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Lipa vonia domovom, spája sa s ním tak 
prirodzene ako dýchanie, je naším súput-
níkom a už sa teším, keď onedlho zací-
tim v povetrí jej omamnú medovú vôňu. 
A posedieť si vtedy pod krásnou košatou 
lipou znamená nadychovať sa podstaty 
prírody samej. Svoje o tom vedia aj včely, 
ktoré vtedy svojou usilovnosťou vytrvalo 
naberajú nektár a pritom svojimi pohy-
bmi hrajú v korune nenapodobniteľnú, 
no úžasnú hudbu. Tá povznáša, hreje 
pri srdci, vynáša do výšin i núti zamyslieť 
sa nad podstatou sveta. Kvitnúca lipa je 
nielen predzvesťou leta, ale aj časom, kedy 
si z tohto stromu môžeme naoberať voňa-
vučký a liečivý kvet, ktorý nás v čaji zahreje 
v chladných večeroch, prinavráti zdravie 
a lahodnosťou nápoja navodí atmosféru 
rozmarného času leta. Obdivuhodný 
strom, ktorý sa môže dožiť úctyhodného 
veku až 600 rokov, je v našom ekosystéme 
neprehliadnuteľný. Bohatstvom vetiev 
vytvára rozložitú súmernú korunu a najmä 
vo vyššom veku priam zvádza k poklone 
pred takým majestátom. Sediac v korune 
a počúvajúc šepot miliónov listov kolísajú-
cich sa vo vetre môžeme lipe porozprávať 
i svoje tajomstvá, vyplakať žiaľ a hľadať 
odpovede na ťažké otázky. Mohutná lipa, 
ktorá poskytuje ľuďom v horúcom lete 
aj chládok, je naším ochrancom, jej listy 
v tvare srdca sa dostali aj do srdca nášho 
národného, a preto sa tieto stromy pova-
žujú za symbol slovanstva, je aj súčasťou 
našich národných tradícií a kultúry. Odpra-
dávna je jedným z našich najobľúbenejších 
stromov a často sa s ňou stretávame aj 
v starých príbehoch a mytológii. Nádherná 
a malebná lipa v našej blízkosti nám okrem 
iného poskytuje i pokoj, akúsi istotu, ktorú 
každý z nás denne potrebuje. V ankete 
Strom Senice vzišla ako víťazná asi 200-
ročná Hromkova lipa v Sotine. Ona i ďalšie 
krásne lipy v meste si zaslúžia pozornosť 
a istotu aj od nás.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Mamy a deti... 
Míľou pre mamu sme oslávili Deň matiek a 1. júna na letisku zase spolu, deti a mamy 
a celé rodiny oslávime Medzinárodný deň detí.

foto V. Barošková

Zvíťazila Hromkova lipa
Presne 30 dní do 24. mája mala verej-

nosť na to, aby si v ankete Strom Senice 
vybrala jednu z piatich nominovaných líp. 
Hlasovalo sa na oficiálnej webovej stránke 
i facebookovej stránke mesta Senica a tiež 
aj výstrižkami z Našej Senice.

(Pokračovanie na str. 3)

Voľby do EP
V Senici sa volieb do Európskeho par-

lamentu 25. mája 2019 zúčastnilo 3305 
voličov, čo je účasť 19.99 %. Na Slovensku 
prišlo tento rok k volebným urnám 22,74 
% voličov. V roku 2014 bola volebná účasť 
na Slovensku 13 %, v Senici len 9,79 %, čo 
je 1640 voličov.

(Pokračovanie na str. 3) Hromkova lipa

Aj cyklistická 
infraštruktúra

Vedenie samosprávy mesta Senica 
sa svoje aktivity a iniciatívy snaží preta-
viť do viacerých projektov, ktoré povedú 
k zlepšeniu životného prostredia v našom 
meste. Do tejto škály okrem revitalizá-
cie mestskej zelene môžeme zahrnúť 
aj budovanie cyklotrás, ktoré eliminova-
ním dopravy autami a exhalátmi prispejú 
k čistejšiemu ovzdušiu, ale prospejú aj 
zdraviu. 

Mesto Senica získalo nenávratný 
finančný príspevok na I. etapu cyklodo-
pravných trás, ktoré budú prechádzať 
celým mestom a budú prepájať významné 
ciele dopravy – železničnú stanicu s auto-
busovou stanicou s napojením na exis-
tujúcu cyklotrasu a tiež školy. Celkové 
náklady projektu sú 1 485 397,57 € a nená-
vratný finančný príspevok je vo výške 1 411 
127,69 €. Rozdiel financuje zo svojho roz-
počtu Mesto Senica. 

„Momentálne je projekt v štádiu prí-
pravy verejného obstarávania, jeho ukon-
čenie predpokladáme v druhej polovici 
tohto roka. Stavebné práce sa začnú až 
po odsúhlasení celého procesu riadiacim 
orgánom. Predpokladáme, že by sa so sta-
vebnými prácami začalo na budúci rok,“ 

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

3. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva sa uskutočnilo 2. mája. Na roko-
vaní bolo prítomných 23 poslancov z 25 
členného poslaneckého zboru a predsedaj-
úcim bol primátor mesta Martin Džačovský.

Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie:

- Správy hlavnej kontrolórky o plnení 
uznesenia a výsledky kontroly vymáhania 
nájomného za nájom bytov v bytových 
domoch vo vlastníctve mesta Senica. 

- Informatívnu správu o stave nehnuteľ-
ného majetku mesta za rok 2018 s pripo-
mienkami.

- Informáciu o základnom plate pri-
mátora mesta a plate hlavnej kontrolórky 
mesta, ktorých výška je určená u primátora 
mesta z.č.253/1994 Z.z. o právnom posta-
vení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest a u hlavnej kontrolórky 
z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Primátorovi mesta mestské zastupiteľstvo 
schválilo aj navýšenie základného platu.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Rozpis rozpočtu Mestského kultúr-

neho strediska Senica a škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta.

- Predĺženie platnosti Zmluvy o konto-

korentnom úvere mesta. 
- Inventarizáciu majetku mesta k 31. 12. 

2018.
- Dispozície s majetkom mesta. 
- Dodatok VZN č. 59 o podmienkach 

predaja výrobkov a poskytovania služieb 
na trhových miestach v meste Senica a o 
trhovom poriadku pre príležitostné trhy.

- Dotácie z Fondu PRO Senica na 6 veľ-
kých projektov nad 3000 € spolu vo výške 
101 000 €. Na webovej stránke mesta – 
Fond PRO Senice je zverejnený prehľad 
schválených žiadostí, ktorými bolo pod-
porených aj 69 malých projektov spolu 
vo výške 41 400 €.

- 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. Výška 
odmien sa určuje v percentách v závislosti 
od priemernej mzdy v národnom hospo-
dárstve a tiež došlo k zásadnej zmene, 
že materiály sa poslancom zasielajú len 
v elektronickej podobe, čo je úsporným 
opatrením vzhľadom k množstvu materiá-
lov, ktoré sa na rokovanie orgánov mesta 
tlačili v písomnej podobe. 

Mestské zastupiteľstvo vymenovalo:
- PaedDr. Rastislava Púdelku, za riadi-

teľa Mestského kultúrneho strediska Senica 
dňom 1. júla 2019.

S interpeláciami vystúpili poslanci:
Interpelácie Ivany Mičovej, Martiny 

Otrísalovej, Marty Štítnej, Kristíny Chu-
dej a Miroslava Tehlára sa týkali nutnosti 
opráv výtlkov, potreby vybudovania chod-
níka k panelovej ceste, ktorá vedie popri 
Alcheme od kruhového objazdu smerom 
k Čerešňovej aleji, znečisťovania a poškod-
zovania áut sakurami (padajúcimi kvetmi 
stromov) nachádzajúcimi sa na Ul. SNP 
pred domom 754 a ihličnanmi nachád-
zajúcimi sa v elokovanej triede Materskej 
školy smerom k domu na Ul. J. Kráľa. Ďalej 
poslanci v interpeláciách vyjadrili potrebu 
riešiť bezbariérové nájazdy na chod-
níky - jestvujúce nájazdy sú na viacerých 
miestach nevyhovujúce, nutnosť riešenia 
suchých drevín a drevín, ktoré zasahujú 
do cesty a bránia cestnej premávke. Jedna 
interpelácia sa týkala informácie, či sa 
na webovej stránke nachádzajú bankové 
kontakty na mesto. 

Všetky materiály z rokovania mestského 
zastupiteľstva, prijaté uznesenia a zápis-
nica z mestského zastupiteľstva aj všetky 
odpovede na písomné interpelácie sú zve-
rejnené na webovej stránke mesta. 

4. riadne zasadnutie mestskej rady sa 
bude konať 13. júna a mestské zastupi-
teľstvo 27. júna. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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Zaujíma vás...

Továrenská ulica 
s novým povrchom

Mesto Senica na základe svojho 
prieskumu a mapovania stavu miestnych 
komunikácií a chodníkov po zime, tiež 
po zohľadnení upozornení od občanov 
v y p r a c ova l o 
harmonogram 
opráv na tento 
rok. Opravy 
výtlkov a povr-
chov chodní-
kov sa robia 
prioritne s ohľa-
dom na bez-
pečnosť, veľ-
kosť, dôležitosť 
a náročnosť.

„Na miestnych komunikáciách ide 
v prevažnej miere o výtlky, na asfaltových 
chodníkoch sa poškodenia týkajú sieťo-
vého rozpadu, preliačin a opotrebovania,“ 
konštatoval vedúci oddelenia výstavby, 
dopravy a životného prostredia Mestského 
úradu Senica Ing. Ivan Šteffek. Realizátor-
ská firma vzišla z verejného obstarávania 
a tento rok bude opravovať 1510 m2 poško-

dených ciest a chodníkov. „V porovnaní 
s rokom 2018 je situácia oveľa priaznivejšia, 
je to takmer o 1000 m2 menej, čo je dôkaz 
pravidelnej starostlivosti o miestne komuni-
kácie a chodníky, lebo v ostatných rokoch 
sa cesty a chodníky opravujú priebežne 
počas celého roka, teda opravuje sa už 
začatý výtlk,“ doplnil Ivan Šteffek. V Senici 
je v starostlivosti samosprávy mesta 65 km 

miestnych komunikácií (cesty III. triedy), 
120 km chodníkov a 61 600 m2 parkovísk. 
Na celý rok je v mestskom rozpočte vyčle-
nených na tieto práce 250 000 €. 

Tento rok sa už opravil chodník v dĺžke 
130 m na Sládkovičovej ulici, na Kaplin-
skom poli na betónovej ceste sa zastabili-
zoval rozsiahlejší výtlk kvôli bezpečnosti, 
ktorý sa ešte bude opravovať. Výtlky sa 

opravovali aj v časti Kolónia. Momentálne 
sa opravujú chodníky na sídlisku Sotina. 

Najrozsiahlejšou akciou bola oprava 
Továrenskej ulice od križovatky s cestou 
I/51 po križovatku pri bývalom Závodnom 
klube SH, ktorá sa robila od 2. do 12. mája. 
Táto miestna komunikácia vedúca popred 
mestskú plaváreň a športovú halu je značne 
frekventovaná, čo sa podpísalo aj pod jej 

zlý stav. Povrch 
cesty bol kom-
pletne vyfrézo-
vaný, výškovo 
boli upravené 
uličné vpuste 
a poklopy, 
upravené bolo 
p r i p o j e n i e 
na cestu I/51 
a realizátorská 
firma Cestné 

stavby Trnava položila nový asfaltový 
povrch – obaľovanú zmes. Opravený bol 
nielen takmer 400 metrový úsek cesty, 
ale aj parkovisko pred športovou halou. 
Investícia si z mestského rozpočtu vyžiada 
takmer 80 tisíc €. 

Viera Barošková
foto lv 
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(Dokončenie zo str. 1) 
O víťazný strom bol súboj dramatický 

do posledného dňa hlasovania. Napokon 
so 123 hlasmi sa Stromom Senice stala 
Hromkova lipa rastúca v Sotine pred Feld-
samovou lipou, ktorá sa nachádza na Faj-
norovej ulici. Kým Hromkova lipa získavala 
hlasy prostredníctvom sociálnej siete, Feldsa-
movu 115 hlasmi najviac označovali prostred-
níctvom výstrižkov z novín. Tretia priečka sa 
ušla lipe na Šafránkovom poli, ktorá dostala 
spolu 41 hlasov. Na ostatných priečkach 
skončili lipa Praskačovcov (na križovatke ulíc 
Komenského a Hollého) s 24 hlasmi a lipa 
Danišovcov na Robotníckej ulici s 13 hlasmi.

Čistenie námestia 
V posledných dvoch týždňoch mesi-

aca máj sa čistilo Námestie oslobodenia. 
V tejto podobe námestie existuje od roku 
2012, kedy bolo dané do užívania po roz-
siahlej rekonštrukcii s finančným 
prispením z fondov Európskej únie. 

