čo je celková schopnosť existuj-
úcich drevinných vegetačných prvkov kon-
krétneho objektu zaistiť stabilitu celkovej 
kompozície.

Aké je druhové zastúpenie stromov?
Dominantné druhy parku tvoria jaseň 

štíhly (Fraxinus excelsior), javor poľný (Acer 
campestre), javor horský (Acer pseudopla-
tanus) a javor mliečny (Acer platanoides). 
Spolu s druhmi ako lipa malolistá (Tilia cor-
data), brest väzový (Ulmus laevis) a dub 
letný (Quercus robur), ktoré sú v parku ako 
doplnkové, zodpovedajú biotopu nížin-
ného lužného lesa, z ktorého sa park prav-
depodobne vyvinul. Z hľadiska dlhovekosti 
tvoria základ hlavne strednoveké dreviny. 
Dlhoveké dreviny dub či lipa sú zastúpené 
pomenej. Výskyt niektorých druhov 
namiesto historickej hodnoty možno pris-
údiť skôr nekoncepčnému dosádzaniu 
v minulosti, ktoré prispelo k potlačeniu 
funkčnej náplne niektorých plôch v rámci 
parku, a ktorých ponechanie bude musieť 
byť ešte prehodnotené. Významnejšie je 
zastúpený gát biely, ktorého vyšší výskyt 
v parku je hlavne vďaka jeho rýchlemu 
samovoľnému rozširovaniu.

Vypracovali ste takmer 30 stranový 
dokument, v ktorom podrobne analy-
zujete situáciu. Priblížte nám, k akým 
záverom ste dospeli.

Park ako ho poznáme a vnímame teraz 
sa vyvinul z troch pôvodne samostatných 
častí. Z pôvodnej záhrady veľkostatkárov 
Vagyonovcov (kam patril aj dom záhrad-
níka) neskôr známej ako Leninov park, 
centrálnej časti, kde pôvodne stáli záhrady 
domov a dom záhradníka a park vedúci 
od Štefánikovej ulice cez potok k Sado-
vej ulici, v ktorom bývali organizované 
zábavy. Tieto tri časti neskôr výstavbou 
Múzea Ladislava Novomeského splynuli 
do jedného celku. Z celkového počtu 892 
zaevidovaných drevín je 588 stromov (66 
%) momentálne nositeľom súčasnej sta-
bility priestoru, jeho „kostry“. Ďalších 184 
stromov (21 %) sú jedince, ktoré nemajú 
dlhodobú perspektívu v kompozícii hlavne 
preto, že sa nebudú z časového hľadiska 
môcť podieľať na zaistení stabilnej a dlho-
dobej „kostry“ parku. Ďalej 92 stromov 
(10 %) sú stromy s vysokým dendrolo-
gickým potenciálom, no bez rozhodujú-
ceho vplyvu na aktuálnu kompozíciu. Ide 
o mladé stromy, ktoré sa za predpokladu 
kvalitnej starostlivosti stanú v budúcnosti 
základnou stavebnou jednotkou stabilnej 
„kostry“ parku. Z týchto zistení nám teda 
vyplýva, že park sa nachádza v tzv. fáze 
„havárie“, teda, že park je lokálne poško-
dený a je nutné v čo najkratšej dobe 
pre park zabezpečiť arboristické ošetrenie 
a doplniť novú generáciu drevín.

...a teraz po jednotlivých častiach: 

zdravotný stav stromov, stromoradia, 
solitérne kry, druhové zloženie... Aký stav 
stromov je v parku z hľadiska vývojového 
štádia, ich vitality, zdravotného stavu 
a sadovníckej hodnoty stromov?

Z pohľadu vývojového štádia stromov 
v parku dominujú stromy dospelé. Tvoria 
celkom 85,1 % všetkých stromov. Spolu 
so skupinou starých až dožívajúcich jedin-
cov (1,5 %) upozorňujú na slabú realizá-
ciu obnovných výsadieb v parku v uply-
nulých obdobiach, a preto nám môže 
v budúcnosti vzniknúť riziko nestability 
v dôsledku absencie generácie stromov, 
ktorá by existujúce stromy nahradila.

Čo nás môže upokojiť je, že z hľadiska 
životaschopnosti (fyziologickej vitality) pre-
važujú stromy vitálne, čo poukazuje na fakt, 
že druhová skladba stromov v daných pod-
mienkach dobre prosperuje. Avšak je tu 
určitá skupina jedincov (6,2 %), ktoré vyka-
zujú silné zníženie či už žiadnu vitalitu. Tieto 
sú z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti 
parku nevyhovujúce a na ne sa v najbližšej 
dobe zameria naša pozornosť.

Po stránke zdravotného stavu je väčšina 
stromov klasifikovaná ako stromy bez poško-
denia alebo s miernym poškodením. V praxi 
to znamená, že u týchto stromov nie sú 
potrebné vykonať významnejšie zásahy 
do koruny stromu. Pozornosť sa bude veno-
vať arboristickým úkonom na tých drevi-
nách, ktorým by súčasné mierne poškode-
nie (hlavne výskyt suchých vetiev) mohol 
prerásť do väčších rozmerov. U stromov, 
ktorým boli zistené výrazné poškodenia, 
budú arboristické opatrenia (rezy či bezpeč-
nostné väzby, ak bude potrebné) vykonané 
čo najskôr. Dreviny, ktorým súbeh niekoľ-
kých významnejších defektov a poškodení 
nezaručuje dlhodobú bezpečnú existenciu, 
budú odstránené.

Vzhľadom na už uvedené skutočnosti 
aké pestovateľské opatrenia navrhujete 
z dlhodobého hľadiska? 

Pre park v úvodných obdobiach odpor-
účam vykonať odstránenie poškodených 
a suchých jedincov, odstránenie suchých 
vetiev, bezpečnostné rezy a v niektorých 
prípadoch redukcie korún. Pre mladé 
výsadby bude potrebné zabezpečiť ošetre-
nie v podobe výchovných rezov. Pre cel-
kovú stabilitu parku bude však potrebná aj 
nová výsadba.

Aké sú prvé konkrétne opatrenia 
na zvýšenie bezpečnosti v parku?

Prvé konkrétne opatrenia, ktoré sa 
v parku vykonali, boli výruby suchých 
a výrazne napadnutých či poškodených 
drevín. (Pokračovanie na str. 15)
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(Dokončenie zo str. 14)
Išlo celkovo o 6 drevín. Nasledo-

vať bude povolenie na výrub pre ďalšie 
vybrané poškodené dreviny a v jesenných 
mesiacoch ich následné odstránenie. 
O koľko drevín presne pôjde bude jasné až 
po výrubovom konaní.

Kto bude výruby vykonávať?
Výruby podľa náročnosti, prístupnej-

šie a jednoduchšie odstrániteľné dreviny 
budú vykonávať Technické služby Senica, 
a.s. a ku komplikovanejším prípadom budú 
zavolaní kvalifikovaní arboristi. 

Viera Barošková

Poškodený strom musel byť odstránený.

Stanovisko občianskeho združenia

Dendrologický prieskum v senickom 
parku bol vypracovaný kvalitne a profe-
sionálne. Informuje nás o počte drevín 
i o druhovom zastúpení. Stromy hodnotí 
z pohľadu zdravotného stavu a ich statiky. 
Nie je prekvapujúce, že v parku, v ktorom 
bola desaťročia zanedbávaná systematická 
starostlivosť o dreviny bolo identifikova-
ných viacero stromov so zníženou prevád-
zkovou bezpečnosťou, ktoré bolo v súlade 
s týmto zistením nutné navrhnúť na výrub. 
Do výrubého konania sme sa prihlásili aj my, 
takže sme sa stali jeho právoplatnými účast-
níkmi. Všetky stromy sme obhliadli spolu 
s arboristom a vo väčšine prípadov máme 
rovnaký názor s vyhodnotením dreviny. 
Keďže sa obhliadka konala v neolistenom 
stave, pri niektorých stromoch sme požia-
dali o opätovné neskoršie hodnotenie, aby 
sme mohli lepšie posúdiť ich vitalitu. Mnohé 
z drevín navrhnutých na výrub majú poby-
tové znaky hniezdenia vtákov, preto sme 
navrhli, aby pred vydaním rozhodnutia bol 
vykonaný ornitologický posudok. 