Dlažba na námestí bola po prvý-
krát čistená v tak veľkom rozsahu, 
pretože sa robila ručne i strojmi. 
Práce na podnet Mestského úradu 
vykonávali Technické služby Senica, 
a.s. v spolupráci s pracovníkmi 
na verejno-prospešných prácach. 
Námestie sa najprv ručne zametalo, 
potom sa dlažba čistila prúdom 
vody, aby sa zmyli najväčšie usa-

dené nečistoty. Následne špinu spláchli 
autá s tryskami. Rozdiel v čistote bol evi-
dentný. Po týchto prácach príde na rad ešte 
dočistenie špár medzi dlažbou.

text a foto lv 

Voľby do EP
(Dokončenie zo str. 1) 
Výsledky z nášho mesta na prvých 

miestach kopírujú celoslovenské. Najviac 
hlasov v Senici získali: 

Koalícia Progresívne Slovensko a Spolu 
– občianska demokracia 22,82 %, Smer-
-SD 17,12 %, Ľudová strana Naše Sloven-
sko 13,45 %, SaS 9,40 %, KDH 7,87 %, 
OĽANO 6,63 %, SNS 4,20 %, Kresťanská 

únia 3,48 %.
Vo voľbách do europarlamentu sme 

mali aj štyroch občanov Senice na kandi-
dátkach troch strán. Ich voličská podpora 
bola takáto: Martin Čulen 1884 hlasov, 
Michal Krištof 1841 hlasov (Strana zele-
ných Slovenska), Jaroslav Barcaj 584 hla-
sov (Slovenská národná strana), Branislav 
Grimm 404 hlasov (NAJ – Nezávislosť 
a Jednota).

bar

Klub ochrancov zelene v reakcii na víťaz-
stvo Hromkovej lipy uvádza, že by ich pote-
šilo víťazstvo ktorejkoľvek lipy. Podľa nich 
Hromkovu lipu Seničania dosť výrazne vní-
majú, pretože rastie hneď pri ceste zo Sot-
iny do Kunova a je každému na očiach. „V 
minulosti bol tento strom oveľa košatejší, 
bohatší, vitálnejší. Ľudia v tesnej blízkosti 
tejto lipy však vybudovali cestu, obetó-
novali ju kvôli chodníku, a to sa časom 
výrazne podpísalo na jej zdravotnom 
stave. Z roka na rok je jej koruna chudob-
nejšia, presychajú ďalšie a ďalšie konáre. 
Odpoveď stromov na takéto zásahy je väč-
šinou pomalá, prichádza až s odstupom 
niekoľkých rokoch. Pri stavebnej činnosti 
na to treba vždy myslieť, aby sme si takto 
neodpísali ďalšie vzrastlé stromy, ktoré sú 
v našom sídelnom prostredí čoraz väčšou 
vzácnosťou,“ vyjadrila sa Dana Ševčíková, 
podpredsedníčka Klubu ochrancov zelene.

Na bohatú korunu tejto lipky si zaspo-
mínali aj ľudia na facebooku. Janka Kušmí-
reková napísala: „Naša staručká socinská 
lipa. Sedávali sme na lavičke pod ňou aj 
keď trocha pršalo, stačila nás uchrániť. Už 
zostali len vzácne spomienky na detstvo 
a mladosť." Viacerí zaspomínali na časy, 
keď pri lipe stála tzv. Krutých pekáreň. Vla-
dimír Chalupa uviedol: „Tá lipa stála pred 
pekárňou, piekli tam tzv. Dubčekove rožky. 
Cez okno nám ich ráno podával F. Barták, 
to boli časy...!" A k nemu sa so spomien-
kami pridali ďalší. Eva Khulová: „Tú pekáreň 
si ešte pamätám, jedla som odtiaľ horúci 
rožok priamo z pece... mňam... kedysi tam 
rodičia chvíľku robili, tak preto mám tú 
lipu tak rada." Slávka Tománkova napísala: 
„Mali sme výhľad na tú pekáreň, keď sme 

sa nasťahovali do nového výškového čin-
žiaka a rozvoniavalo nám čerstvé pečivo 
a chlieb pod oknami..."

Siedmy ročník ankety, ktorú vyhlá-
sili redakcia Naša Senica, Mesto Senica 
a občianske združenie Klub ochrancov 
zelene, bol v doterajšej histórii ojedinelý, 
pretože sa venoval len jednému druhu 
stromu. Lipa je však v našom povedomí 
trvalo zapísaná. „Lipa je nádherný mohutný 
strom, možno práve pre jeho dominanciu 
vyžaruje z neho pokoj a pohoda. V jeho tieni 
môžeme stráviť príjemné chvíle. Ovanie nás 
výnimočná vôňa lipových kvetov. A lipový 
med a čaj majú blahodarné účinky,“ takto 
opísali svoj vzťah k lipe ako stromu klienti 
zo Zariadenia sociálnych služieb, n.o. ktorí 
sa taktiež zapojili do hlasovania v ankete. 
Prezradili, že svoj hlas dali Feldsamovej lipe, 
ktorá ich najviac oslovila svojím príbehom, 
keď bola zasadená pri príležitosti 10. výro-
čia založenia Československej republiky vte-
dajším riaditeľom evanjelickej ľudovej školy 
Jánom Feldsamom. „Československá repub-
lika predstavuje obdobie, v ktorom aktívne 
žila väčšina klientov Zariadenia sociálnych 
služieb,“ napísala riaditeľka Mgr. Slavomíra 
Jurovatá. Táto skutočnosť bola podnetom 
zaspomínať si na to, ako sa žilo, ako klienti 
vnímajú rozdiel medzi minulosťou a súčas-
nosťou. V rámci prechádzky sa išli na Feld-
samovu lipu pozrieť. „Tešíme sa, že si z nej 
neskôr naoberáme lipový kvet a počas zimy 
si posedíme pre dobrom lipovom čaji,“ uza-
vrela riaditeľka ZSS.

Víťaznej lipe držíme palce, nech má 
dostatok síl žiť v našom meste čo najdlhšie.

 
Viera Barošková

Feldsamova lipa

Aj cyklistická...
(Dokončenie zo str. 1) 
vysvetlil súčasný stav projektový mana-

žér MsÚ Mgr. Ľuboš Hazucha. Plánovaná 
doba výstavby 5,6 km cyklodopravných 
trás podľa harmonogramu by mala byť 
1,5 roka. Súčasťou cyklotrasy budú aj dve 
lávky, a to cez Teplicu a Rovenský potok. 
V rámci projektu budú urobené aj sadové 
úpravy na Sotinskej ulici, ktorá sa výsadbou 
stromov, kríkov a kvetinových záhonov 
po tejto úprave celá zazelená. 

V rámci projektu sa rieši aj doplnková 
cyklistická infraštruktúra pri ZŠ s MŠ 
na Ulici J. Mudrocha a pri ZUŠ na Vajan-
ského ulici budú nové kryté cykloprístrešky. 
Na autobusovej stanici vznikne uzamyka-
teľný cykloprístrešok pre 50 bicyklov. Bude 
slúžiť tým obyvateľom, ktorí sa rozhodnú 
ďalej cestovať autobusom a bicykel si tu 
odložia. Všetky priechody pozdĺž cyklo-
trasy budú osvetlené, budú mať dlažbu 
pre nevidiacich a budú plne prispôsobené 
pre znevýhodnené skupiny občanov. 

Viera Barošková
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Mať v úcte obete vojny
Vencami vďaky si senická verejnosť 

7. mája pri soche Víťazstvo na Námestí 
oslobodenia uctila 74. výročie skončenia 
2. svetovej vojny v Európe a Deň víťazstva 
nad fašizmom.

Pamiatke 
p a d l ý c h 
hrdinov sa 
p o k l o n i l i 
d e l e g á c i e 
O k r e s -
ného úradu 
S e n i c a , 
M e s t a 
S e n i c a , 
Trnavského 
samospráv-
neho kraja, 
p r e d s t av i -
telia politic-
kých strán Smer – sociálna demokracia, 
Slovenská národná strana a Komunistická 
strana Slovenska. Poklonili sa tiež zástup-
covia Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov, občianskeho združenia 
Delostrelec a Ľavicové Záhorie. Na spom-
ienkovej slávnosti za účasti občanov, žia-
kov základných a stredných škôl predniesol 
slávnostný príhovor prednosta Okresného 
úradu Senica Vladimír Kocourek (na foto). 
Pripomenul fakty o vzniku a priebehu dru-
hej svetovej vojny, ktorá pripravila o život 
milióny ľudí na celom svete. „Vzdali sme 
úctu miliónom obetí i oslobodzujúcim voj-
skám za statočnosť. Spomínali sme na ľudí 
s menami i bez mien, ktorí sa nemohli tešiť 
zo slobody, nadobudnutého mieru a života 
ako takého. Čelili so zbraňou v ruke zlu, 
ktoré si chcelo podmaniť celý civilizo-
vaný svet. Pamiatka na tých, ktorí nacizmu 
vzdorovali, nesmie odísť do histórie. Práve 
týmto ľudom sme zaviazaní nespreneveriť 
sa hodnotám, za ktoré bojovali. To je stály 
odkaz aj dnešných dní,“ zdôraznil Vladimír 
Kocourek. 

Viera Barošková
foto A. Berecová

Vďaka našim mamám
Druhá májová nedeľa patrí Dňu matiek. 

Osláviť materstvo je posolstvo podujatia 
Míľa pre mamu, ktoré 16 rokov organi-
zuje Únia materských centier v spolupráci 
s materskými centrami. V Senici sa konalo 
po 11.-krát pod organizačnou taktovkou 
Mesta Senica a materského 
centra Stonožkine slniečka 
pri CVČ.

Bohatý program, množstvo 
atrakcií prilákali na kúpalisko 
nielen veľké množstvo mami-
čiek s deťmi, ale aj babičiek, 
oteckov, teda celé rodiny. 
O program sa postaralo Cen-
trum voľného času Stonožka, 
Materská škola na Kalinčiakovej 
ulici, deti zo speváckeho krúžku 
zo Základnej umeleckej školy, gymnastic-
kého a folklórneho krúžku CVČ, mažoretky 
Spirit a detičky z materského centra. Det-
ských návštevníkov pobavilo interaktívne 
divadielko Šašo Fifo a Vierka s novým pred-
stavením. So svojou show prišli deti zabaviť 
aj zvieratká z Crazy Chichi and friends. 

O 15. hodine sa na štart Míľa pre mamu 
postavili účastníci pochodu, aby po cyklo-
trase prešli symbolickú jednu míľu pešo, 
na bicykli, kolobežke, korčuliach, v kočíku 
či na invalidnom vozíku a vzdali úctu 
a poďakovali sa za jedinečnú a nenahra-
diteľnú úlohu svojej mame, starej mame, 
krstnej či adoptívnej mame. Míľu odštarto-
vali vypustením balónikov primátor mesta 
Martin Džačovský a koordinátorka mater-

ského centra Stonožkine slniečka Lucia 
Mihoková. Po prechádzke čakal na deti 
i mamičky v cieli darček. Tohtoročná míľa 
sa nezaobišla bez pomoci dobrovoľní-
kov, bez nich by nebolo možné takéto 
krásne podujatie zorganizovať. Všetkým, 
ktorí pomáhali s prípravou priestorov 
pred podujatím, všetkým dobrovoľníčkam 

pri registrácii, na stanovištiach 
so súťažami a dielničkami, 
zo Senica 2.0 a Domky Senica, 
patrí poďakovanie.

Vďaka patrí aj spoluorgani-
zátorom a sponzorom poduja-
tia: Mesto Senica – fond PRO 
Senica, Mestské kultúrne stre-
disko, Centrum voľného času 
Stonožka, Rekreačné služby 
mesta Senica, Trnavský samo-
správny kraj, Domka – Združe-

nie saleziánskej mládeže Senica, Raiffeisen 
Bank, Technické služby Senica, Hílek a spol., 
Mestský podnik služieb, Realitná kancelá-
ria Remax, COOP Jednota Senica, Tesco 
Senica, GH studio, Zdenko Helt, Sloven-
ský Červený kríž – územný spolok Senica, 
nezisková organizácia Luxor. Občerstvenie 
pre účinkujúcich zabezpečilo občerstvenie 
Erika – pán Mareček, Občerstvenie Univa – 
pán Polák, Občerstvenie Toman, Kunowský 
majer a firma Kováč servis.

Na Slovensku sa do Míle pre mamu 
zaregistrovalo 26 531 účastníkov, Senica 
sa 1371 zaregistrovanými zaradila na 4. 
miesto. 

lv
foto bar

Istota a šťastie. 

Jasle získajú nové ihrisko
Mesto Senica podalo v tomto roku 

viaceré projekty na nové detské ihriská 
v meste. Jedným zo schválených projek-
tov je aj projekt s názvom Zdravé deti – 
naša budúcnosť. Na nové detské ihrisko 
sa môžu tešiť najmenšie detičky do troch 
rokov veku, ktoré vyrastie počas letných 
prázdnin v areáli Mestských jaslí. 

Detské ihrisko bude zrealizované aj 
vďaka finančnej podpore z Trnavského 
samosprávneho kraja (TTSK), ktoré projekt 
podporilo v rámci výzvy Podpora zdravia, 
prevencie chorôb a aktivít zameraných 
na pomoc sociálne odkázaných obča-
nov Trnavskej župy. Tá projekt podporila 
sumou 2713 eur, zvyšných 8000 eur bude 
dofinancovaných z rozpočtu mesta. 

Zariadenie si počas svojho pôsobenia 
od roku 2011, keď sa zo sanatória zame-
raného na ochorenia dýchacích ciest stali 
Mestské jasle, získalo veľkú obľubu. Sú to 
jediné jasle zriadené samosprávou v okrese 
Senica i na Záhorí v rámci TTSK, navštevujú 
ich deti nielen z nášho mesta, ale aj z oko-
litých obcí. V dvoch oddeleniach sa starajú 
o 30 detí od 1 do 3 rokov. 

Vzhľadom na kvalifikovaný personál 
zdravotných sestier a predchádzajúce skú-
senosti senické jasle okrem celodennej sta-
rostlivosti do svojho procesu aplikujú zdra-
votnícku prax a zaraďujú doň zdravotnícke 

cvičenia, napr. dýchaciu gymnastiku, pre-
venciu pred zvýšenou chorobnosťou detí, 
ktoré po prvýkrát prichádzajú do kolektívu. 
Prevencia okrem iného spočíva v pohybe 
a pobyte detí na čerstvom vzduchu, kto-
rým sa posilňuje imunita. Doterajšie herné 
prvky v areáli jaslí nevyhovovali súčasným 
normám, a preto museli byť odstránené, 
uzavretý musel byť aj areál záhrady. Mesto 
Senica chce v tomto roku počas letných 
prázdnin herné prvky v záhrade jaslí 
dobudovať a areál sprístupniť tak, aby bol 
deťom zabezpečený kvalitný a bezpečný 
pobyt vonku spojený s pohybom. „Nové 
herné zostavy budú prioritne zamerané 
na rozvoj pohybových zručností detí, aby 
ich podnecovali k behu, podliezaniu, preli-
ezaniu a precvičovaniu motoriky,“ informo-
vala o zámeroch manažérka MsÚ Ľubica 
Kadlec Melišová. V záhrade bude vybudo-
vaná prekážková dráha zložená z tunelov, 
mostíkov, schodíkov, preliezacích lavičiek. 
Dráha bude rozvíjať pohybové zručnosti, 
posilňovať kondíciu, imunitu a podporo-
vať zdravý vývoj detí. Na rozvoj motoriky 
bude zameraný domček s hernou stenou 
a tabuľou. Herné prvky budú doplnené 
o hojdačky, domček a lavičky. V mest-
ských jasliach chce Mesto Senica uskutoč-
niť aj ďalšie investičné plány, a to projekt 
na zateplenie budovy a výmenu okenných 
a dverových výplní.

lv

Mladí záchranári
Počas života sa stretávame s rôznymi 

mimoriadnymi udalosťami. Čo robiť? Ako 
postupovať, keď je ohrozený život, zdravie 
alebo majetok?

Dňa 7. mája si to žiaci Základnej školy 
na Sadovej ulici vyskúšali v súťaži Mladých 
záchranárov civilnej ochrany v Kopčanoch, 
kde súťažilo 19 družstiev z okresov Senica 
a Skalica.. Súťaž začala testom z oblasti 
civilnej ochrany, zdravotnej prípravy, doprav-
nej výchovy či ochrany pred požiarmi. Potom 
žiaci hasili, strieľali, určovali vzdialenosti 
v teréne, svetové strany či poskytovanie prvej 
pomoci. Ich svedomitá príprava a poctivý 
prístup priniesol ovocie a žiaci zvíťazili. Poďa-
kovanie patrí K. Bayerovej, S. Rybanskej, M. 
Cibulovi a M. Kadlečíkovi.

NS
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Jednoduchá scéna s dvoma školákmi, 
z ktorých každý ukazuje na iný dátum 1978 
a 2018. Život 40 rokov školy bol vtesnaný 
do dvojhodinového programu, kde hlavnú 
úlohu hrali žiaci jubi-
lujúcej Základnej 
školy na Sadovej ulici. 

Pod vedením svo-
jich učiteľov pripra-
vili retro program či 
noc v archíve školy, 
ktorý všetkých chytil 
za srdce. Lebo okrem 
toho, že škola bola 
postavená ako tretia 
v Senici, v 10. roku 
svojej existencie mala 
najviac vyše 1200 
žiakov, v triede bolo 
40 žiakov a záznamy 
rôznych školských i mimoškolských akti-
vít, projektov, súťaží, počtu a zloženia 
pedagogického zboru, mali žiaci program 
pretkaný pestrou paletou tanečných, spe-
váckych vystúpení i scénok, ktoré ilustro-
vali bohatý život školy. Na javisku Domu 
kultúry sa 16. mája súčasní i bývalí pedagó-
govia školy, nepedagogickí zamestnanci 
i hostia z rôznych inštitúcií nadšene tlies-
kali mažoretkám Crazy cats, folklórnej sku-
pine Sadováčik, čarodejniciam, turistom, 
ktorí chodia cestou – necestou po Sloven-

sku... Program vtipne zaviedol divákov i do 
prvých rokov existencie školy. Rozprávanie 
o významných udalostiach i obrázky hra-
čiek, áut, potravín, oblečenia, spartakiád 
pripomenuli prítomným tú dobu, čo v sále 
vyvolalo šum i potlesk za jej stvárnenie. 

Jubilujúcu školu pozdravili i žiaci 
zo Základnej umeleckej školy, video 
odkazy plné milých spomienok na školu 
poslali jej bývalí absolventi herečka Bibiana 
Ondrejková, muzikálový herec Jano Slezák, 
tanečník Ondrej Antálek, futbalista Denis 
Baumgartner, hokejista Robert Döme či 
speváčka Aneta Horňáková a ďalší. Svojich 
kolegov pozdravili aj dvaja bývalí riaditelia 
Mária Radičová a Ľubomír Parízek a všetci 
priali škole ďalšie krásne roky, dobrých uči-
teľov, ktorí budú vzdelávať a vychovávať 

ďalšie generácie žiakov bažiacich po vedo-
mostiach. 

Pesničku Žijeme len raz a veľa iných 
využili vo svojom programe, ktorý ilustro-
val dobrú tvorivú atmosféru v škole, kde si 
ctia tradície, veď všetkých hostí vítali chle-

bom a soľou, radosť 
a spontánnosť detí. 
Zástupy takýchto 
detí aj v budúcnosti 
si na záver zaželala 
aj riaditeľka školy 
Svetlana Chábe-
lová, ktorá tento 
post zastáva od roku 
2008. Nech jablko, 
ktoré má škola v logu 
je nielen chutné 
na zahryznutie, ale je 
i zdrojom poznania 
a vedomostí. 

Nadšené „Veľa 
zdravia, šťastia milá trojka!“ znelo od žia-
kov i učiteľov k torte, čím zavŕšili program 
pretkaný spomienkami i odhodlaním 
do ďalšej práce. Vinšom sa pridal aj primá-
tor Senice Martin Džačovský, ktorý vyjadril 
presvedčenie, že škola bude pokračovať 
v nastúpenom trende a zaželal všetkým 
zamestnancom školy i žiakom veľa úspe-
chov. 

Viera Barošková
foto Marek Štítny

Škôlkarska oslava
Krásne 40. narodeniny si 15. mája pri-

pomenuli v elokovanej triede Materskej 
školy na Komenského ulici. Elokovaná tri-
eda s 90 deťmi výročie oslávila v nadše-
nej a spontánnej atmosfére, keď hlavnými 
aktérmi programu boli detičky, ktoré rodi-
čom a hosťom predviedli, čo všetko sa už 
pod vedením pani učiteliek naučili. 

Materská škola s kapacitou 120 detí sa 
po prvý raz džavotom najmenších zaplnila 
10. januára 1979. V súčasnosti školstvo 
prechádza množstvom zmien, hľadania 
správnych výchovno - vzdelávacích metód. 
„Doba sa mení, deti sú náročnejšie, vní-
mavejšie, ale sú stále deťmi, ktoré majú 
rady rozprávky, spev, pohyb a potrebujú 
úprimnú lásku. Treba im neraz nahradiť 
matku, pohladiť, pritúliť, utrieť slzičku, 
pofúkať kolienko. Pri tom všetkom pani uči-
teľkám pomáhajú i pani upratovačky a pani 
kuchárky. Zamestnanci, ktorí tvoria 
jeden celok, plnia jeden spoločný 
cieľ- starostlivosť o najväčší a naj-
krajší poklad spoločnosti - deti. Náš 
kolektív sa neuspokojuje s málom. 
Stále sa snaží prísť s niečím novým, 
lepším, čo deti, rodičov, ale aj nás 
samotných uspokojuje,“ povedala 
pri tejto príležitosti riaditeľka Mater-
skej školy Renáta Rýzková.

Elokovaná trieda je ako jediná 
v Senici zameraná na environmen-
tálnu výchovu. Pri práci s deťmi 
predškolského veku učiteľky pri-

meraným spôsobom budujú ich správny 
vzťah k prírode, rastlinám i zvieratám. 
Robia s nimi výlety do prírody, učia ich trie-
diť odpad či starať sa o studničku v Kunove. 
V spolupráci s Klubom ochrancov zelene 
a ich projektu Strominkovia sa deti obozna-
mujú so životom stromov, ich významom 
a potrebou pre zdravé životné prostre-
die. Tieto environmentálne aktivity ocenil 
v škôlke aj primátor mesta Martin Dža-
čovský, pretože to je naša cesta do bud-
úcnosti. Poďakoval vedeniu Materskej 
školy Ulica L. Novomeského i zástupkyni 
riaditeľky na Komenského ulici za náročnú 
prácu, akou je výchova našich detí. 

Deťúrence z ET na Komenského ulici 
svoju pravú radostnú detskú oslavu jubi-
lea škôlky mali v piatok 17. mája, keď už aj 
počasie dovolilo robiť aktivity vonku. 

Viera Barošková
foto Marek Štítny

Za Milanom Tlstovičom 
Dňa 22. mája sme na poslednej ceste 

odprevadili dlhoročného dobrovoľníka 
Slovenského Červeného kríža a priateľa, 
pána Milana Tlstoviča zo Senice, ktorý nás 
navždy opustil vo veku 78 rokov.

Celý svoj život 
popri práci zasvä-
til starostlivosti 
o rodinu, napĺňaniu 
tých najšľachetnej-
ších ideí Slovenského 
Červeného kríža. 
Bol nielen aktívnym 
členom, ale i mnoho-
násobným darcom 
krvi a držiteľom tých 
najvyšších ocenení za bezplatné darcov-
stvo krvi. Zaslúžil sa o rozvoj bezplatného 
darcovstva krvi v našom regióne ešte ako 
pracovník Slovenského hodvábu.

Dotĺklo jeho šľachetné srdce, kniha 
jeho výnimočného života bola dopísaná, 
no v srdciach tých čo ho mali radi zostane 
navždy v spomienkach.

Milan, ďakujeme za priateľstvo, 
za desaťročia práce v Červenom kríži, 
ďakujeme v mene tých, ktorým si ako darca 
krvi po kvapkách vlieval nádej na život 
a bol si pre nich svetielkom v tme. 

Česť tvojmu statočnému životu. Odpo-
čívaj v pokoji a snívaj svoj večný sen 
o šťastí, láske a porozumení medzi ľuďmi.

Členovia ÚzS SČK Senica
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Spevácky zbor 
Hviezdička

V školskom roku 1986/87 vedenie 
Základnej školy v Senici na Sadovej ulici 
oslovilo začínajúceho učiteľa Mgr. Brani-
slava Grimma, aby založil detský 
spevácky zbor. 

Uskutočnil sa výber spevá-
kov z 5. – 8. ročníka a začalo sa 
s prvými nácvikmi najskôr jedno-
duchých jednohlasných, káno-
nických a neskôr dvojhlasných 
i trojhlasných ľudových piesní. 
Súbor sa po prvýkrát predstavil 
verejnosti na Vianočnej akadémii 
školy, a to hneď s veľkým úspe-
chom. Hviezdička sa prihlásila 
na okresnú súťaž v detskom zbo-
rovom speve v Senici. V konku-
rencii zborov z Myjavy, Brezovej 
pod Bradlom, 2 zborov z Holíča, 
Skalice a Štefanova obsadila 
prekvapujúco 3. miesto. Postupne 
zbor začínala registrovať i senická 
verejnosť a mladí speváci, ktorí 
vystupovali v pionierskych rovnošatách, 
boli pozývaní do programov, ktoré organi-
zovalo Mestské kultúrne stredisko Senica 
(MsKS) i iné organizácie, napr. na Deň 
učiteľov, Medzinárodný deň žien, oslavy 
Prvého mája, MDD, slávnostné schôdze. 
V tomto období mala skoro každá škola 
spevácky súbor. Organizovali sa metodické 
školenia pre zbormajstrov, ktoré viedol 
PhDr. Jozef Potočár – dirigent Cantileny. 
Detské zbory dosahovali vysokú umeleckú 
úroveň v speve á capella. Hviezdička mala 
vtedy viac ako 50 členov.

Od školského roka 1988/89 začal B. 
Grimm učiť v Základnej škole na Ulici 
J. Mudrocha. Vedenie školy vytváralo 
pre rozvoj detského zborového spevu 
výborné podmienky. Hviezdička súčasne 
pôsobila nielen ako zbor školy, ale súčasne 
tvorila i základ mestského zboru pri MsKS. 
Mestský zbor nacvičoval dva razy týždenne 

a hlasovú výchovu mala na starosti Marta 
Burianová, speváčka Zmiešaného spevác-
keho zboru učiteľov okresu Senica (neskôr 
Cantilena). MsKS ako zriaďovateľ zastu-
povala Aneta Ukropcová, ktorá pre zbor 
zabezpečila i prvé jednotné oblečenie – 
biele blúzky a biele košele. Hviezdička sa 
postupne dostávala do popredia..

Úspešná činnosť tohto mestského det-
ského vokálneho telesa postupne zanikla 
v roku 1992 pre pracovnú zaneprázdne-
nosť vedúceho súboru B. Grimma, ktorý 
bol vymenovaný za riaditeľa ZŠ na Ulici J. 

Mudrocha. Počas školských rokov 1992 – 
97 súbor pôsobil sporadicky ako menšia 
spevácka skupina, ktorá už spievala det-
ské populárne piesne v štýle nie á capella, 
ale halfplayback – spev na reprodukovanú 
hudbu. V tomto období vo Hviezdičke 
spievalo veľa talentovaných speváčok, 
sólistiek ako Ľ. Vítteková, P. Holičová, L. 

Šimová, B. Fojtlinová, L. Poláková, 
V. Štefková, A. Sládková a iné. 

Od roku 1997 sa členmi Hvi-
ezdičky stávajú i chlapci. Man-
želka vedúceho súboru upozor-
nila na veľa výborných spevákov 
narodených v rokoch 1986/87, 
ktorí prichádzali do piateho roč-
níka. Malí piataci po individuál-
nom preskúšaní svojej hudobnej 
nadanosti presvedčili riaditeľa 
školy o svojom talente. Boli dopl-
není ďalšími výraznými talentami 
so 6. a 7. ročníka. Vzniká úplne 
nová 30 – členná Hviezdička, 
ktorá svojím umením presiahla 
rámec Slovenska. Z talentova-
ných spevákov vytvoril B. Grimm 
hudobnú skupinu Frajeri, ktorá 
hrala v obsadení tri keybordy – 

M. Grimm, J. Vacula, R. Jurica, trubky – M. 
Grimm a L. Bečka, klarinet R. Horváth. Spie-
vali s nimi N. Huttová a sestry Janka a Soňa 
Krajčiové. Hviezdička najmä pesničkami 
Koráb snov, Plavovláska potvrdili správnosť 
nastúpenej cesty - získať v nastupujúcej 
pretechnizovanej dobe pre zborový spev 
deti, ktoré spievali na hudobne nahraný 
podklad – halfplayback.

Dokončenie v čísle 6-7
Mgr. Marek Grimm

Hviezdička v školskom roku 1998/1999

S odkazom 
na historickú maľbu

V Záhorskej galérii Jána Mudrocha sa 
17. mája konala vernisáž výstavy Quod 
tenebris luceat – Jozef Srna, Pavol Stručka, 
Vladislav Zabel. 