Asanovaním stromov sa z parku odstrá-
nia rizikové dreviny a pohyb po tomto pries-
tore bude bezpečnejší. Určenie náhradnej 
výsadby bude súčasťou rozhodnutia.

Dana Ševčíková
Klub ochrancov zelene

Za Milinou Rosovou
Správy o úmrtí sa vždy prijímajú ťažko. 

Sú to chvíle, keď sa aj ten najuponáhľanejší 
človek stíši a uvedomí si pominuteľnosť. 
Smrť nás vždy zaskočí a prekvapí. Tak to 
bolo aj v prípade RSDr. MIliny Rosovej, 
ktorá sa napriek zdravotným ťažkostiam 
neustále zaujímala a zapájala do verej-
ného života. Táto práca ju charakterizovala 
a bola jej plne oddaná. Zomrela 27. marca 
vo veku 85 rokov. 

Ako mladá učiteľka na čas 
odišla zo Senice na východ 
Slovenska, ale v roku 1954 
po návrate do Senice sa už 
naplno začala venovať svojmu 
mestu Senici. V roku 1960 sa 
na jedno volebné obdobie ako 
predsedníčka postavila na čelo 
Mestského národného výboru. 
Bolo to zlomové obdobie 
pre Senicu, ktorá sa v roku 1960 
stala sídlom veľkého Senického 
okresu a začala sa jej veľká pre-
mena. Ďalších 17 rokov vykoná-
vala funkciu tajomníčky Mest-
ského národného výboru, ktorá ju celú 
pohltila. Z tejto pozície bola prakticky 
pri všetkom, čo sa v meste dialo. Jej pra-
covné nasadenie a organizačné schopnosti 
ju v roku 1981 na jedno desaťročie odvi-
ali do Bratislavy, kde pôsobila na poste 
tajomníčky Západoslovenského krajského 
národného výboru, no zostala srdcom 
Seničanka. Vždy mestu a jeho obyvateľom 
pomáhala a vychádzala v ústrety pri riešení 
problémov. 

Život Miliny Rosovej bol bohato napl-
nený nespočítateľným množstvom inicia-
tív, podnetov, impulzov a aktivít. Nedá sa 
to všetko pospomínať, no pripomeniem 
jej osobnú angažovanosť a zanietenosť, 
s akou pristúpila k zachovaniu pamiatky 
na básnika Ladislava Novomeského. Bolo 
to nielen jej osobné priateľstvo s ním, ale 
i veľkosť básnikovho ducha, ktoré ju viedli 

k tomu, aby v Senici 
jej pričinením vznikol 
Klub Spoločnosti Ladi-
slava Novomeského, 
ktorého bola predsed-
níčkou. S neskutočným 
entuziazmom vkla-
dala svoje schopnosti 
na zachovanie pami-
atky na básnika európ-
skeho významu. A to 
platí aj o súvisiacej čin-
nosti celoštátnej autor-
skej súťaži Literárna 
Senica, ktorá nesie 

meno tohto básnika a politika.
Veľa rokov s veľkým elánom praco-

vala v Slovenskom zväze protifašistických 
bojovníkov. Osobné spomienky na voj-
nové roky, spomienky mnohých bojov-
níkov sa premietli do oduševnenej práce 
v Základnej organizácii v Senici ako pred-
sedníčky a v Oblastnej organizácii ako 
tajomníčky do marca 2015. Cieľom jej 
práce bolo, aby si dnešná mladá generácia 
vážila mierový život a udržiavala pamiatku 
na svojich predkov. 

Verejnosť vyjadrila poctu a vzdala česť 
za výnimočne činorodý život Miline Roso-
vej 1. apríla v Dome smútku na obrade, 
ktorý pripravil Zbor pre občianske záleži-
tosti, ktorý v Senici zakladala. 

Česť jej pamiatke!

Viera Barošková

Orthovci vystavujú
V Galérii v podkroví Základnej umelec-

kej školy Senica sa 29. marca konala verni-
sáž výstavy pod názvom OTRHS – Obrazy 
a objekty. Na jednom mieste sa svojou tvor-
bou predstavuje umelecky založená rodina 
Orthovcov. Ich tvorbu početnému publiku 
predstavila kurátorka výstavy Božena Juríč-
ková zo Záhorskej galérie J. Mudrocha. 

S menom Štefan Orth sa spája viacero 
záujmov, no väčšina ho celkom oprávnene 
vníma hlavne ako výtvarníka. Hoci praco-
val na rôznych postoch, kreslenie a maľo-
vanie sa jeho životom tiahne ako červená 
niť. Uňho presne platí, že záľuba je povo-
laním a povolanie záľubou. Od roku 1990 
sa naplno ako pedagóg venuje výchove 
t a l e n t o v a n ý c h 
detí na výtvar-
nom odbore. 
Poznáme ho aj 
ako zakladateľa 
štúdia pre dospe-
lých, ktoré už 
niekoľko rokov 
rozvíja s dospe-
lými. Minuloročný 
jubilant (75 rokov) 
prekypuje stále 
aktivitami vo via-
cerých smeroch. 
Organizuje ple-
néry, pripravuje 

výstavy, zasadzuje sa o výmenu výtvarného 
umenia s partnerskými mestami Senice, 
fotografuje... Jednoducho je plný energie, 
žije aktívnym spoločenským životom, pre-
kypuje novými nápadmi, odovzdáva majs-
trovstvo mladým, no aj sám stále tvorí. 

Rodinné umelecké prostredie ovplyv-
nilo aj dvoch synov Martina a Štefana, ktorí 
sú obaja reštaurátori. Okrem objektov sa 
prezentovali na výstave aj voľnou maliar-
skou tvorbou. Do rodiny už patrí aj Kristína 
Orth Minčíková, ktorá sa venuje voľnej 
maľbe a kresbe, knižnej ilustrácii, animova-
nej tvorbe. Výstava trvala do 27. apríla. 

Viera Barošková 
foto autorka 
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Semifinále Slovnaft cup-u (Slovenského 

pohára) sa hralo na 2 zápasy. Seničania 
si v ňom zmerali svoje sily s posledným 
majstrom ligy - Spartakom Trnava. Prvý 
duel sa odohral v Trnave 3. apríla. Domáci 
v ňom boli o niečo lepším celkom a zápas 
rozhodli vo svoj prospech hneď na zači-
atku, keď v 2. min. po centri Lovata sa hla-
vou presadil Markoski. Hralo sa prevažne 
v strede poľa, hostia si vážnejšiu šancu 
nedokázali vypracovať, Trnava mala ešte 1 
gólovku, ale Yilmaz z 5-ky prekopol.

Odveta sa hrala na štadióne v Senici 
o dva týždne. Trnavčania, vedomí si svojho 
jednogólového náskoku, sa zamerali 
na pozornú defenzívu, z ktorej vyrážali 
do protiútokov. Prvý polčas priniesol vyrov-
naný súboj, Seničania si nedokázali poradiť 
s obranou Trnavy. Z hostí skúšal strelecké 
šťastie dvakrát Čonka, ale úspešný nebol. 
Po prestávke boli aktívnejší Seničania 
a hralo sa prevažne na polovici Spartaka. 
Gólovú hlavičku Diasa výborne vyrazil 
bývalý brankár Senice Bolek. Po ojedine-
lom brejku mohli udrieť hostia, ale Gren-
dela vychytal brankár Taborda a dorážku 
Čonku stečoval na rohový kop Kay. V 89. 
min. mal obrovskú možnosť na skórovanie 
Ramirez, ale zoči-voči Bolekovi neuspel, 
keď loptu poslal tesne vedľa brány. A keď 
sa neujala ani hlavička Derettiho v nad-
stavenom čase, duel skončil bezgólovou 
remízou, ktorá znamenala postup do finále 
pre trnavský Spartak.