Jozef Srna, Pavol Stručka, Vladislav 
Zabel - trojica generačne príbuzných 
autorov, absolventov bratislavskej VŠVU, 
prináša do širokého spektra našej aktuál-
nej výtvarnej scény osobitý, v celkovom 
kontexte ozaj nekonvenčný vklad. Ich 
spoločnú kľúčovú platformu predstavujú 

špecifické citácie a odkazy na historickú 
maľbu ako východisko pre individuálny 
program, pre formuláciu vlastného mali-
arskeho jazyka, ale rovnako v tematicko-
-významovej rovine pre kritickú, metafo-
ricko-symbolickú reflexiu súčasnosti a jej 
iluzórne proklamovaný humanistický 
rozmer. Naznačenú stratégiu všetci autori 
akceptujú súbežne v dvoch základných 
rovinách: v okruhu dominantných figurál-
nych kompozícií s pomerne vyhraneným 
repertoárom a paralelne v línii o niečo lyric-
kejšie monitorovanej krajinárskej tvorby. 
V takejto podobe sa na výstave i výberovo 
prezentujú. 

Tematicky rôznorodý príbeh 
maľby Jozefa Srnu eviduje obidve 
tieto žánrové polohy pomerne rov-
nomerne. Krajina i figurálne, často 
náročné a bohato zaľudnené kom-
pozície, sa veľakrát odvolávajú 
na odkazy európskej maľby 19. stor., 
najmä impresionizmu či českej kraji-
nárskej školy. V tomto kontexte ana-
logicky vzrastá význam predovšet-
kým svetla ako tvárneho prostriedku 
maliarskeho jazyka, ale zároveň tiež 
symbolického článku v rámci obra-
zového deja. 

Pre definíciu maliarskeho programu Pavla 
Stručku sú z dlhodobého hľadiska zaujímavé 
prvky exaktného skúmania v súradniciach 
figurálnej i krajinárskej témy: snaha o analýzu 
situácie, preniknúť k identite, esenciálnemu 
jadru, k podstate motívu. Dôležitá je psy-
chologizácia ako človeka, rovnako i naturál-
neho prostredia. Nehľadá však expresívne, 
extrémne vypäté situácie. Práve naopak, 
zámerom je nájsť duševnú rovnováhu, har-
móniu vzťahov v téme i obraze. 

Bohato symbolicky vrstvené myšlien-
kové odkazy na báze existenciálnej úvahy, 
náročnej transcendentálnej meditácie 
spolu s expresívnou maliarskou termino-
lógiou, ktorá maximálne ťaží z poučenia 
historickou, predovšetkým barokovou maľ-
bou, jednoznačne identifikujú tvorbu Vladi-
slava Zabela. Operuje v teritóriu, v ktorom 
kulminujú dráma a emócie na všetkých 
frontoch: v téme i obsahu, výraze i význa-
mových vrstvách. 

Naznačené súvislosti dokumentuje 
i nekonvenčná inštalácia výstavy, ktorá 
potrvá v Záhorskej galérii do 28. júla.

Božena Juríčková 
kurátorka výstavy
foto V. Barošková

Výstavu otváral nový riaditeľ ZGJM Roman 
Popelár (vpravo), vedľa neho predchádzajúci riadi-
teľ Štefan Zajíček.
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ZMENIME PLANETU ALEBO SEBA?

SENICA | KINO MLADOSŤ
20. 6. 2019 | 16:00-21:30

FESTIVAL FILMOV O TRVALO UDRŽATEĽNOM ROZVOJI

VSTUP VOĽNÝ

www.EKOTOPFILM.sk

Mestský park, zeleň, 
triedenie odpadu

Mesto Senica predstaví svoje zámery 
v oblasti zelene počas medzinárodného 
filmového festivalu Ekotopfilm – Envirofilm, 
ktorý sa bude v našom meste konať 20. júna. 

Pre návštevníkov bude v Dome kultúry 
okrem pestrého programu dokumentár-
nych filmov pripravená aj časť, kde sa bude 
hovoriť o revitalizácii Mestského parku, 
zámeroch mesta v oblasti zelene a život-
ného prostredia, úrovni triedenia odpadu 
v našom meste. Otvorená bude aj téma 
chovu včiel v meste či disku-
sia o vysiatí lúčnych porastov 
v určitých častiach mesta 
bez kosenia. Počas festivalu 
spoznáme víťazov súťaže 
v zbere papiera v základných 
školách, ktorú vyhlásilo Mesto 
Senica a víťazi budú ocenení 
priamo na podujatí. 

Na divákov čaká množstvo 
zaujímavých filmov, ktoré pre-
nesú diváka prostredníctvom 
filmového plátna do divokej 
prírody, ale aj priamo do cen-
tra nelegálneho obchodu. 

Predpoludním si na svoje 
prídu žiaci (vopred prihláse-
ných) základných a stredných 

škôl, pre ktorých je pripravený Junior fes-
tival pozostávajúci z filmového a sprievod-
ného programu. Vstup na filmové premie-
tania aj sprievodný program je už tradične 
zadarmo. Junior festival pre školy bude 
v čase od 8.30 do 12.30 a premietanie 
pre verejnosť so sprievodnou besedou/dis-
kusiou od 16.00 do 21.30. 

Podujatie je celodenné, časť týkajúca 
sa predovšetkým Seničanov venovaná 
zeleni v meste a diskusii je vyhradená 
v čase od 18.00 do 19.00. 

Cieľom festivalu je inšpiratívnym spô-
sobom meniť správanie spoločnosti 
vo vzťahu k životnému prostrediu. 

Filmy:
16.00 – 16.55 Medvede z Kamčatky – 

prírodopisný film o živote dvoch medvedíc 
a ich medieďat v juhokamčatskej rezervácii 

17.00 – 17.55 Po záruke – ako ďaleko 
zájdete v Nórsku, ak sa budete stravovať 
výlučne potravinovým odpadom? Zdá sa, 
že dosť ďaleko.

18.00 – 18.55 vyhodnotenie zberu 
papiera, Technické služby o triedení 
odpadu, Mestský park a zeleň v našom 
meste, diskusia

19.00 – 19.50 Pytliacke podsvetie – 
dokumentárny film o nelegál-
nom zabíjaní nosorožcov

19.50 – 20.25 Slamky 
– silný dokumentárny film 
o plastových slamkách a iných 
formách plastového odpadu, 
ktorý sa dostáva do našich 
vodných tokov a oceánov.

20.30 – 21.30 Zrodené 
z ohňa – príbeh búrlivej sily 
Zeme, o ostrovoch na juho-
východe Ázie, ktoré sú jedi-
nečné oblasti s lezúcimi ken-
gurami, boxujúcimi prasatami, 
kde sa vtáčatá liahnu priamo 
z popola vybuchujúcej sopky.

lv
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Miestna pobočka Ligy proti reumatizmu 
(LPRe) v Senici vznikla 6. júna 2017 z inici-
atívy Mgr. Janky Dobšovičovej Černákovej, 
ktorá je dlhoročnou predsedníčkou LPRe 
na Slovensku. Počas krátkej existencie sa 
v miestnej pobočke podarilo usporiadať už 
niekoľko zaujímavých akcií pre členov, ale 
nielen pre nich. 

Veľmi vydarenou akciou boli stretnu-
tia s odborníkmi z oblasti reumatológie 
pod názvom Besedy bez bieleho plášťa, 
ktoré budú mať pokračovanie. Stretávať 
sa budeme nielen s lekármi, ale aj ďalším 
odborným zdravotníckym personálom, 
napr. so sestrami či inými odborníkmi, napr. 
na zdravú výživu. Naše spoločné stretnutia 
sa vždy začínajú odbornou prednáškou 
na tému, ktorú si vyberú samotní členovia.

Okrem osvetovej činnosti sa nám poda-
rilo opäť rozhýbať ľudí s reumatickými 
ochoreniami v rámci celoslovenskej akcie 
Pohnime sa s reumou. Naša, i keď mladá 
a malá pobočka, sa umiestnila na popred-
ných miestach v počte nachodených kro-
kov (nordic walking - tzv. severská chôdza), 
za čo sme boli centrálou LPRe na Slo-
vensku ocenení čestným uznaním. Je to, 

samozrejme, zásluha našich členov, ktorí 
sa do tejto akcie aktívne zapojili. 

Zaujímavým a naozaj hodnotným podu-
jatím, ktorého sa pravidelne zúčastňuje aj 
členka našej pobočky LPRe Elena Vráb-
lová, je Svetový deň reumatikov, ktorý je 
zaujímavý aj množstvom sprievodných 
programov aj tým, že nie je určený len 
pre reumatikov, ale aj pre širokú verejnosť. 
Každoročne ho podporia aj významné 
osobnosti z oblasti kultúry, politiky či médií.

V pobočke sme zorganizovali veľmi obľ-
úbenú aktivitu Vianočné dielničky, na kto-
rej sme vyrábali svietniky zo skla alebo iné 
ozdoby metódou plstenia. V budúcnosti 
máme v pláne rozšíriť členskú základňu, 
osloviť ďalších reumatikov, ale aj sympati-
zantov, rozšíriť aj ponuku aktivít o kultúrne 
či športové podujatia, spoločné opekačky, 
výlety či rekondičné pobyty. Verím, že nám 
v tomto úsilí pomôžu aj propagačné mate-
riály, ktoré máme k dispozícii v pobočke, 
s ich šírením nám aktívne pomáha aj pod-
predseda pobočky MUDr. Milan Krpčiar 
vo svojej reumatologickej ambulancii 
v Senici, za čo sme mu veľmi vďační. 

Mgr. Marta Štítna
predsedníčka LPRe Senica

Škola a jej súčasné 
potreby

Slovenské školstvo dnešných dní možno 
prirovnať k veľkému labyrintu s mnohými 
zákutiami. Učiteľ si kladie otázku: Ako 
učiť? Rodičia si kladú otázku: V ktorej škole 
dobre pripravia na život moje dieťa? Potre-
bujeme mapu v tomto labyrinte, aby sme 
našli odpovede na naše otázky? Nie, oveľa 
viac potrebujeme hľadať motiváciu, inšpirá-
ciu, nadšenie, podporu a povzbudenie.

Zaježovské lazy, apríl 2019, desať hodín 
večer. Zopár učiteľov ostalo sedieť v semi-
nárke. Rozoberajú výsledky zápisov prváči-
kov, debatujú ako sa pripraviť na organizá-
ciu obedov zadarmo. Rozprávajú sa dlho 
do noci. 

Onedlho títo učitelia ukončia ročné 
štúdium na Komenského inštitúte, ktorý 
realizuje Centrum vzdelávania Živica. Je 
to 20 učiteľov z celého Slovenska od Mol-
davy po Senicu. Riaditelia, začínajúci uči-
telia, učitelia s praxou, učitelia základnej 
i strednej školy, malej i veľkej školy, výbero-
vej i bežnej. Posledný májový deň ich čaká 
obhajoba pedagogických mikroprojektov. 
Aké veci chceli meniť na svojich školách? 
Podarilo sa im to? Dokázali to oni, keď celé 
školstvo akosi zlyháva?

K účastníkom Komenského inštitútu 
v tomto školskom roku patrila aj riaditeľka 
ZŠ na Sadovej ulici v Senici Ing. Svetlana 
Chábelová. Jej mikroprojekt Spolu to 
dáme.. bol zameraný na zlepšenie klímy 
na pracovisku a spoločnú prácu na novom 
smerovaní školy. „Akosi sme zabudli 
na seba pri nekonečnom kolotoči rekon-
štrukčných projektov, premenách tradičnej 

školy na modernú, komplexných inšpek-
ciách a neustálych zmenách,“ hodnotí 
súčasnú situáciu riaditeľka. 

V tomto školskom roku v školskom 
labyrinte hľadali cestu k sebe: dlho ana-
lyzovali a reflektovali situáciu, utužovali 
kolektív na tímových stretnutiach v Zlat-
níckej doline, pracovali na koncepčných 
zámeroch školy v rovnakých skupinách, 
spoznávali štýl učenia svojich kolegov 
na priateľských hospitáciách, viedli debaty 
na pracovných raňajkách a zistili, že veci sa 
dajú robiť aj inak. 

Určite chceme dostať do škôl dobré 
učebnice, potrebujeme modernú tech-
niku alebo lepší spôsob testovania. Ale 
len to naše školstvo nespasí. Do škôl 
potrebujeme dostať vynikajúcich učiteľov 
a učiteľky, nadšencov, ktorí pripravia deti 
na reálny život 21. storočia.

Po tretíkrát sa 20 takýchto nadšencov 
od augusta 2018 stretávalo v Komenského 
inštitúte, ktorý im poskytol kvalitné vzde-
lávanie šité na mieru súčasným potrebám 
škôl. Komenského inštitút poskladal rôzno-
rodú pedagogickú skupinku s obrovským 
potenciálom priniesť inováciu do školstva 
zdola. Rozrástol sa počet ostrovov pozi-
tívnej deviácie, vytvorili sa nové línie siete 
spájajúce pedagógov, ktorí chcú na sebe 
pracovať a spolupracovať so svojimi kole-
gami, žiakmi a ich rodičmi.

Zakladateľ Komenského inštitútu Juraj 
Hipš povedal: „Verím, že tieto ostrovy pozi-
tívnej deviácie raz nebudú osamelými ost-
rovmi, ale samozrejmosťou. A vtedy skončí 
naša práca.“

Ing. Svetlana Chábelová
riaditeľka ZŠ Sadová ulica

Stretneme sa na letisku
Čo majú rady všetky deti? No predsa 

lietadlá. A kde je najviac miesta na šan-
tenie a na najväčšiu oslavu Dňa detí? No 
predsa na letisku. Tu sa bude 1. júna konať 
spoločná oslava sviatku našich najmenších 
– Letecký deň detí.

Letci a lietadlá budú tento rok nosnou 
témou celej akcie. Lietadlá sa predstavia 
na zemi i vo vzduchu. Deti môžu získať 
preukaz malého letca za absolvovanie 
súťaží, ktoré si pre ne pripravila Domka 
Senica.  (Pokračovanie na str. 9)

Komiks 
o M. R. Štefánikovi

Štvrtého mája uplynulo sto rokov 
od smrti generála, politika, vedca aj ces-
tovateľa, ktorý sa výrazne zaslúžil o vznik 
Československej republiky Milana Rasti-
slava Štefánika. Je jednou z najvýznam-
nejších postáv našich novodobých dejín, 
a napriek tomu málo vieme o jeho neuveri-
teľnom živote.

Preto sme v Záhorskej knižnici predsta-
vili žiakom senických škôl jeho osobnosť 
prostredníctvom knižnej novinky, atrak-
tívneho komiksu, ktorý vytvorili mladé 
autorky zo Štefánikovho rodného kraja 
Nina Abramovičová a Lenka Mlčúchová.