IT

TURISTIKA
8. máj
Sobotištská pätnástka – viac v na str. 18
miesto: Sobotište 
organizátor: KST Sobotište

18. máj, 9.15
Turistický pochod Vrbovce-Chvojnica- 
Koválovské lúky-Čupy- Radošovce
miesto: Vrbovce nám., trasa 21 km 
organizátor: Klub slovenských turistov 
Odchod zo Senice AS o 8.45

STRELECKÉ PRETEKY
Verejné strelecké preteky VSP B-100
26. 5. na strelnici v Čáčove 
organizátor: RgO SPZ so sídlom v Senici
Prezentácia: 7.30-8.00 

FUTBAL
FK Senica - FC Spartak Trnava 
sobota 4. 5. o 17.00 

FK Senica - FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble 
sobota 18. 5. o 17.00
štadión FK Senica

HÁDZANÁ
Senica - Topoľníky 
sobota 11. 5. o 16.00

ŠPORT PRE VŠETKÝCH 
Challenge day Senica 
29. máj
Tento rok budeme súperiť s Humenným 
a Revúcou. Minulý rok sme Humenné 
porazili, keď sa v Senici zapojilo 21,17 % 
obyvateľov a v Humennom to bolo len 
14,29 % obyvateľov. 
miesto: školy a športoviská po meste
organizátor: Europe Direct Senica

Kam za športom

1.5.  Centrum, Štefánikova 726,    7.00 – 22.30
4. 5.  Dr. Max, OD Kaufland,  7.00 – 22.30
5. 5.  Dr. Max, OD Kaufland,  7.00 – 20.00
5. 5.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599,  20.00 – 22.30 
8. 5.  Eurodom, Hviezdoslavova 309,  7.00 – 22.30
11. 5.  Dr. Max, OD Kaufland,  7.00 – 20.00
11. 5.  Centrum, Štefánikova 726,  20.00 – 22.30
12. 5.  Dr. Max, OD Kaufland,  7.00 – 22.30
18. 5.  Ekolekáreň, Sotinská 1586,  7.00 – 20.00
18. 5.  Eurodom, Hviezdoslavova 309,  20.00 – 22.30
19. 5.  Dr. Max, OD Kaufland,  7.00 – 22.30
25. 5.  Dr. Max, OD Kaufland,  7.00 – 22.30
26. 5.  Dr. Max, OD Kaufland,  7.00 – 20.00
26. 5.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599,  20.00 – 22.30

Služby lekární

Jarnou prírodou
Klub slovenských turistov Senica zor-

ganizoval 21. apríla turistický pochod 
z Hradišťa pod Vrátnom k Pamätníku SNP 
U Rehušov v Prietrži. Krásne takmer letné 
počasie prilákalo do prírody veľa priazniv-
cov turistiky. So skupinou turistov z Myjavy 
sa v Prietrži strelo 65 účastníkov pochodu, 

ktorých vyhrávaním na harmonike zabavil 
Ján Čepko. Pozreli si aj expozíciu poľno-
hospodárskej techniky a Pamätnú izbu 
SNP. Senická časť turistov potom pokračo-
vala cez Prietrž do Hlbokého a čerešňovou 
alejou sa po absolvovaní 21 km jarnou prí-
rodou spokojní vrátili do Senice. 

bar 

Pohár do Rohožníka
Už po 4.- krát sa počas veľkonočných 

sviatkov stretli stolní tenisti, aby si zmerali 
sily na Veľkonočnom turnaji O pohár pri-
mátora mesta Senica, ktorého organizá-
torom je Stolnotenisový klub Byt-Centrum 
Senica. Turnaj sa uskutočnil 20. apríla v stol-
notenisovej herni v ESKU. Pohár primátora 
získal Tomáš Vincek z STK Rohožníka pred 
Filipom Jurčom z usporiadateľského klubu 
a Pavlom Macháčkom z STK Šaštín-Stráže 
a štvrtým Jaroslavom Fedorom, tiež z uspo-
riadateľského klubu. V B kategórii vyhral 
Ján Lajda pred Tiborom Malíkom (obaja 
zo Senice), na 3. mieste skončil Milan 
Zloch z Kopčian a na 4. Roman Vávra 
z Borského Sv. Jura. Poháre a medaily odo-
vzdal víťazom zástupca primátora mesta 
Senica Filip Lackovič.

lv 

Práce výrazne pokročili
Na Ulici S. Jurkoviča sa od januára t.r. 

revitalizujú dva vnútrobloky ohraničené 
bytovými domami 1202 – 1208. Realizátor-
ská firma Hílek a spol. pokračuje v prácach 
podľa harmonogramu. 

Posun v realizácii celej koncepcie je vidi-
teľný. „Spevnené boli plochy okolo ihrísk, 
pripravené sú spodné stavby pre montáž 
nových certifikovaných prvkov na ihris-
kách. Na celej ploche bolo vysadených 
30 nových stromov, ktoré prispejú k lepši-
emu prostrediu vo vnútroblokoch,“ stručne 
zhrnul vykonané práce vedúci oddelenia 
výstavby, životného prostredia a dopravy 
Mestského úradu Ing. Ivan Šteffek. V apríli 
sa začali postupne opravovať aj chod-
níky okolo vnútroblokov pred bytovými 
domami. Odstraňuje sa z nich starý povrch 
a nový bude z liateho asfaltu. Pri týchto 
prácach dochádza len k minimálnemu 
obmedzeniu obyvateľov a na nevyhnutný 
čas potrebný na vykonanie prác. Realizá-
torská firma informuje obyvateľov jednot-
livých vchodov o termínoch obmedzení. 
Oprava chodníkov potrvá do júla. 

Mesto Senica získalo financie na revita-
lizáciu v rámci Integrovaného regionálneho 
operačného programu, Prioritnej osi 4: 
zlepšenie kvality života v regiónoch s dôra-
zom na životné prostredie.

bar 
foto P. Pukančík 
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vo Fortuna lige

Senickí futbalisti pokračovali v najvyššej 
futbalovej súťaži v skupine o záchranu 
ďalšími stretnutiami. Po úvodných 5 zápa-
soch v jarnej časti, ktoré prehrali, sa im 
konečne začalo dariť zbierať body, a tak 
boj o záchranu bol poriadne dramatický.

V 24. kole pricestovali do Senice futba-
listi z Podbrezovej. V úvode zápasu boli 
aktívnejší hostia, držali loptu na svojich 
kopačkách, ale do vážnejšej možnosti sa 
nedostali. Postupom času sa hra vyrovnala, 
no pred obidvomi bránami bolo málo vzru-
chu. Do 2. polčasu vstúpili Seničania aktív-
nejšie s cieľom skórovať. Dvakrát to skúšali 
po štandardných situáciách (Kay, Dias), 
ale z nich sa presadiť nedokázali. Z hostí 
skúšal strelecké šťastie Leško, však brankár 
bol na svojom mieste. Rozhodnúť mohol 
v 83. min. Ségbé, ktorý sa uvoľnil v 16-ke, 
ale namiesto prihrávky Ramirezovi zvolil 
strelu, ktorú Vantruba zneškodnil. Tímy si 
tak body delili za bezgólovú remízu.