Už na prvý pohľad nás inšpirovala zaují-
mavá kniha Milan Rastislav Štefánik - Kres-
lený príbeh rodáka z Košarísk. S jej pomo-
cou sme pripravili pútavú prezentáciu 
a spolu so žiakmi si prešli celý život tohto 
velikána – obdobím detstva a štúdií, vedec-
kej práce, vojenskej kariéry a diplomacie, 
práce s legionármi a až po tragický koniec. 
Deti so zaujatím sledovali jeho osud, 
odpovedali na otázky, mnohé prekvapili 
vedomosťami, za ktoré treba poďakovať 
ich pani učiteľkám. Súčasťou programu 
bola i práca s pracovným listom, v ktorom 
si zopakovali vypočuté informácie. Páčila 
sa im pamäťová hra vytvorená z pexesa 
s reálnymi fotografiami zo života M. R. Šte-
fánika, možnosť vyfotografovať sa v gene-
rálskej čiapke pri makete lietadla Caproni. 
Dúfame, že ako pamiatku si odniesli okrem 
pekného zážitku a magnetky, pripomínajú-
cej storočnicu tragickej smrti, aj nové vedo-
mosti. Spokojnosť zúčastnených žiakov 
a ich pani učiteliek bola pre nás peknou 
odmenou.

Mgr. Andrea Sadloňová
Záhorská knižnica
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Základná škola na Sadovej ulici je veľ-
kým podporovateľom environmentálnych 
aktivít, veď nie nadarmo má vo svojom 
logu krásne zdravé jabĺčko. Deň Zeme, 
ktorý sme si tento rok v škole pripomenuli 
25.apríla, bol len jednou z mnohých eko-
logicky orientovaných aktivít, no vydaril 
sa mimoriadne dobre. Počasie nám prialo, 
preto aj nálada bola výborná. Ranné akti-
vity boli zamerané na osvetu a vzdeláva-
nie. Žiaci s učiteľmi komunikovali o triedení 

odpadu, dôsledkoch enormného produ-
kovania odpadu na prírodu a budúcnosť 
našej planéty... Pripravovali nástenky 
s touto tematikou a potom sa vybrali 
do terénu. Niektorí čistili okolie školy 
od odpadkov, iní ho zveľaďovali sadením 
kvetov a stromčekov či siatím trávy. Jedna 
trieda navštívila obchodík so zdravou výži-
vou, kde besedovali na tému zero waste 
- o nutnosti a potrebe bezobalových náku-
pov. Časť detí sa však vybrala aj do lesa, 
kde za výdatnej pomoci poľovníkov čistila 
koválovský revír. Súčasťou tohto zmyslu-

plného dňa bola aj predajná 
burza, ktorej organizátorom 
bol žiacky parlament a z 
výťažku ktorej bude kúpená 
a zasadená mladá jabloň 
v areáli školy. Naši žiaci nás 
milo prekvapili svojimi vedo-
mosťami, ale aj pracovitos-
ťou a snahou. Popri tom sa 
utužovali triedne kolektívy. 
Za všetko hovorí spontánna 
veta Katky: „Už viem, prečo 
mamina dáva nákup do látko-
vej tašky...“

Učitelia ZŠ Sadová ulica

Hasiči s primátorom
Dobrovoľní hasiči sú pre obyvateľov 

nášho mesta vždy po ruke, keď treba 
pomôcť hasiť požiar, pri povodniach či sne-
hovej kalamite. Rýchlosti, obratnosti a pre-
konávaniu prekážok, nebáť sa výšok či ohňa 
sa učia už tí najmenší počas tréningov.

Nakoľko hasičský šport nie je len o jed-
notlivcoch a senickí hasiči dosahujú dlho-
dobo vynikajúce výsledky, pozval primátor 
mesta Martin Džačovský na spoločné stret-
nutie17. mája mladé nádeje a ich trénerov. 
Pozvanie prijali dorastenky a dorastenci 
so svojimi trénerkami Andreou Trimlo-
vou a Dominikou Štuberovou, malí hasiči 
z družstva Plameň s trénerom Dušanom 
Gabrielom. Veliteľ DHZM Milan Černák a 
predsedníčka DHZ Jarmila Barcaj Drinková 
predstavili primátorovi najväčšie úspechy. 

Družstvo žien bolo 5-krát majsterkami 
Slovenska, dorastenci majstrami SR 1-krát 
a raz vicemajstri. V roku 2018 sa na M 
SR v hasičskom športe juniorov zaskvel 
náš reprezen-
tant Daniel 
H l a v i č k a , 
ktorý získal 
prvé miesto. 
V marci t.r. 
zvíťazil aj 
v ankete 
o najobľúbe-
nejšieho špor-
tovca mesta. 
Najčers tve j -
ším úspechom 
je umiestne-
nie Jána Mari-
ána Sekáča 

na krajskej súťaži, kde medzi profesionál-
nymi hasičmi získal 2. miesto na 100 m 
cez prekážky. Hasiči vynikajú v lige Juho-
moravského a Trnavského kraja, kde skon-
čili v poslednej sezóne na 2. mieste. Ich 
úspechy si všímajú aj na celoštátnej úrovni, 
a preto niektorí senickí hasiči vybojovali 
miestenku v reprezentačnom družstve SR. 

V debate s primátorom sa mladí hasiči 
zaujímali o novú hasičskú zbrojnicu, pre-
dostreli problém s dopravou na súťaže či 
chýbajúce tréningové miesto s vežou a tar-
tanovou dráhou.

Dobrovoľní hasiči v našom meste 
oslávia tento rok 130. výročie založenia. 
Za vzorné reprezentovanie mesta Senice 
a Dobrovoľného hasičského zboru v Senici 
v hasičskom športe boli do Pamätnej knihy 
mesta zapísaní Daniel Hlavička - majster 
Slovenska a člen reprezentácia Slovenska, 
účastník na majstrovstvách sveta a tréner 
Milan Černák.

text a foto lv

Stretneme sa na letisku
(Dokončenie zo str. 8) 
S dobrovoľníkmi z tejto organizácie 

si budú deti lietadielka aj vyrábať a jedno 
si môžu dať namaľovať na tvár. Aj darček 
od Mesta Senica za absolvovanie súťaží 
bude mať niečo spoločné s lietaním. 
Nechajte sa prekvapiť... Počas letovej 
ukážky sa predstaví mohutné lietadlo L-410 
Turbolet, jeho „štíhlejších kolegov“ uvi-
díme zas počas leteckej akrobacie. Opäť 
nebudú v tento deň chýbať ani obľúbené 
vyhliadkové lety nad Senicou. A čo ešte 
nesmie chýbať na žiadnej správnej oslave? 
No predsa torta alebo koláčik. A tak kúsok 
sladkej pochúťky bude pripravený pre kaž-
dého oslávenca.

Počas celého popoludnia je pripravený 
aj bohatý program. Vystúpia v ňom mažo-
retky Crazy Cats, zahrá hudobná skupina 
Once a zatancujeme si DOMKA tance. 
Svoje kúzla a čary nám počas svojho pred-
stavenia predvedie kúzelník Ivan. Verme, 
že počasie bude priaznivé a deti sa budú 
môcť vyšantiť počas penovej šou. Chýbať 
nebudú ukážky historickej vojenskej a poli-
cajnej techniky KVPH Dojč. Predvedú sa 
aj kynológovia so svojimi štvornohými 
pomocníkmi, zasahujúci colníci a profe-
sionálni hasiči. Okrem toho sa deti môžu 
zabaviť na kolotočoch, zajazdiť si na poní-
koch či zaskákať na nafukovacích atrakci-
ách a trampolínach.

Počas celého dňa bude premávať 
na letisko i z letiska linka č. 2 mestskej hro-
madnej dopravy.

Tešia sa na vás organizátori Mesto 
Senica, Záhorácky aeroklub, Mestské kul-
túrne stredisko Senica a Domka – Združe-
nie saleziánskej mládeže Senica.

lv

Projekty s podporou 
verejnosti

V rámci participatívneho rozpočtu 
Trnavského samosprávneho kraja na rok 
2019 mohli okrem bodov, ktoré vopred 
určila komisia na samosprávnom kraji roz-
hodnúť o financovaní projektov aj občania 
hlasovaním na internete. 

Zo senických projektov dostali podporu 
verejnosti tieto: 

Projekt Meníme myslenie – zachra-
ňujeme životy podal ÚzS SČK Senica. 
Zakúpený defibrilátor bude umiestnený 
v Dome kultúry v Senici a SČK pripraví 12 
podujatí – kurzov prvej pomoci a prácu s 
defibrilátorom. 

Projekt Vráťme oblohu vtákom podalo 
združenie Slovenský zväz ochrancov prí-
rody a krajiny. Ide o osadenie hniezdnych 
búdok pre dážďovníkov na budovách troch 
škôl a Poliklinike a k tomu budú aj v školách 
prednášky o vtáctve v meste.

Projekt KIOSK = informovaný pacient = 
spokojný pacient podala Poliklinika Senica, 
nezískal financie. 

bar
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Prihlásila som sa do projektu Dia-
lóg s mladými občanmi, ktorý sa konal 
v rumunskom meste Sibiu, ktorý sa konal 
8. mája, pretože mi nie je jedno čo sa deje 
nielen v našej krajine aj v Európskej únií.

Na tento projekt 
sa prihlásilo vyše 700 
ľudí. Mohli vybrať len 
300 a ja som bola jed-
nou z tých šťastných. 
Pred odletom som 
sa stretla aj s ďalšími 
piatimi účastníkmi 
zo Slovenska. Celý 
program projektu bol 
veľmi nahustený. Už 
v deň príletu večer 
bolo slávnostné 
otvorenie. Ďalší 
deň sme už od rána 
mali rôzne tvorivé 
dielne - workshopy 
a rozhovory s európ-
skymi komisármi. 
Pracovné stretnutia 
boli na rôzne témy 
a problematiky, ktoré 
sa týkajú Európskej únie. Pracovali sme 
v malých skupinách, kde sme danú pro-
blematiku riešili a potom prezentovali naše 
návrhy. Po workshope sme mali „mini-
voľby“, kde sme si mohli zvoliť najlepší 
návrh riešenia, ktorý sa potom prezentoval 
európskemu komisárovi/ke. Večer počas 
dialógu sme sa mohli prihlásiť a položiť 
akúkoľvek otázku prezidentovi Rumunska 
Klausom Iohannisovi a predsedovi Európ-
skej komisie Jean-Claude Junckerovi. 

Čo mi priniesol tento projekt? V prvom 
rade krásny zážitok. Spoznala som veľa 

nových ľudí, naozaj s celej Európy. Znovu 
som si troška oprášila moju angličtinu, čo 
nie je vôbec na škodu. Stretla som sa s rôz-
nymi názormi na EÚ. A tiež som si uvedo-
mila ako dôležité je ísť voliť, pretože to je 
iba naša voľba, my si volíme toho, kto bude 
za nás rozhodovať o našej budúcnosti. 

Čo som sa dozve-
dela a čo odpor-
účam? Dozvedela 
som sa tu veľa o pro-
jekte Erasmus+, 
ktorý dáva možnosť 
mladým cestovať, 
spoznávať novú 
kultúru, študovať... 
Potom o ďalších roz-
vojových projektoch 
pre dobrovoľníkov, 
lídrov... Na pracov-
ných stretnutiach sme 
riešili nevedomosť 
ľudí o EÚ, ktorá je aj 
u nás na Slovensku 
príčinou nízkeho per-
centa účasti voličov. 
A moje odporúčanie 
ohľadom rôznych 
projektov je, aby ste 

sa nebáli prihlásiť, zo strachu z neznalosti 
jazyka. Nič nemôžete stratiť, naopak len 
získať. Čo sa týka neznalostí o EÚ, chcela 
by som dať ľuďom do povedomia Infor-
mačné centrum Europe Direct Senica, 
kde sa môžete informovať o všetkom čo 
potrebujete – základných informáciách 
o EÚ, cestovaní v EÚ, rôznych európskych 
projektoch, stážach, výmenných pobytoch, 
mládežníckych výmenách, dobrovoľníc-
tve. 

Aneta Šedivá
študentka VŠ

15 rokov v EÚ
Už to je neuveriteľných 15 rokov, čo 

Slovensko vstúpilo do Európskej únie (EÚ). 
Občania Slovenskej republiky náš vstup 

do EÚ odsúhlasili v doteraz jedinom plat-
nom referende. Odvtedy sa Slovenská 
republika dostala do úplného jadra európ-
skej integrácie – v roku 2007 sme vstúpili 
do Schengenského priestoru, v roku 2009 
prijali euro a v roku 2016 prvýkrát predse-
dali Rade EÚ. Informačné centrum Europe 
Direct Senica sa rozhodlo túto významnú 
udalosť osláviť na senickom námestí v deň 
výročia, a to 1. mája 2019. 

Na Námestí oslobodenia bol rozložený 
veľký infostan. Jedna časť bola venovaná 
voľbám do Európskeho parlamentu (25. 
mája). „Boli sme veľmi príjemne prekva-
pení pozitívnym ohlasom. Každý, kto chcel 
získať viac informácií o voľbách, mohol sa 
zaregistrovať na stránke tentorazidemvo-
lit.eu, alebo užitočné informácie našiel aj 
na stránke európske-volby.eu.“, vyjadril sa 
Marek Štítny.

Ďalšia časť infostanu bola venovaná 
najmä mladým a programu Erasmus+. 
O výhodách tohto programu návštevní-

kom prišla svoju osobnú skúsenosť poroz-
právať dobrovoľníčka z Arménska pôsobi-
aca v Europe Direct Senica Ani Sargsyan: 
„Program Erasmus+ mi dal príležitosť 
pricestovať na Slovensko, spoznať túto 
krajinu, jej kultúru, ľudí, tradície, naučiť sa 
jazyk a naopak ľudom zo Slovenska pribli-
žujem krajinu Arménsko, z ktorej pochád-
zam. Určite by som túto skúsenosť odpor-
účala každému, kto rád cestuje, spoznáva 
nových ľudí a nové krajiny, a chce sa naučiť 
byť viac samostatný.“

Najzábavnejšou časťou infostanu bol 
fotokútik s fotografiou na počkanie s motí-
vom 15. výročia vstupu Slovenska do EÚ 
a tiež detský tvorivý kútik, kde si mohli 
návštevníci vyrobiť vlastný odznak. Počas 
podujatia bola oživená jedna z minuloroč-
ných tradícií a pri príležitosti osláv tohto 
výročia rozdávali dobrovoľníci žlté ruže 
každej dáme, ktorú stretli na podujatí. 
Zaujímavosťou boli tiež premietané videá 
o krásach Slovenska a veľké informačné 
heslá o Európskej únii, voľbách do Európ-
skeho parlamentu a programe Erasmus+, 
ktoré zaplnili senické námestie.