Dôležitý súboj čakal na zverencov tré-
nera Ricarda Chéu o týždeň v Myjave, kde 
hráva domáce zápasy túto sezónu Trenčín. 
Úvod zápas bol opatrný, ale postupne sa 
zápas rozbehol a bolo vidieť veľa šancí. 
Prvú mali Seničania - Dangubić ju nevyu-
žil, potom mali dve gólovky domáci, ale 
raz sa vyznamenal brankár Taborda a raz 
netrafili bránu. Skóre sa menilo v 27. min., 
keď Ramirez využil zaváhanie brankára - 
0:1. O deväť minút zvýšil na rozdiel dvoch 
gólov premenenou penaltou Kay - 0:2. 
Do polčasu nastrelil ešte delovkou žrď 
trenčianskej brány El Moudane. Seničania 
hrali s chuťou a hneď v 49. min. sa krásnou 
strelou presadil Dangubić - 0:3. Domáci sa 
nechceli vzdať a v 71. min. sa im podarilo 
znížiť Sleegersom - 1:3. Trenčín sa chy-
til a vypracoval si viacero šancí, pri kto-
rých musel svoje umenie ukázať brankár 
Taborda. Ten bol všaj ešte raz prekonaný, 
keď v 83. min. sa po štandardke presadil 
Čataković - 2:3. Záverečnému tlaku už 
Seničania odolali a na svoje konto si pripí-
sali prvé víťazstvo v jarnej časti.

V ďalšom súboji do Senice zavítala Nitra, 
ktorá tu v marci utŕžila debakel v pohári. Seni-
čania mali výborný vstup do zápasu. Už v 4. 
min. sa zastreľoval Ramirez. O štyri minút 
padol prvý gól, keď po priamom kope Tešiju 
sa hlavou presadil kapitán Kay - 1:0. V 25. 
min. bolo už 2:0, keď rýchlu kombinačnú 
akciu zakončil halfvolejom Asmah - 2:0. 
Po prestávke ťažili domáci hlavne zo štan-
dardných situácií. Hneď v 50. min. si na Teši-
jov roh nabehol El Moudane a krásnou 
hlavičkou strelil tretí gól. Nitre sa podarilo 
znížiť v 57. min. - akciu striedajúcich hráčov 
zakončil gólom kanonier Vestenický - 3:1. 
Seničania však pokračovali v ofenzívnom 
výkone. Asmah a Castaneda svoje obrovské 
možnosti nevyužili, ale kolumbijský útočník 
Castaneda si všetko vynahradil v 80. min., 
keď po ďalšom priamom kope Tešiju sa pre-
sadil strelou pri zadnej žrdi - 4:1.

Hľadáte tábor pre deti? 
Členovia klubu Barbell sa  6. apríla 

zúčastnili v  2. kole celoslovenskej ligy 
mladších žiakov v mládežníckom štvorboji 
družstiev.

Klub dlhodobo pracuje s deťmi, preto 
si mohli dovoliť postaviť do súťaže až dve 
družstvá. Hanbu si rozhodne nespravili 
a družstvo Senica A skončilo na 5. a Senica 
B na 8. mieste spomedzi družstiev z celého 
Slovenska. Treba podotknúť,  že senickí 
pretekári patrili medzi najmladších účast-
níkov súťaže. Mesto a klub reprezentovali  
Vanesa Kročitá, Samko Kopunec, Kristína 
Žáková, Roman Šalík, Simon Stašek, Lukáš 
Székely, Peter Gažo a Dominik Tkáč. V sep-
tembri bude tretie kolo ligy, na ktorom 
sa rozhodne, ktoré družstvá postúpia 
do finále. To sa uskutoční v decembri 
a postupuje naň prvých päť družstiev 
v poradí po troch kolách. Najbližšou súťa-
žou pre  najmenších členov klubu budú  
majstrovstvá Slovenska jednotlivcov v máji, 
odkiaľ by si chceli priviezť pár medailí. 

Starší žiaci sa  13. apríla zúčastnili v  2. 
kole ligy žiakov vo vzpieraní v Hurbanove, 
ktorí . súťažia za klub Golem Nové Mesto 
nad Váhom. Svojimi výkonmi na súťaži 
výrazne pomohli klubu Golem k získaniu 

Kedy volať políciu
Čo si treba všímať 

a nahlásiť na políciu: 
- Ak niekoho, koho nepo-

znáte sa podozrivo pohy-
buje okolo zaparkovaných 
áut alebo okolo obydlia, kde 
bývate.

- Ak niekto neprirodzene kričí a neviete 
kto a prečo, a vy ste usúdili, že osobe hrozí 
nebezpečenstvo.

- Ak chodí niekto od dverí k dverám 
alebo okolo zaparkovaných áut a skúša ich 
otvoriť.

- Ak vo vašom okolí jazdia pomaly sa 
pohybujúce vozidlá bez vytýčenej trasy 
alebo so zhasnutými svetlami.

- Nezvyčajné podozrivé zvuky – trieska-
nie, rozbíjanie skla apod.

- Podozrivé osoby pohybujúce sa 
vo vašom okolí.

- Podozrivé osoby prespávajúce v pivni-
ciach. 

- Skupinky mládeže zdržiavajúce sa 
v pivničných priestoroch (podozrenie 
z užívania návykových látok).

- Predaj tovaru ako ďalekohľady, kozme-
tika, spotrebná elektronika a pod. na parko-
viskách pri nákupných centrách a ponuka 
tohto tovaru za nezvyčajne nízke ceny 
(môže ísť o predaj kradnutého tovaru).

- Osobu násilne vnikajúcu do obývaných 
a neobývaných priestorov domu (vypáče-
nie, rozbitie okien, dverí, svetlíkov a pod.). 

- Túlajúce sa zvieratá, ktoré by mohli byť 
nebezpečné.

- Spadnuté elektrické vedenie, unikajúci 
plyn, požiar alebo zadymenie spoločných 
priestorov v bytovom dome alebo inú 
závažnú skutočnosť.

Rodičia pamätajte, že:
Telefón je pre vykrádačov bytov jed-

ným z vysoko efektívnych prostriedkov 
ako sa oboznámiť so situáciou vo vyhli-
adnutom byte. Najlepším informátorom 
v tomto prípade môže byť neinformované 
dieťa. Vysvetlite svojím deťom, kedy volať 
na políciu. Zabráňte i vy zneužitiu núdzo-
vého volania, ku ktorému môže prísť i z 
nevedomosti.

3. miesta, a tým potvrdili postup do finále 
slovenskej ligy, ktoré sa uskutoční na jeseň. 
Ak nepoľavia v úsilí,  tak môžu v slovenskej 
lige vybojovať medailu. Výkony našich pre-
tekárov boli: Viktória Sládková  trh 43 kg, 
nadhod 54 kg; Tomáš Kovačovič trh 47 kg, 
nadhod 57 kg; Roman Marek – trh 55 kg, 
nadhod 65 kg. Najbližšou súťažou pre star-
ších žiakov budú Majstrovstvá Slovenska 
jednotlivcov dňa 25. mája v Trenčíne. 

Klub Barbell usporiada od 29. júla do  
2. augusta denný detský športový tábor 
plný športových zážitkov, na ktorý pozý-
vajú všetky deti vo veku od 6 do 12 rokov.  
Uskutoční sa v priestoroch ZŠ na Ulici V. 
Paulínyho-Tótha v Senici. Cena 65 €. Info 
na tel. čísle 0948 781 976.  

A.P. 

Po štyroch dňoch po vypadnutí 
z pohára sa Seničania opäť stretli so Spar-
takom, tentoraz v Trnave. Aj v tomto 
zápase sa ťažko rodili strelecké možnosti 
na obidvoch stranách. V úvodnom dej-
stve boli Seničania aktívnejším celkom, ale 
cez pozornú obranu domácich sa nepresa-
dili. Na druhej strane mohol otvoriť skóre 
Yilmaz, no z výhodnej pozície netrafil 
Tabordovu bránu. Po prestávke nastúpili 
s väčším dôrazom Trnavčania a v 61. min. 
mali dve obrovské možnosti, keď Lovata 
vychytal Taborda a Yilmaz o chvíľu opäť 
netrafil bránu. Vyrovnaný duel rozhodla 
79. min. - po centri Zezinha z priameho 
kopu si loptu v 16-ke našiel stopér Dias 
a poslal ju za Bolekov chrbát - 0:1. Bol to 
jeho už 6. gól v sezóne. V závere si ešte 
s Grendelovou delovkou poradil Taborda, 
a tak sa Seničania radovali z ďalšieho dôle-
žitého víťazstva v boji o záchranu.

IT
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Sobotištskej pätnástky

Milovníci pohybu v prírode si turistic-
kým pochodom Sobotištská pätnástka 
tento rok pripomenú 74. výročie víťazstva 
nad fašizmom. Organizátori z Klubu slo-
venských turistov Sobotište pripravili päť 
trás od desať kilometrovej až po tú najdlh-
šiu päťdesiat kilometrovú. Všetky trasy 
vedú po turistických značených chodní-
koch Myjavskej pahorkatiny a Bielych Kar-
pát. Na každej z trás je možnosť občerstviť 
sa v bufetoch organizátorov. Prezentácia 
účastníkov od 6.00 bude v Dome kultúry, 
ktorý sa nachádza v peknom a tichom pro-
stredí parku v centre obce za kaštieľom. 
Každý účastník si môže v priestoroch 
štartu kúpiť suvenír. Okrem habánskej 
keramiky aj pohľadnicu obnovenej Útulne 
pod Uchánkom.  

JK

Bublinkový deň 
už piatykrát

Ak ste malí či veľkí, určite mnohí neod-
mietnete pozvanie mesta Senica a Centra 
voľného času na farebný a veselý Bublin-
kový deň. Uskutoční sa 7. mája od 15.00 
pri DAVe a v mestskom parku. 

Pod jeho prípravu sa podpisujú tiež 
mladí zo Študentského parlamentu mesta, 
dobrovoľníci Senica 2.0 a združenia 
DOMKA, firma Luxor, združenie Sports-
Fun Academy Senica a mnohí ďalší. Tešiť sa 
tentoraz môžete i na profesionálneho bub-
linára Mr. Bubble z Bratislavy, známeho 
kúzelníka Petra, penu, hasičov, maľovanie 
na tvár, rebrík do neba, autíčka a hravých 
psíkov plemena samojed, na nácvik tan-
čekov... Ak pridáme zaujímavé športové 
a humorné súťaže, kopec bublín, zahrá 
nám dobrý D.J., vykukne slniečko a dáme 
si na deke niečo pod zub, je postarané o 
program až do večera. Nasledujúci deň je 
totiž voľno a môžeme sa plynule presunúť 
na Sobotištstkú 15-tku. 

D.K. 

Chcete študovať na ZUŠ?
V Základnej umeleckej škole v Senici 

študuje v štyroch odboroch približne 1200 
žiakov. Ak chcete aj vy patriť medzi jej 
žiakov, tak sa treba prihlásiť na prijímacie 
pohovory. Uskutočnia sa 20. a 21. mája 
od 13. do 17. hod. Kto by tieto termíny 
nestíhal, má možnosť zúčastniť sa na doda-
točných prijímacích pohovoroch, ktoré 
budú 17. júna od 13. do 17. hod. 

ZUŠ-ka všetkým záujemcom dáva príle-
žitosť pozrieť si jej priestory a porozprávať 
sa s pedagógmi na Dni otvorených dverí 
14. mája. Predpoludnie je určené pre školy, 
popoludní sú konzultácie pedagógov 
s rodičmi.

bar 

Medaila 
na každom turnaji

Senickí karatisti v turnajoch na Sloven-
sku i v Čechách získali množstvo úspechov. 
V 1. kole Českého pohára goju 3. februára 
v Hustopečiach sa postavili karatisti Hanko 
Senica 5-krát na stupeň víťazov.

Najúspešnejšou bola juniorka Adela 
Sadloňová, strieborná v kata junioriek 
i senioriek. Ďalšie striebro získala v kata 
mladšie žiačky Zuzana Kopáčová a po jej 
boku stála na 3. mieste na stupňoch víťa-
zov aj jej sestra Lenka Kopáčová. V kata 
staršie žiačky sa umiestnila na 3. mieste 
Emma Kondlová.

Druhé kolo Českého pohára sa uskutoč-
nilo 16. marca v Hodoníne, to bola šanca 
vyskúšať si svoju výkonnosť i pre najmlad-
ších senických karatistov, začiatočníkov 
s bielym opaskom. Pretekári z A družstva 
vo svojich kategóriách ako obyčajne domi-
novali, väčšinu súperov vyraďovali jasne 
presnou technikou, rýchlosťou i silou. 
V kata seniorov slovenský reprezentant 
Martin Kopáč úlohu najväčšieho favorita 
splnil, po ceste do finále vyradil všetkých 
a ani vo finále nedal J. Jirsovi (Shindoka 
Jindřichuv Hradec) žiadnu šancu. Zlato 
pre Senicu. V silnej kategórii kata mlad-
šie žiačky karatistky Hanko Senica úplne 
ovládli súťažné tatami. Sestry Zuzana 
a Lenka Kopáčové porazili všetky svoje 
české súperky a v slovenskom - senickom 
finále si to medzi sebou rozdali o zlato. 
Zuzka potvrdila svoju stále sa zlepšujúcu 
výkonnosť a po výhre 3:0 získala 1. miesto. 
Jej sestra Lenka skončila druhá. Druhé 
miesto obsadila v kata junioriek Kristína 
Zrínyová a tretia skončila Adela Sadloňová. 
Bronzovú medailu získal v kumite žiakov 
člen B družstva Samuel Otrubčák. 

V nových disciplínach karate pre mlá-
dež Kihon Ido-techniky v pohybe a kumite 
Baloon-tieňový boj sa výborne predviedli 
najmenší senickí karatisti, začiatočníci z C 
družstva s bielym opaskom, ktorí cvičia 
od septembra minulého roka. Na svojej 
vôbec prvej súťaži ukázali medzi čes-
kými vrstovníkmi svoje kvality a obaja zís-
kali bronzovú medailu. Iba 6-ročná Karin 
Krúžeková v Kihon Ido 
a 7-ročný Jakub Briesten-
ský v kKumite Baloon. 
Výborné výkony senic-
kých karatistov sledo-
vali v pozícii rozhodcov 
i obaja senickí tréneri, 
tréner A-družstva M. 
Čulen (9. Dan) a tréner B 
a C družstva J. Rehuš (5. 
Dan). 

Svoj talent a trénin-
gové úsilie pretavila 
v zisk ďalšej medaily 
Karin Krúžeková už 
o týždeň v 2 . kole Slo-
venského pohára žiakov 
23. marca na Myjave. 
V omnoho silnejšej 

i početnejšej konkurencii mladých sloven. 
karatistov získala 3. miesto v kategórii Agi-
lity - dievčatá do 7 rokov.

Posledné 3. kolo Českého pohára sa 
uskutočnilo 6. apríla v Bruntále a bojovalo sa 
v ňom i o postup na Majstrovstvá ČR v Brne. 
Na svojej druhej českej súťaži naozaj hvi-
ezdili najmenší senickí karatisti do 7 rokov 
ešte bez technických stupňov. Biele opasky 
Karin Krúžeková (foto hore) a Jakub Bries-
tenský (foto dole) nastúpili hneď v troch 
kategóriách a v každej získali medailu. 
Obaja kraľovali v kumite Ballon, kde získali 
zlato, keď porazili celú českú konkurenciu. 
Karin vo finále vybodovala lepšou technikou 
Krahulovú (Dragons Rosice) a Jakub neutí-
chajúcou bojovnosťou porazil Jílka (VIP 
Olomouc). Krúžeková zvíťazila i v Kihon Ido 
a iba v Agility sa musela uspokojiť s bronzo-
vou medailou. Briestenský si skompletizoval 
svoju medailovú zbierku striebrom v Kihon 
Ido (prehral vo finále s Veselíkom z Budokan 
Brno) a bronzom v Agility. Obaja Seničania, 
trojnásobní medailisti z Bruntálu, si zároveň 
vybojovali i postup na Majstrovstvá ČR 25. 
mája v Brne a v moravskej metropole budú 
patriť k favoritom vo všetkých troch disciplí-
nach.