Alexandra Berecová

Vitaj, leto plné 
prekvapení

„V piatok podvečer si zresetujem hlavu, 
možnože tak nájdem aj myšlienku zdravú 
...“ Spieva skupina HEX a pri nej si Seniča-
nia prevetrajú hlavy a naladia sa na leto, no 
nie v piatok, ale v sobotu podvečer počas 
podujatia Vitaj, leto, ktoré sa uskutoční 29. 
júna na Kunovskej priehrade. 

Odreagovať sa od každodenných povin-
ností sa návštevníci môžu nielen na kon-
certe známej kapely, ale počas celého dňa. 
Energiu si vybiť na obrej nafukovacej pre-
kážkovej dráhe Wannadoo, kondičku vysk-
úšať počas adrenalínového preteku Hecni 
sa...

Športový bude celý deň. Po prvýkrát 
príde do Senice Wannado festival športu, 
známy v českej republike a Poľsku, kde 
sa stal najväčšou náborovou športovou 
akciou spájajúcou zábavu a prezentá-
cie športu. V rámci Wannado zóny bude 
pre návštevníkov pripravená prezentácia 
mnohých športov a športových klubov 
a rodičia s deťmi zdarma môžu vyskúšať 
nafukovaciu prekážkovú dráhu 5K Inflata-
ble fun. Nezabudlo sa ani na tých najmen-
ších, a tak súčasťou tejto časti bude detská 
zóna. 

Pre tých, čo si trúfnu na náročnejšiu 5 
km trať s 20 prekážkami a troškou adre-
nalínu bude pripravený „sparťanský“ 
adrenalínový pretek Hecni sa. Do neho sa 
môžu zapojiť jednotlivci alebo 4-členné 
tímy. Tretieho ročníka týchto pretekov 
sa zúčastní aj známy jednonohý sparťan 
Maroš Kudlík. Každý zaregistrovaný pre-
tekár dostane tričko a medailu, k tomu 
občerstvenie (pivo, kofola, guláš) a ak bude 
treba aj prvú pomoc. Registrácia prebieha 
na stránke www.hecnisa.sk. 

Občerstvenie pre návštevníkov bude 
počas celej akcie zabezpečovať Street 
food zóna. 

Počas dňa bude prebiehať aj zaujímavý 
program na pódiu, ktorý vyvrcholí podve-
černým koncertom skupiny HEX. Okrem 
nich v programe vystúpia kúzelník Peter, 
slovenský bublinár Mr. Bubble, mažoretky 
Spirit, tanečné skupiny Scream a Sonny, 
speváci Benedikt Cintula a Anežka Bin-
ková, ktorá je známa zo šou Česko-Sloven-
sko má talent. 

Parkovať sa bude na trávnatej ploche 
pred odbočkou na priehradu. Auto však 
môžete nechať doma a doviezť sa na akciu 
pohodlne MHD linkou č. 1, ktorá bude 
z a c h á d z a ť 
až k hrádzi. 
Tak nevá-
hajte a príďte 
s nami pri-
vítať leto 
do rekre-
ačnej oblasti 
K u n o v s k á 
priehrada. 

lv
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Vynikajúca Cantilena, 
spomienka 
na Hviezdoslava

Spevácky zbor mesta Senica Cantilena 
a evanjelický cirkevný zbor a.v. v Senici 
pripravili v nedeľu 28. apríla jedinečné 
podujatie. Bohatá účasť svedčila o záujme 
o koncert Cantileny i o spomienku na veli-
kána slovenskej poézie Pavla Orságha Hvi-
ezdoslava, ktorý krátko pôsobil aj v Senici. 

Aplauzom odmenilo na záver obecen-
stvo koncert speváckeho zboru mesta Senica 
Cantilena pod vedením zbormajstra Jozefa 
Chabroňa. Cantilena uviedla 15 skladieb plus 
jeden prídavok aj naštudované viaceré nové 
skladby, ktoré prvý raz uviedli na koncerte 
práve v Senici, vrátane naštudovania zboru 
Proč bychom se netešili... od Bedřicha Sme-
tanu a tento názov niesol i celý koncert. 

Evanjelický farár Juraj Šefčík pri príleži-
tosti 170. výročia narodenia P. O. Hviezdo-
slava ozrejmil život nášho významného 
básnika, ktorý v rokoch 1874 – 1875 pôso-
bil v našom meste u advokáta a hudobného 
skladateľa Štefana Fajnora ako advokátsky 

Záhorie spieva a tancuje
V Dome kultúry v Senici sa 7. mája  usku-

točnila súťažná prehliadka detských folklór-
nych súborov Trnavského samosprávneho 
kraja Záhorie spieva a tancuje. 

O r g a n i z á to r i 
podujatia Trnavský 
samosprávny kraj 
(TTSK) – Záhorské 
osvetové stredisko 
Senica sa tešili 
z veľkého záujmu 
nadšencov a pri-
aznivcov detského 
folklóru, ktorí sa pri-
šli potešiť ľudovým 
tancom a spevom 
súťažiacich detí 
z piatich detských 
folklórnych súbo-
rov so 143 účin-
kujúcimi,  víťazmi 
r e g i o n á l n y c h 
prehliadok okresov TTSK. Malí tanečníci, 
speváci a hudobníci prišli na súťažnej preh-
liadke predstaviť výsledky svojho celoroč-
ného snaženia, aby so svojimi starostlivo 
pripravenými pásmami súťažili o postup 
na celoštátnu postupovú súťaž a prehlia-
dku Eniki beniki 2019, ktorá sa uskutoční 8. 
a 9. júna 2019 v Košiciach.

Odborná porota rozhodla, že do Košíc 
s udelením zlatého pásma postúpil det-
ský folklórny súbor Tancovadlo z Piešťan 
so súťažným vystúpením Toto vám neda-
rujeme. Zlaté pásmo s návrhom na postup 
získali detský folklórny súbor Verešvaran-
ček z Červeníka s pásmom My sme smelí 
vojaci a detský folklórny súbor Apró Csal-
lóközi z Dunajskej Stredy s vystúpením 

Tance z Podzoboria. Strieborné pásmo 
porota udelila detskému folklórnemu 
súboru Skaličánek zo Skalice za pásmo 
Rovenská šotyška a bronzové pásmo získal 
detský folklórny súbor Važinka zo Šoporne 
za vystúpenie Duro, daj nám slnka.

Pre vedúcich súťažiacich detských folk-
lórnych súborov sa v rámci podujatia usku-
točnil hodnotiaci a rozborový odborný 
seminár, v priebehu ktorého si prítomní 
diváci mohli pozrieť divadelné predstave-
nie žiakov 4. A triedy zo Základnej školy 
na Komenského ulici v Senici v réžii Mgr. 
Hany Kalamenovej s názvom Čo nebolo 
na skle maľované.

Súťažnú prehliadku detských folklór-
nych súborov TTSK z verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu umenia a reali-
zovala sa s finančnou podporou TTSK.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
Záhorské osvetové stredisko Senica

foto M. Koprla

Čítajme si...
Záhorská knižnica v rámci celoštátneho 

čitateľského maratónu Čítajme si... 2019 
otvorila 30. mája Dni detskej knihy. Deťom 
ako prvý čítal zástupca primátora mesta Filip 
Lackovič. Pre detských čitateľov knižnica pri-
pravila viacero ďalších zaujímavých podujatí.

V oddelení pre deti a mládež sa 3. júna 
stretnú žiaci prvého stupňa základných 
škôl s členmi Hasičského a záchranného 
zboru Senica a besedovať budú o sociálnej 
prevencii, na ktorú nadviaže čítanie kníh 
s protipožiarnou tematikou. O deň neskôr 
sú naplánovaná besedy o 9. a 10 hod. 
s autorkou knihy Decká z mesta sa (ne)
vedia biť Kristínou Mišovičovou. Podujatia 
v knižnici zavŕši 7. júna o 9. hod. dramati-
zované čítanie pre žiakov prvého stupňa 
základných škôl v podaní Mgr. art. Ivana 
Fodora a Ľuboslavy Paveskovej, ktoré je 
v rámci aktivity Celé Slovensko číta deťom 
a má pritiahnuť deti k čítaniu kníh.

bar

koncipient pripravujúci sa na advokátske 
skúšky. Práve počas pôsobenia v Senici 
pri písaní listu svojej milej Ilonke Novákovej 
napísal aj tento verš:

Vy, nadšene nado mnou plápolajúce 
hviezdy, 

váš pohľad noc tak utešenou robí,
ach, vás vídam, vídam vždycky rád,
vo vás od mladi zvyknem sa kochať,

od vás meno slávne požičav
vedzte, že zvem sa: Pavol Hviezdoslav.

Tento verš bol objavený v Hviezdoslavo-
vej pozostalosti, nikdy nebol publikovaný 
a umelecké meno Hviezdoslav sa po prvý-
krát v podpise básnika objavuje pod epi-
tafom napísanom po pohrebe senického 
rodáka Viliama Paulínyho-Tótha v roku 
1877.

Viera Barošková 
foto Oľga Zlochová
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Priaznivci klasickej hudby mali v uplynulých týždňoch príleži-
tosť vypočuť si niekoľko koncertov, ktoré mali spoločné miesto 
konania Základnú umeleckú školu a skutočnosť, že sa na nich 
predstavili vynikajúci študenti strednej a vysokých hudobných 
škôl.

Dňa 10. apríla sa 
predstavila s progra-
mom svojho magister-
ského koncertu bývalá 
žiačka a pedagogička 
školy, violončelistka 
Alexandra Kubinová. 
Najprv zahrala roz-
siahlu kompozíciu 
pre sólové violončelo 
Z. Kodályho a potom 
ďalšie skladby s kla-
vírnym sprievodom 
Ivety Sabovej. O dva 
dni neskôr zahrala v Galérii v podkroví ďalšia z bývalých žiačok 
klaviristka Zuzana Valentová. V jej podaní zazneli skladby F. Liszta 
a ruského skladateľa Nikolaja Medtnera, ktoré potom zahrala 
na svojom bratislavskom bakalárskom koncerte. Ďalší klavírny 
koncert sa konal 17. apríla. Bratislavčanka Barbora Drugdová pred-
niesla diela J. Haydna, F. Liszta a C. Debussyho. Všetky tri hudob-
níčky sú poslucháčkami VŠMU v Bratislave. Z JAMU v Brne prišla 
do Senice koncertovať tretiačka Marie Jakabová. Rodáčka z neďa-
lekých Dubňan sa prezentovala dielami J. S. Bacha, J. Haydna, F. 
Schuberta a B. Bartóka. Zatiaľ poslednými účinkujúcimi boli traja 
talentovaní klaviristi z bratislavského konzervatória. Medzi nimi 
bola opäť bývalá žiačka senickej ZUŠ, prváčka Darinka Tomašo-
vičová a súrodenci Tamara a Samuel Michalcovci, ktorí si v Senici 
zahrali svoj nesúťažný repertoár, s ktorým sa zúčastnia na medzi-
národných súťažiach.

Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ

Rady pred dovolenkou v zahraničí
Veľmi často najmä pri kratších cestách do zahra-

ničia mnohí podceňujú riziko možného úrazu či 
ochorenia, ktoré si vyžiada hospitalizáciu. V prí-
pade, ak osoba nedisponuje poistením liečeb-
ných nákladov, hrozí, že si bude musieť svoj pobyt 
v nemocnici draho zaplatiť.

Európsky preukaz zdravotného (EPZP) poistenia slúži ako doklad 
preukazujúci nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť v členskom 
štáte EÚ pobytu. Ekvivalentné označenie tohto preukazu v anglic-
kom jazyku je EHIC. Európsky preukaz zdravotného poistenia sa 
vydáva v súlade s §10a zákona o zdravotnom poistení č. 580/2004 
Z. z. na základe písomnej žiadosti poistenca do 30 dní odo dňa 
podania žiadosti a zaplatenia poplatku za jeho vydanie. Žiadosť 
o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia si môžete 
spravidla stiahnuť na webových stránkach svojej poisťovne.

V prípade, že potrebujete vycestovať ihneď začiatkom roka 
a nemôžete čakať na vydanie preukazu, na základe žiadosti 
o vydanie európskeho preukazu zdravotného poistenia vám bude 
vašou poisťovňou vystavený jeho ekvivalent - náhradný certifikát 
k EPZP. Náhradný certifikát k EPZP má platnosť maximálne 3 
kalendárne mesiace a jeho vydanie je bezplatné.

Uväznenie
Skôr než sa rozhodnete čokoľvek spáchať, uvedomte si, že 

pokiaľ porušíte zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate, nemôže 
vám ambasáda prakticky pomôcť. Pokiaľ spáchate zločin v krajine 
s islamským právom, môže vám byť napr. useknutá ruka alebo 
môžete byť verejne bičovaný. Sú však krajiny, kde v súčasnosti 
vládnu rebeli alebo revolučné armády. Tam môžete byť aj za menší 
priestupok okamžite zastrelení, a to bez akéhokoľvek súdu. Pokiaľ 

sa budete riadiť zákonmi daného štátu a vyhnete sa kontaktu s dro-
gami alebo krádežami, šance, že budete uväznení, je naozaj malá. 
Ale pre každý prípad niekoľko rád.

Nemajte nič spoločné s drogami
Pokiaľ sa akokoľvek zapletiete s drogami, budete bez milosti 

uväznení. V niektorých krajinách môžete byť za prechovávanie 
alebo pašovanie drog popravený.

Vyhnite sa riadeniu
Pokiaľ riadite auto, máte veľkú šancu stať sa účastníkom 

dopravné nehody, čo je v mnohých krajinách dôvodom k zatknu-
tiu alebo udeleniu vysokej pokuty. Pokiaľ nemáte na zaplatenie 
pokuty, je pravdepodobné, že skončíte vo väzení.