Na posledné 3. kolo Slovenského 
pohára žiakov 13. apríla do Starej Ľubovne 
vycestovala Karin Krúžeková (Hanko 
Senica). Aj na východnom Slovensku 
na svojom štvrtom turnaji v tomto roku 
získala medailu za 2. miesto v Agility. Karin 
zároveň postúpila na Majstrovstvá Sloven-
ska žiakov 11. mája v Poprade. Doterajšia 
vynikajúca bilancia mladučkej senickej 
karatistky (medaila na každom turnaji, kde 
štartuje) naznačuje, že by mohla nasledo-
vať úspešných senických reprezentantov, 
majstrov Slovenska, Európy i sveta.

V senickom Dome 
kultúry boli pri oce-
ňovaní najlepší špor-
tovci mesta Senice 
za rok 2018, medzi 
nimi i úspešní slovenskí 
reprezentanti v karate 
z Hanko Senica. Okrem 
titulov majstra Slovenska, 
Európy i medailí z maj-
strovstiev sveta sú seni-
ori Alžbeta Ovečková, 
junior Martin Kopáč i šéf-
tréner Martin Čulen prí-
kladom aj v zodpoved-
nom prístupe k tréningu, 
v správaní v dojo i mimo 
neho.

E. Jareč
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Do 3. mája
Milan Rastislav Štefánik – výstava k 100. 
výročiu jeho tragickej smrti
miesto: ZOS 
organizátor: ZOS 

Do 16. mája
Talenty - 10. trienále poslucháčov ume-
leckých škôl - vystavujú študenti Katedry 
dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej 
fakulty Technickej univerzity vo Zvolene
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 
organizátor: Záhorská galéria J. Mudrocha 

Do 23. mája 
MODEL 2019 – výstava prác návrhárskej 
súťaže mladých výtvarníkov od 9 do 17 
rokov (ZŠ, ZUŠ), téma Slovensko, kategó-
rie - módny návrh, módny dezén, odevný 
doplnok a tvorba odevu, výstava otvorená 
v pracovných dňoch od 11.00 do 17.30 
miesto: CVČ
organizátor: CVČ

3.- 4. máj
24 hodinové štafety v plávaní, behu, šachu
miesto: Mestská plaváreň 
organizátor: Reco, Mesto Senica

3. máj, 17.00 
SenART FÓRUM 2019 – vernisáž výstavy 
miesto: výstavná sieň Denného centra, Hvi-
ezdoslavova 323
organizátor: Združenie SenART Senica, 
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, 
Denné centrum 

3. máj, 19.00 
Odchody vlakov – divadelné predstavenie, 
účinkujú Adela Vinczeová a Viktor Vincze, 
predpredaj vstupeniek Infosen a predpre-
daj.sk, vstupné 17 € 
miesto: Dom kultúry
organizátor: MsKS Senica

4. máj, 16.00
Vernisáž výstavy absolventov štúdia pre 
dospelých 
miesto: Galéria v podkroví
organizátor: ZUŠ

5. máj, 14.00 
Osuská kapela - krst CD, hosť Gizka 
Oňová, predpredaj vstupeniek Infosen 
Senica, vstupné 4 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS 

7. máj, 10.00 – 16.00
Záhorie spieva a tancuje - prehliadka det-
ských folklórnych súborov
miesto: Dom kultúry
organizátor: ZOS, MsKS 

7. máj, 10.30 
Pietna spomienka pri príležitosti 74. výro-
čia skončenia 2. svetovej vojny
miesto: Námestie oslobodenia, socha 
Víťazstvo
organizátor: OÚ Senica, Mesto Senica

7. máj, 15.00 – 19.00
5. Bublinkový deň – viac na str. 18
miesto: DAV a okolie
organizátor: CVČ, Študentský parlament 
mesta, Mesto Senica, Luxor, DOMKA, 
Senica 2.0, SportsFun Academy

8. máj 
Futbal v meste – street futbalový turnaj 
(10.00 -14.00 deti, 14.00 – 17.00 dospelí)
miesto: Námestie oslobodenia
organizátor: SFZ

9. máj, 9.00 
Klavírna Senica – regionálna súťaž
miesto: koncertná sála ZUŠ
organizátor: ZUŠ

9. máj, 19.00 
Oprášené filmy – Čo ste ešte nevideli
miesto: Dom kultúry 
organizátor: TV Sen 

10. máj 
Mníchovská dohoda - vernisáž výstavy 
fotografií 
miesto: Dom kultúry
organizátor: ZOS

11. máj 
Míľa pre mamu
miesto: mestské kúpalisko
organizátor: Mesto Senica, MC Stonožkine 
slniečka, CVČ

14. máj
Deň otvorených dverí v ZUŠ – viac na str. 18
miesto: ZUŠ
organizátor: ZUŠ

16. máj, 9.00 – 18.00
Akadémia k 40. výročiu založenia ZŠ na 
Sadovej ulici 
miesto: Dom kultúry
organizátor: ZŠ Sadová ulica

19. máj, 10.00 
Nedeľa pod nebom - gospelová hudba, pro-
gram pre deti, posolstvo, športové aktivity
miesto: pri Korunke na tzv. starom sídlisku
organizátor: Kresťanské centrum Senica

19. máj, 17.00 
Koncert žiakov ZUŠ 
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha
organizátor: ZG a ZUŠ

21. máj, 9.00 
Slávik Slovenska 2019 - postupová súťaž v 
interpretácii ľudovej piesne pre žiakov ZŠ a 
ZUŠ, postupujú víťazi školských kôl
miesto: ZUŠ Senica
organizátor: CVČ, OÚ Trnava

23. máj, 18.00 
Progres a Mára – koncert hudobnej sku-
piny z Čerenian, predpredaj vstupeniek 
Infosen Senica, vstupné 10 € 
miesto: Dom kultúry
organizátor: MsKS 

24. máj, 16.30 a 19.30
KUBO "Anča, ja mám nožík" - excelentný 

československý muzikál, predpredaj vstu-
peniek Infosen Senica, vstupné 28 € a 25 €
miesto: Dom kultúry
organizátor: MsKS 

25. máj 11.00 
FEST Cool piknik - festival pouličného jedla 
a remeselného piva
miesto: park pri DAVe 

26. máj, 17.00 
Čaj o piatej - účinkujú Elena Kálková a 
Robo Čerňák
Miesto: čajovňa Avalonross 
Organizátor: čajovňa Avalonross 

30. máj, 8.00 – 15.00
Výstava kompenzačných pomôcok pre 
občanov so zdravotným postihnutím
miesto: Dom kultúry
organizátor: ÚPSVaR Senica

PRIPRAVUJEME:
1. 6. Letecký deň detí – podujatie k Medzi-
národnému dňu detí 
miesto: Letisko Senica
organizátor: Mesto Senica, Záhorácky 
aeroklub, DOMKA

1.6. Memoriál Soni Cádrovej - detská 
hasičská súťaž 
miesto: ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha 
organizátor: DHZ 

3.6., 16.30 Smejko a Tanculienka
Miesto: Dom kultúry Senica
Organizátor: MsKS

8. 6. 31. Záhorácky maratón a 16. polma-
ratón
organizátor: Mesto Senica, TTSK, Šaštín – 
Stráže, Borský Mikuláš

Míľa pre mamu
Obľúbené podujatie Míľa pre mamu, kto-

rým vzdávame úctu a poďakovanie obeta-
vým mamám a ich nezištnej láske, sa v Senici 
uskutoční v sobotu 11. mája. Aj tento rok je 
pripravený bohatý program pre celé rodiny. 