Nefotografujte vojenské a štátne budovy
Vo väčšine krajín je zakázané fotografovať objekty ako sú 

letiská, kasárne, vládne budovy, mosty, vojakov a v arabských kra-
jinách aj ženy. Pokiaľ zákaz porušíte, môžete počítať s pokutou, 
prípadne s väzením.

Neprenášajte žiadne cudzie batožiny
Akonáhle si zoberiete od niekoho kufor alebo inú batožinu, 

stávate sa automaticky zodpovedný za jeho obsah, čo sa môže 
zmeniť na veľký problém, pokiaľ sa tam nájdu napríklad drogy.

Požívanie alkoholu na verejnosti
V niektorých krajinách platí zákaz požívania alkoholu na verejnosti, 

v niektorých platí prohibícia. Porušenie zákazu môže byť hodnotené 
od napomenutia cez pokutu až po niekoľkodňový pobyt vo väzení.

Dovoz alebo vývoz nepovoleného tovaru
Pred príchodom alebo odchodom z krajiny sa oboznámte 

s predpismi o dovoze a vývoze. Problém vám môže spôsobiť 
napríklad dovoz alkoholu do krajiny, kde je prohibícia alebo dovoz 
pornografie. To môže byť posudzované veľmi rozdielne v závis-
losti na predpisoch

Klavírna Senica
Priestormi Základnej umeleckej školy Senica sa 9. mája od sko-

rých ranných hodín šíril zvuk klavírnej hry. Stretlo sa tu 65 mladých 
klaviristov z regiónu Záhorie na 7. ročníku regionálnej klavírnej 
súťaže Klavírna Senica. 

Tento rok sa konala súťaž v sólovej hre na klavíri, deti pripravili 
pedagógovia zo ZUŠ-iek Gbely, Holíč, Skalica, Sekule, Stupava, 
Šaštín – Stráže, Kúty, Trnava a Senica. Umelecké výkony mladých 
klaviristov hodnotila trojčlenná odborná porota pedagógov Kon-
zervatória v Bratislave a VŠMU v Bratislave. Deti boli zadelené 
do 4 kategórií podľa veku a v ich podaní zazneli skladby všetkých 
hudobných štýlových období od hudby baroka až po súčasnú 
modernú klasickú tvorbu.

Súťaž bola ukončená slávnostným vyhlasovaním výsledkov, 
na ktorom boli mladí umelci obdarení nielen diplomom, ale aj krás-
nymi vecnými cenami. Účasť na súťažiach je motivujúca pre ďalšiu 
prácu žiakov aj ich pedagógov a následnú reprezentáciu školy.

Takúto akciu by nebolo možné zorganizovať bez pomoci spon-
zorov, za čo im patrí veľká vďaka. Tešíme sa na ďalší 8. ročník 
Klavírnej Senice 2020.

Mgr. Zuzana Janovičová, ZUŠ
foto Štefan Orth
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tFK Senica 
zachránená vo 
Fortuna lige

Senickí futbalisti potvrdili aj v májových 
zápasoch v najvyššej futbalovej súťaži v 
skupine o záchranu výbornú formu a už tri 
kolá pred koncom ročníka si zabezpečili 
účasť aj pre budúcu sezónu.

V 6. kole nadstavbovej časti prices-
tovali na Záhorie hráči Trenčína. Práve 
s týmto tímom  začali Seničania víťaznú 
šnúru a ako ukázal priebeh tohto duelu, 
pokračovala aj ďalej. Od začiatku sa hral 
kvalitný, útočný futbal. Už v 12. min. vyšla 
Seničanom pekná akcia, keď prihrávku od 
Tešiju zužitkoval na otvárací gól Castaneda 
- 1:0. Útoky sa striedali na obidvoch stra-
nách a v permanencii boli obaja brankári. 
Ďalšie góly padali až po prestávke. V 67. 
min. Ramirez pripravil ideálnu pozíciu pre 
Tešiju a chorvátsky záložník upravil na 2:0. 
Možnosť na zníženie zmaril mal Kvocera, 
ale brankár Taborda predviedol výborný 
zákrok. Na konci zápasu padli ešte dva 
góly a oba do siete Trenčína. Najskôr neú-
navný Petshi pripravil streleckú pozíciu 
pre Ramireza - 3:0 a onedlho vyšla krásna 
strela spoza 16-ky Petshimu - 4:0. Hostia 
tak odišli zo Senice s krutou prehrou.

Aj ďalší duel odohrali zverenci trénera 
Ricarda Chéu na domácom trávniku, tento-
raz proti čerstvému víťazovi Slovnaft cupu 
- Spartaku Trnava. Bol to odlišný zápas, na 
ihrisku sa veľa bojovalo a pred bránami 
bolo málo vzruchu. Aktívnejším celkom 
bol predsa len Seničania. Hosťujúci hráči, 
ktorí mali v nohách finálový zápas v strede 
týždňa, postupom času odchádzali fyzicky. 
O osude sa rozhodlo v posledných 10 min-
útach. V 81. min. sa prekľučkoval El Moud-
ane a po jeho strele a trme-vrme pred brá-
nou hostí pretlačil loptu do siete stopér Kay 
- 1:0. V nadstavenom čase poistil vedenie 
Ramirez, keď premenil samostatný únik - 
2:0. Ďalšie dôležité víťazstvo bolo na svete.

O týždeň v Nitre mohli Seničania defi-
nitívne rozhodnúť o zotrvaní v súťaži. 
Aktívnejšie vstúpili do zápasu domáci, ale 
úvodný gól sa podarilo streliť senickým hrá-
čom. V 7. min. El Moudane vysunul Rami-
reza, ten ustál súboj so stopérom Nibom 
a strelou pomedzi brankárove nohy otvoril 
skóre - 0:1. Vyrovnať mohol Vestenický, 
ale podarilo sa to v 31. min. po štandardke 
Farkašovi - 1:1. Do polčasu išli ale spokoj-
nejší Seničania. V 41. min. si po prudkom 
centri Dangubića strelil vlastný gól Fabiš - 
1:2. Po prestávke boli šance na obidvoch 
stranách. Dôležitým momentom bol Rami-
rezov druhý gól v zápase v 72. min., vďaka 
ktorému bol rozdiel dvojgólový. Nitran-

čanom sa podarilo už len skorigovať stav, 
keď sa v 81. min. presadil peknou strelou 
z priameho kopu Kóňa - 2:3. Víťazstvo 
Seničanov znamenalo definitívu záchrany 
v súťaži.

Spanilá jazda senických futbalistov 
pokračovala aj v poslednom domácom 
súboji ročníka proti Z. Moravciam. V 
zostave Senice nastúpili aj hráči, ktorí 
dostávali menej priestoru v zápasoch. V 
priebehu sa na ihrisko dostali aj traja vekom 
ešte dorastenci. Aj tento duel sa od zači-
atku vyvíjal priaznivo pre Seničanov. Už 
v 11. min. si po centri Zezinha strelil vlas-
tenca Kwin - 1:0. Tento hosťujúci hráč bol v 
22. min. vylúčený a Seničania mali prevahu 
v poli o jedného hráča. O tri minúty po pek-
nom centri Zezinha usmernil loptu do siete 
Ségbé - 2:0. Z ojedinelej šance hostí mohol 
znížiť Válovčan, ale nastrelil len žrď Vorelo-
vej brány, ktorý dostal priestor vo Fortuna 
lige prvýkrát v sezóne. Po prestávke pridal 
tretí gól Senice Deretti, keď šikovne tečoval 
center Ségbého. Na konečných 3:1 znížil 
premenenou penaltou hosťujúci kapitán 
Ďubek. Potom mohli viackrát domáci zvý-
šiť svoje vedenie, ale gól už nepadol. Seni-
čania ďalším víťazstvom natiahli víťaznú 
sériu už na 7 duelov a rozlúčili sa víťazne 
aj pred domácim publikom.

IT

Povzbudíme maratóncov
Senica sa chystá na najväčší športový 

sviatok Záhorácky maratón a polmaratón, 
ktorý sa uskutoční v sobotu 8. júna. Podu-
jatie s medzinárodnou účasťou privedie 
do nášho mesta desiatky pretekárov i ďal-
ších priaznivcov behu. Srdečne pozývame 
divákov na štart i okolo trate na povzbud-
zovanie bežcov.

Štart maratónu i polmaratónu je pred 
športovou halou o 10.15 h. Pretekári pobe-
žia na železničnú stanicu, pokračujú boro-
vicovými lesmi do Borského Mikuláša a do 
Šaštína-Stráží. Tam na štadióne bude cieľ pol-
maratónu, maratónci sa tam otočia a pobe-
žia naspäť do Senice. Pre maratón sú vypísa-
ných štyri mužské a jedna ženská kategória, 
pre polmaratón šesť mužských a tri ženské 
kategórie. 16. ročník Záhoráckeho polmara-
tónu bude vyhodnotený na štadióne v Šaš-
tíne-Strážach, 31. ročník Záhoráckeho mara-
tónu v Senici pred športovou halou.

Organizátori Mesto Senica a komi-
sia športu pri mestskom zastupiteľstve 
v Senici, Mesto Šaštín-Stráže a komisia 
pre mládež a šport a obec Borský Miku-
láš vypísali osobitnú prémiu 170 € za pre-
konanie traťového rekordu 2:23:42 hod. 
i finančné prémie na prvých troch mies-
tach maratónskeho behu. V polmaratóne 
sú vo všetkých kategóriách na prvých mies-
tach vecné ceny. Odmenení budú aj traja 
Seničania maratónci s najlepším časom, 
ktorým venuje primátor Senice osobitnú 
cenu a prvý maratónec na obrátke dostane 
cenu od primátora Šaštína – Stráží.

bar

Poďte na cyklovýjazd 
Zoberte rodinu, priateľov, deti a hlavne 

bicykel aj dobrú náladu a poďte na tra-
dičný JAM Sport cyklovýjazd. Trasa Family 
je určená pre menej zdatných cyklis-
tov a rodiny s deťmi (17 km), trasa Biker 
pre zdatnejších cyklistov (28 km). Štart je 
od predajne JAM Sport Senica pri Záhor-
skej galérii a cieľ pri Poľovníckej chate 
Hlboké. Pitný režim a občerstvenie je 
zabezpečené (opekačka, čapované pivo, 
kofola), tiež atrakcie pre deti a súťaže 
pre dospelých. Možno otestovať bicykle 
a elektrobicykle.

NS

Tri pozvánky 
do reprezentácie

V sobotu 25. mája kategóriou starších 
žiakov uzatvoril klub Barbell sériu majs-
trovstiev Slovenska vo vzpieraní v Novom 
Meste nad Váhom.

Po úspechoch medzi mladšími žiakmi 
a dorastencami sa dočkali pekného 
vystúpenia aj od starších žiakov. Klub 
reprezentovali Viktória Sládková, Tomáš 
Kovačovič a Roman Marek. Viktória 
po dvojtýždňovej tréningovej pauze spô-
sobenej úrazom na ľavej dlani zaťala zuby 
a taktickým výkonom vybojovala zlatú 
medailu v kategórii do 59kg výkonom 42 
kg v trhu a 53 kg v nadhode. Klub sa teší aj 
jej pozvánke na reprezentačné sústredenie 
dievčat do 18 rokov. 

Tomášovi sa nepodarilo upraviť hmot-
nosť do plánovanej kategórie do 55 kg, 
ktorú by vyhral s veľkým náskokom, a tak 
musel štartovať vo vyššej váhovej kategó-
rii. Tam príkladne zabojoval a obsadil tretie 
miesto výkonom 53 kg v trhu a 60kg v nad-
hode. Roman po roku tréningu potvrdil svoj 
talent a poctivý prístup k tréningom a do 
poslednej chvíle bojoval o zlato v kategó-
rii do 67 kg. Nakoniec vybojoval striebro 
výkonom 60 kg v trhu a 70 kg v nadhode. 
Ak nepoľaví v úsilí, na budúci rok bude 
patriť medzi najlepších aj v kategórii doras-
tencov.

Počet medailí z majstrovstiev Sloven-
ska všetkých mládežníckych kategórií 
za rok 2019 sa pre klub Barbell zaokrúhlil 
na desať, z toho 4 zlaté, 2 strieborné a 4 
bronzové. Takisto potešili tri pozvánky 
pre členov na reprezentačné sústrede-
nia. Klub ďakuje všetkým pretekárom 
za vzornú reprezentáciu.

A. Paška
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t Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – apríl 2019
 AUTOR: NÁZOV: VYDAVATEĽ:

1. Kol.:  Kniha hádaniek a hlavolamov pre škôlkarov Arkus
2. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu Arkus
3. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
4. Naud, P:  100 zábavných testov pre bláznov do testov Arkus
5. Kol:  Križovky pre chvíle pohody Bookmedia
6. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
7. Kol.: Zábavné hlavolamy 3. Arkus
8. Gohl, Ch.: Kôň môjho života Arkus 
9. Gohl. Ch.:  Jazdecká horúčka  Arkus
10. Genova, L. Ľavá strana sveta Arkus
11. Kol.:  Krížovky a osemsmerovky Bookmedia
12. Kol.: Zábavné krížovky Bookmedia

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je 
možné predplatiť si Hádajka aj Detské doplňovačky. Na stránke nájdete i aktuálny katalóg 
Knižného klubu Arkusu, prihlášku do klubu a ďalšie informácie. 

Novinky vydavateľstva Arkus:
Betancourt, Jeanne: Neubližuj môjmu poníkovi! (Pony tím 10)
Preklad: Tomáš Mečíř
10.časť obľúbenej série Pony tím.
Lulu pri prechádzke po chodníku Pony tímu objaví v lese pasce na zvieratá. Kto ich tam 
mohol nastražiť? Kto by mohol chcieť ublížiť jej poníkovi?
Dievčatá z Pony tímu sa rozhodnú konať a čo najskôr rozlúštiť túto záhadu. Veď okrem 
poníkov sú v nebezpečenstve všetky zvieratá žijúce v tejto oblasti!
Dokáže Pony tím odhaliť a zastaviť pytliakov, než bude príliš neskoro? 
Pevná väzba, formát 130 x 195 mm, 104 strán, plánovaná cena cena: 6,99 €

Hádajko 7/19 a stratený poklad
Bádateľ Titus skúma všetko, čo mu príde do cesty. Naposledy objavil jaskyňu a nadšene 
do nej vliezol s presvedčením, že v nej určite niečo objaví. A veru aj objavil! Úžasný 
poklad! Malo to však jeden háčik. Keď vyšiel z jaskyne, načisto zabudol, kde tan poklad 
vlastne je...
Mäkká väzba, 105 x 148 mm, 32 strán, cena: 0,90 € 

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

S presnou muškou
Majstrovstvami SR v halovej lukostreľbe 

dospelých a mládeže ukončil Lukostre-
lecký klub Senica úspešnú halovú sezónu 
2018/2019. Seničania si priviezli celkovo 
10 medailí. 