V areáli kúpaliska bude od 13.00 
do 15.45 registrácia tých účastníkov, 
ktorí chcú absolvovať symbolickú míľu 
pešo, s kočíkom, na bicykli, kolobežkách, 
kolieskových korčuliach... Štart míle bude 
o 15.00 a trasa povedie po cyklotrase. 
Pre každého zaregistrovaného účastníka 
bude pripravený darček. Od 13. do 15. 
hod. bude kultúrny program, v ktorom 
sa predstavia deti z Centra voľného času 
a Materského centra. O 14. hod. si deti 
pozrú interaktívne divadielko Fifo a Vierka 
na prázdninách. O 16. hod. poteší všetkých 
interaktívna tanečná šou Crazy Chichi & 
Friends. K tomu všetkému ešte maľova-
nie na tvár, tvorivé dielničky, nafukovacie 
hrady, súťaže... Organizátori Mesto Senica, 
CVČ, MsKS, RSMS a ďalší spoluorganizá-
tori sa tešia na všetkých účastníkov, aby 
sme tak opäť hojnou účasťou poďakovali 
mamám za všetko, čo robia pre svoje deti. 

bar
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Ing. Peter Lukáč    a      Mgr. Gabriela Barčáková
Andrej Baláž      a    Natália Fodorová
Fabian Polák     a       Eliška Oláhová
Milan Winter        a     Michaela Michalovičová
Miroslav Nosko     a      Elena Hrádelová
Miroslav Valanec    a   Eva Forišková   

Vítame nových Seničanov

Valerian Suchovský   narodený v Skalici
Nella Vinceková   narodená v Skalici
Hana Michaela Kubiňák  narodená v Myjave
Anna Poláková   narodená v Nitre
Viktória Vašková   narodená v Myjave

Opustili nás 

Ivan Havel   vo veku 64 rokov
JUDr. Jozef Kuliaček   vo veku 87 rokov
Dana Petríková   vo veku 56 rokov
Hedviga Cigánková   vo veku 86 rokov
Pavol Vavrinec   vo veku 74 rokov
Ing. Igor Demko   vo veku 60 rokov
Marko Pilo   vo veku 69 rokov
Anna Záškvarová   vo veku 77 rokov
Rudolf Krbica   vo veku 76 rokov
RSDr. Milina Rosová    vo veku 85 rokov
Ján Hiža   vo veku 95 rokov
Justína Luhová   vo veku 81 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
Dotĺklo srdiečko, prestalo biť. 
Zavreli sa oči tvoje, nemôžeme 
na teba zabudnúť. Osud je krutý, 
nevráti, čo vzal. Zostali iba spomienky, 
v srdci žiaľ. Už niet návratu a ani 
nádeje, len cestička k hrobu nás k tebe 
zavedie. Kytičku kvetov na hrob ti môžeme 

dať, spokojný spánok ti priať a s úctou spomínať...
Dňa 13. marca nás navždy opustil milovaný manžel, otec, syn, 
brat, švagor, strýko a kamarát Emil Tomáš vo veku 57 rokov. 
Ak ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
Česť jeho pamiatke!
Smútia manželka Zuzka, dcéra, rodičia a ostatná rodina, 
ktorí ďakujú za kvetinové dary a vyslovenú sústrasť. 

y, 

Spomienka
Život nevráti, čo nám vzal. Vracia len 
spomienky, bolesť a žiaľ...
Dňa 20. mája uplynie prvý rok 
od úmrtia milovaného manžela, otca, 
deda Ľudovíta Dedíka. 
Ak ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, dcéry Viera a 
Eva s rodinou a vnúčatami Michalom a Simonkou a ostatná 
rodina.

Spomienka
Čas plynie ako rieky prúd, kto vás mal 
rád, nemôže zabudnúť...
Dňa 4. februára sme si pripomenuli 
38. výročie úmrtia manžela, otca 
a brata Pavla Zuščíka z Čáčova (na 
foto).
Zároveň si 27. mája pripomenieme 5. 

výročie úmrtia syna, otca a brata Miroslava Zuščíka z Čáčova.
S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Spomienka
Už sa k nám nevrátiš, už niet nádeje, 
len cestička k tvojmu hrobu nás 
zavedie...
Dňa 28. apríla sme si pripomenuli 
5. výročie úmrtia drahého manžela, 
otca, dedka a pradedka Ladislava Rišku. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka, syn Miro s rodinou 
a dcéra Irka s rodinou. 

Spomienka
Čas rany nezahojí, len nás naučí s nimi 
žiť...
Dňa 4. mája uplynie 18 rokov 
od úmrtia manžela, otca a dedka 
Štefana Močola. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

Spomínajú syn Štefan s rodinou a dcéra Magda s rodinou.

i 

Okienko JDS
• Kúpanie v Thermalparku v Dunajskej Strede sa 

uskutoční 13. mája, poplatok 13 eur, odchod o 8. hod. od plavárne.
• Tanečné posedenie pri hudbe bude 23. mája o 15. hod. 

v budove COOP Jednota.
• Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Senici zabez-

pečila ďalší liečebný pobyt, a to 
v Liptovskom Jáne penzión Horec od 8. do 14. septembra 

(plná penzia, 6 procedúr). Úhradu za pobyt vo výške 170 eur 
vrátane dopravy treba zaplatiť do 5. júna v Klube dôchodcov 
na Továrenskej ulici v pondelok, stredu a piatok.

• Dňa 30. mája sa uskutoční celodenný výlet Stará Turá - 
Javorina. V programe je návšteva Mestského múzea v Starej 
Turej, vrch Javorina (rozhľadňa, vychádzka v okolí). Poplatok 
6 eur treba zaplatiť najneskôr do 15. mája v Klube dôchodcov 
na Továrenskej ulici, odchod o 8. hod od plavárne.

• Jednodňový výlet na Brezovú pod Bradlom a okolie sa usku-
toční 5. júna. Odchod o 8. hod. od plavárne, poplatok 5 eur zapla-
tiť najneskôr 15. mája v Klube dôchodcov na Továrenskej ulici.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov v Senici pripravila 
pre svojich členov športové hry, ktoré sa budú konať 15. júna 
v Dennom centre na Hviezdoslavovej ul. Začiatok o 10. hod. 
Poplatok 5 eur zaplatiť najneskôr do 3. júna v Klube dôchod-
cov na Továrenskej ul.

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

d l
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MÁJ 2019
Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení sú uvedené 
nad názvom filmu.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk

 Sobota 4. a nedeľa 5. máj o 17.00
Mia a biely lev 
Rodinné dobrodružstvo o dievčati a jej 
priateľstve s bielym levom. Jedenásťročná 
Mia dostane malého bieleho leva a stanú 
sa z nich nerozluční kamaráti. Keď ale 
trochu podrastú a prestanú byť mláďatá, 
musia spolu utiecť do africkej divočiny, aby 
vzácne zviera zachránili pred lovcami.
Žáner: rodinný, dobrodružný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 98 min.

 Sobota 4. a nedeľa 5. máj o 19.00
AVENGERS: ENDGAME
Záverečné dejstvo ságy Avengers od štúdia 
Marvel. Svet ocitol v troskách. Polovica 
všetkých bytostí bola vyhubená. Avengers 
sa so zvyškami spojencov ešte raz dajú 
dohromady, aby zvrátili Thanosove zločiny 
a znovunastolili poriadok vo vesmíre.
Žáner: akčný, dobrodružný, fantasy
Vstupné: 5 €, MP 12+, 182 min.

 Utorok 7. a streda 8. máj o 19.00
TERORISTKA
Hlavnou hrdinkou čiernej komédie je 
Mária, učiteľka na dôchodku, ktorá si jed-
ného dňa povie, že už si nechce pripadať 
ako krava, a keď jej proti arogantnému 
pôvodcovi lokálneho zla nepomôže ani 
starostka, zoženie si zbraň. Skoro však 
zistí, že ako je vražda zložitá morálne, je 
rovnako zložitá aj logisticky...
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 95 min.

 Piatok 10. a nedeľa 12. máj o 17.00
CHROBÁČIKOVIA 2: 
ĎALEKO OD DOMOVA
Keď padne prvá snehová vločka, hmyz 
vyhlási pohotovosť a všetci spoločne sa 
vyberú hľadať zásoby do komory. Počas 
akcie sa stane nehoda. Jedna lienka spadne 
do krabice a je odoslaná na cestu na ostrov 
Karibik. Chrobáčikovia sa rozhodnú poslať 
záchranu - mravca, pavúka a lienku. 
Žáner: rodinný animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 92 min.

 Piatok 10. a streda 15. máj o 19.00
KLIATBA KVÍLIACEJ ŽENY
La Llorona. Plačúca žena. Desivý prízrak 
chytený medzi nebom a peklom s hroz-
ným osudom spečateným vlastnou rukou. 
Počas života v záchvate žiarlivosti utopila 
svoje deti, no vzápätí sa za nimi so žalost-
ným plačom vrhla do rozbúrenej rieky. 
Teraz plače naveky. Jej slzy sú smrteľné 
a kto v noci začuje jej volanie smrti, je 
zatratený. La Llorona sa zakráda tmou 
a loví deti. Vystríhajte sa pred jej chladným 
kvílením… Jej muky už nič nezmierni. Jej 
dušu už nič nespasí.
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 93 min.
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POKÉMON DETEKTÍV PIKACHU
Prvýkrát sa na plátnach kín v podobe 
hraného filmu - pokémoni. Príbeh začína 
zmiznutím špičkového detektíva Harryho 
Goodmana. Toto prinúti jeho syna Tima 
pátrať, čo sa stalo. Pri odhaľovaní záhady 
mu asistuje detektív Pikachu. Tim je jedi-
ným človekom, ktorý rozumie reči poké-
monského partnera, zatiaľ čo ostatní 
počujú len známe „pika - pika“.
Žáner: akčný, dobrodružný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 12+, 104 min.

 Utorok 14. máj o 19.00
CHVILKY (filmový klub)
Anežka je mladá žena, ktorá si praje, aby 
vzťah s jej rodinou aj partnermi bol dobrý 
a pokojný, a to aj za tú cenu, že ona sama 
ustúpi a bude sa vyhýbať prípadným nedo-
rozumeniam či sporom. Neuvedomuje si ale, 
že tento pomyselný pokoj je len pokojom 
pred búrkou, ktorá musí skôr či neskôr prísť. 
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 12+, 93 min.

 Piatok 17. a sobota 18. máj o 17.00
UGLY DOLLS
UglyDolls si žijú bezstarostný život. Moxy 
nie je spokojná, a preto nahovorí kamará-
tov, aby odišli z mesta hľadať „Veľký svet“, 
kde má každá hračka skutočného parťáka 
– ľudské dieťa. Objavia však Inštitút doko-
nalosti, v ktorom vychovávajú dokonalé 
hračky. Lenže väčšinou je dokonalá iba 
fasáda...
Žáner: animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 88 min.

 Piatok 17. a sobota 18. máj o 19.00
JOHN WICK 3: PARABELLUM
Na hlavu Johna Wicka bola vypísaná 
odmena 14 miliónov dolárov, čo zmobili-
zovalo armádu lovcov odmien. Potom, ako 
zabije člena tajného združenia nájomných 
vrahov, je John exkomunikovaný a stane sa 
z neho štvanec na úteku.
Žáner: akčný thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 131 min.

 Nedeľa 19. a utorok 21. máj o 19.00
BEACH BUM
Príbeh spisovateľa, ktorý je stále zhúlený, 
brázdi Miami v športiaku alebo sa fláka 
po pláži s bezdomovcami. Večne je 
pod vplyvom čohokoľvek omamného, 
hovorí si Moondog. K tomu je básnik a je 
až nechutne bohatý. Občas si na to spo-
menie rovnako ako na to, že má dcéru 
a ženu, ktorá ho miluje a súčasne podvá-
dza so slávnym Snoop Doggom.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 95 min.

 Streda 22. máj o 19.00
DADDY COOL
Adriena odkopne priateľka, pretože sa 
nespráva ako zrelý muž, ale ako tínedžer. 
Bez zodpovednosti, bez poriadnej práce, 
no vždy v pohode. Už by chcela mať rodinu, 
ale nechce mať deti s dieťaťom. Adrien si 
zachová chladnú hlavu a vymyslí plán, ako 
ukázať, že je dospelý a zodpovedný. Založí 
súkromné jasle. Záujemcov je veľa a z Adri-
ena je za krátky čas „otec na plný úväzok“. 
Lenže... deti sa pohybujú, sú hlučné, celý 
deň nespia, chcú jesť, piť, prebaliť, …
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 97 min.

 Sobota 25. a nedeľa 26. máj o 17.00
ALADIN
Živá a akčná adaptácia animovanej klasiky 
je vzrušujúcim príbehom o šarmantnom 
pouličnom zlodejíčkovi Aladinovi, odváž-
nej a cieľavedomej princeznej Jasmíne 
a džinovi, ktorý môže byť kľúčom k ich bud-
úcnosti. Will Smith ako Džin v Disneyho 
novom spracovaní obľúbeného príbehu.
Žáner: dobrodružný, rodinný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 129 min.

 Sobota 25. a nedeľa 26. máj o 19.15
BRIGHTBURN
Čo sa stane, keď dieťa z iného sveta pri-
stane na Zemi, ale namiesto toho, aby sa 
stalo hrdinom, pretvorí svoje superschop-
nosti v zlovestné činy? Nový horor pod pro-
ducentskou záštitou Jamesa Gunna, reži-
séra Strážcov Galaxie.
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 85 min.

 Utorok 28. máj o 19.00
VŠETCI TO VEDIA (filmový klub)
Krásna Laura prichádza do rodného Špa-
nielska na svadbu svojej sestry. Bujarú 
oslavu naruší zmiznutie jedného z hostí. 
Čoskoro sa ukáže, že pod povrchom dri-
emu staré krivdy a tajomstvá, ktoré mali 
zostať zabudnuté. Najslávnejší filmový 
pár súčasnosti Penélope Cruz a Javier 
Bardem excelujú v hlavných úlohách dáv-
nych milencov, medzi ktorými to nikdy 
neprestalo iskriť. 
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 12+, 132 min.

 Streda 29. a piatok 31. máj o 19.00
BOLESŤ A SLÁVA
Salvator Mallo je slávny režisér. Počas svo-
jej kariéry zažil mnoho úspechov. Teraz sa 
však jeho svet rúca. Cíti prázdnotu a nie 
je schopný tvoriť. V spomienkach sa vra-
cia do detstva, keď s rodičmi emigroval 
do Valencie. Snaží sa rozpomenúť na spa-
ľujúcu túžbu po svojej prvej láske, a na 
bolesť, ktorú mu priniesol rozchod. 
Žáner: dráma
Vstupné: 5 €, MP 15+, 113 min.

 Piatok 31. máj o 17. h a sobota 1. jún 
o 17.30
BLESKOVÝ MANU
Malý Manu je výborný letec a teší sa 
na skúšku z lietania, ktorú musí podstúpiť 
každá čajka, aby sa mohla s kŕdľom vydať 
na juh. Nešťastnou náhodou ale skončí ako 
zmoknutá sliepka. V skutočnosti je Manu 
dážďovník, medzi čajky sa ako mláďa 
dostal omylom. Dozvedel sa pravdu, obja-
vil iné dážďovníky a jednu slečnu a odchá-
dza s nimi za dobrodružstvom...
Žáner: animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 88 min.

 Sobota 1. a nedeľa 2. jún o 19.30
GODZILA II: KRÁĽ MONŠTIER
Príbeh sleduje hrdinské úsilie členov krypto-
zoologickej agentúry Monarch odraziť útok 
gigantických tvorov vrátane impozantnej 
Godzilly, ktorá čelí prerastenému motýľovi 
– Mothre, vtáčiemu Rodanovi, ale aj najväč-
šiemu nepriateľovi, ktorým je trojhlavý drak 
Kráľ Ghidorah. Tieto predpotopné druhy 
opäť povstanú, začne sa boj o nadvládu 
a existencia ľudstva bude visieť na vlásku.
Žáner: akčný, dobrodružný
Vstupné: 5 €, MP 15+, 132 min.
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