Na M SR dospelých v Banskej Bystrici 
vybojovala v ženskej kategórii Barbora 
Gálová zlato a Bety Šedivá bronz, Peter Gál 
a Taťána Šálková medzi veteránmi získali 
obaja zlato a v súťaži družstiev muži v zlo-
žení Libor Kubíček ml., Vladimír Šedivý 
a Anton Kvaltín vybojovali bronz.

Výborné výsledky dosiahli na M SR mlá-
deže vo Viničnom aj senickí mládežníci. 
Bety Šedivá za kadetky zlato, Libor Kubíček 
za juniorov zlato, Šimon Šedivý za kadetov 
zlato, Katka Matúšová za ml. žiačky zlato 
a Leonardo Decsi za ml. žiakov striebro. 
Okrem toho súrodenci Bety a Šimon Šediví 
vytvorili na MSR nové slovenské rekordy 
vo svojich kategóriách..

Všetkým medailistom gratulujeme 
a želáme veľa úspechov aj v nadchádzajú-
cej vonkajšej sezóne.

Libor Kubíček

Niekto v daždi tancuje, 
my sme bežali... 

O tom, že ľudia sa dokážu spojiť 
pre dobrú vec a fantastický pocit je zaru-
čený, niet pochýb. O tom, že deti sú 
za každú zábavu, tiež vôbec nepochybu-
jeme. A keď sa dokážu spojiť žiaci a zamest-
nanci školy v aktivite, kde sú absolútne rov-
nocennými partnermi, radosť je o to väčšia. 

Nám sa to podarilo. Vďačíme za to 
Záhoráckému Friškému Týmu, ktorého 
výzva na bežeckú 
24-hodinovú štafetu nás 
zaujala a povedali sme 
si: „Ideme do toho!“. 
Ani sme nečakali, že 
záujem bude taký veľký, 
no podarilo sa! To sme 
ešte netušili, že bežať 
budeme po celý čas 
v neúprosnom daždi. 
A viete čo? Bol to záži-
tok! Naviac, keď viete, 
že bežíte pre dobrú vec, 
dážď-nedážď, dobrá 
partia prekoná všetky 
prekážky. 45 bežcov 
zo Základnej školy 

na Sadovej ulici zabehlo spolu 301 km. Tí 
najlepší pokorili desiatku a podaktorí by 
bežali aj ďalej, keby sme ich nezastavili. 
A to sa niektorí na cyklotrasu vybrali rovno 
z plavárne z plaveckej štafety). My, učite-
lia, vieme o tom svoje. Deti majú nepre-
konateľnú energiu a dokážu sa vzájomne 
perfektne „hecovať“. Ďakujeme organizá-
torom za super nápad a tešíme sa na ďalšiu 
spoločnú akciu.

Jozef Krišák
ZŠ Sadová ulica

V Galante úspešná 
Krúžeková

Pretekári Hanko Senica štartovali 4. 
mája na turnaji karate Galanta Cup. 

Najlepšie si viedla iba 7-ročná Karin 
Krúžeková (na foto), ktorá získala dve 
medaily. Začiatočníčka s bielym opaskom, 
čiže ešte bez technického stupňa, cvičí 
od septembra minulého roka 

(Pokračovanie na str. 15)
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tPatria k špičke
Mladší žiaci z klubu Barbell Senica sa 

11. mája zúčastnili na majstrovstvách Slo-
venska v mládežníckom štvorboji v Druž-
stevnej pri Hornáde. Na východe Sloven-
ska štartovalo sedem pretekárov a priviezli 
štyri medaily.

Súťažilo sa v štyroch disciplínach troj-
skoku súnož vpred, hode medicinbalom 
vzad, trhu a nadhode. Prvý z pretekárov 
štartoval Lukáš Székely v kategórii chlap-
cov do 30 kg. Po pekných skokoch trochu 
zaostal v hode, čo ho nakoniec stálo zlatú 
medailu a ušla sa mu strieborná. Ďalší 
v poradí Roman Šalík a Peter Gažo podali 
dobré výkony, škoda trošku slabších skokov 
a hodov, čo stačilo u Romana na tretie a u 
Petra na štvrté miesto v kategórii chlapcov 
do 35 kg. Vanesa Kročitá a Kristína Žáková 
podali veľmi pekné výkony, výkon Vanesy 
bol dokonca vyhlásený ako najlepší medzi 
všetkými dievčatami. Kategóriu dievčat 
do 35 kg vyhrala a v kategórii do 45 kg 
skončila Kristína na peknom treťom mieste. 
Výkon dievčat by mal stačiť pre pozvanie 
na reprezentačné sústredenie mladších 
žiačok. V kategórii chlapci do 49 kg štar-
toval skúsený Dominik Tkáč. Na starších 
súperov tentoraz nestačil a obsadil štvrté 
miesto. Posledným pretekárom bol Timo-

thy Udvardy v kategórii chlapcov nad 61 
kg, kde obsadil šieste miesto. Treba 
podotknúť, že senické družstvo patrilo 
na súťaži medzi najmladšie, súťaž bola 
vypísaná pre ročníky narodenia 2007 až 
2009. Pokiaľ deťom - pretekárom vydrží 
tréningové nasadenie a chuť sa zlepšovať, 
tak sa máme v ďalších rokoch na čo tešiť. 

Na majstrovstvách SR vo vzpieraní 
dorastencov a juniorov v Košiciach sa 18. 
mája zúčastnili Michal Škodáček a Miro-
slav Blažek. Športovec roka mesta Senica 
za rok 2018 medzi staršími žiakmi Michal 
Škodáček po kvalitnej príprave zvládol pre-
chod medzi dorastencov na jednotku a v 
kategórii do 67 kg si výkonmi 74 kg v trhu 
a 98 kg v nadhode vybojoval zlatú medailu, 
v kategórii juniorov do 67 kg si ešte len 
15-ročný Michal vybojoval bronz. Svojím 
výkonom potvrdil zaradenie do reprezen-
tácie SR vo svojej vekovej kategórii. Miro-
slav Blažek po krátkodobom tréningovom 
výpadku príkladne zabojoval a v kategórii 
dorastencov do 96 kg prekvapivo, ale zasl-
úžene získal zlatú medailu výkonom 70 kg 
v trhu a 88 kg v nadhode. V kategórii junio-
rov do 96 kg skončil na štvrtom mieste. Prí-
kladným prístupom k tréningu je vzorom 
pre ďalšiu nádejnú generáciu členov klubu 
Barbell, ktorí takisto dosahujú výborné 
výsledky na Slovensku aj v zahraničí. 
Ďalších nádejných medailistov zo súťaží 
radi privítame v našom tréningovom stre-
disku talentovanej mládeže v priestoroch 
Základnej školy na Ulici V. Paulínyho-Tótha 
v Senici.

Klub Barbell organizuje detský denný 
športový tábor od 29. júla do 2. augusta. 
K dispozícii sú ešte posledné voľné miesta. 
Viac informácií na čísle 0948 781 976.

A.P

Šport i charita
Od piatka 3. mája do soboty 4. mája 

sa v Senici plávalo, behalo a hral sa šach. 
Hádam prvýkrát sa na Slovensku uskutoč-
nili tri 24-hodinové štafety súčasne v jedom 
meste. Už po piatykrát sa konala štafeta 
v plávaní, druhýkrát sa zapojili bežci a po 
prvýkrát sa pridali šachisti.

Do plaveckej štafety sa v tomto ročníku 
zapojilo 477 plavcov, ktorí zaplávali 250,4 
km. „Plavcov prišlo síce menej ako minulý 
rok, ale zaplávali o niekoľko kilometrov 
viac. Už sme asi v lepšej forme,“ zavtipkoval 
po svojej 24-hodinovej „šichte“ organizátor 
Jaroslav Fodor a zároveň vyjadril poďako-
vanie všetkým, ktorí sa jednotlivých štafiet 
zúčastnili. „Ďakujem aj partnerom a spon-
zorom, Mestu Senica a RSMS za poskytnu-
tie plavárne bezplatne, senickým firmám 
Segum, Váš Lekárnik, Kunowský majer 
a Reco, ktorí mi pomohli zorganizovať túto 
akciu a ponúkli opäť ceny do tomboly,“ 
dodal. Zaplávať si počas štafety prišli školy, 
plavecké oddiely, firmy a rôzne organi-
zácie, ale i veľa rodín s deťmi. Kritickým 
časom pri 24-hodinových štafetách sú vždy 
nočné hodiny, no šancu užiť si plaváreň 

V Galante úspešná...
(Dokončenie zo str. 14)
a ukazuje na svoj vek zodpovedný 

prístup k tréningu i kvalitné výkony 
na turnajoch na Slovensku i v Čechách. 
Od marca, kedy bola na svojej prvej súťaži, 
sa zúčastnila na 5 turnajoch a vždy zís-
kala medailu. Medailovú sériu neprerušila 
napriek zdravotným problémom ani na juž-
nom Slovensku. Z Galanty si priviezla strie-
bornú medailu za kata a bronz zo zápasu 
v kumite. Na majstrovstvách ČR v štýle 
goju 25. mája v Brne, kam sa kvalifikovala 
až v 3 disciplínach bude chcieť určite zís-
kať svoj premiérový titul majstra ČR. 

Takisto všetci pretekári Hanko Senica, 
ktorí si v troch kolách Českého pohára 
vybojovali postup na šampionát v morav-
skej metropole, budú chcieť v Brne bojovať 
o najcennejšie medaily. Ich výkony pozorne 
sledujú tréneri Hanko Senica MUDr. Mar-
tin Čulen, 9. Dan a Jaroslav Rehuš, 5. Dan. 
Tréner mládeže Jaroslav Rehuš nedávno 
na rozhodcovských skúškach v ČR obhájil 
najvyššiu rozhodcovskú kvalifikáciu v cvi-
čení kata i zápase kumite a bude rozhodo-
vať aj najväčšie turnaje v Českej republike. 

V Senici sa uskutočnia tradičné skúšky 
technickej vyspelosti v karate. Vo štvrtok 20. 
júna sa telocvični ZŠ na Sadovej ulici pokú-
sia karatisti na náročných skúškach vybojo-
vať si vyšší technický stupeň – farebný pás. 
Od najmenších začiatočníkov, ktorí sa pok-
úsia získať svoj prvý, najnižší opasok bielo-
žltý, 8. Kyu až po skúsených reprezentantov, 
ktorí po asi 8 rokoch tréningu môžu zabo-
jovať o čierny majstrovský pás -1. Dan. Pre-
svedčiť o svojich kvalitách musia skúšobnú 
komisiu zloženú z majstrov s najvyššími 
technickými stupňami.

E. Jareč

len sami pre seba využilo niekoľko párov 
a zopár plavcov.

Ešte väčší obdiv vzbudzovali účastníci 
bežeckej štafety, ktorá sa konala pod orga-
nizačnou taktovkou Záhoráckeho Friškého 
Týmu, a to vzhľadom na počasie. Ani 
takmer celodenný vytrvalý dážď bežcov 
neodradil. Na cyklotrase sa ich vystriedalo 
124 a spolu odbehli 1116 km, čo je v porov-
naní s minulým rokom nový rekord. 

Novinkou bol 24-hodi-
nový šachový maratón 
pod dohľadom organizá-
torov otca a syna Divia-
kovcov. Počas dňa odo-
hralo 57 šachistov 102 
partií, pri ktorých spravili 
8891 ťahov. Zaujímavo-
sťou bola medzinárodná 
šachová partia, ktorú odohrali o 4.00 hod. 
cez skype s hráčom z Kazachstanu. Prvú 
šachovú partiu dňa si zahral primátor mesta 
Martin Džačovský (na foto vľavo), ktorý 
oprášil svoje znalosti šachu z detstva. Proti 
nemu sa posadil profesionálny hráč Rastislav 
Diviak, ktorý tento šport vyučuje aj v CVČ 
Stonožka. Primátorovi mesta síce udelil šach-
-mat, no obaja to vzali s úsmevom. 

Ku konaniu 24-hodinového športovania 
sa primátor vyjadril: „Oceňujem myšlienku 
organizovania takýchto štafiet. Je to skvelá 
propagácia športu v našom meste. Možno 
aj ľudia, ktorí počas štafety skúsia niektorý 
šport prvý raz, začnú s ním po skončení 
tejto akcie pravidelne.“

V posledných rokoch sa k myšlienke 
24-hodinového športovania pridal aj 
charitatívny význam. Vstup na plaváreň 

bol počas štafety síce 
zadarmo, no športovci 
mohli preukázať dobré 
srdce a dobrovoľným 
vstupným podpo-
riť dobrú myšlienku. 
Tento rok bol výťažok 
z podujatia venovaný 
7-ročnému autistickému 

chlapcovi Paľkovi Čomajovi, ktorý miluje 
vodu. Peniaze budú použité na zaplate-
nie jeho vstupov do plavárne, kde dostane 
tento malý bojovník ešte zadarmo pla-
vecký kurz od trénera plávania Andreja 
Laha z PK Aqua Senica. Všetkým, ktorí sa 
štafiet zúčastnili a tiež prispeli malému Pal-
čekovi ďakujeme.

text a foto lv
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Vyberte si z podujatí
do 8. júna
Niečo z nás - výstava výtvarníčok Lenky 
Sixtovej a Gabiky Rehušovej 
miesto: Kaviareň Coffe shop

do 28. júna 
Quod Tenebris Luceat – výstava z tvorby 
autorov Jozef Srna, Pavol Stručka, Vladislav 
Zabel
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 
organizátor: Záhorská galéria J. Mudrocha

30. máj, – 7. jún
Dni detskej knihy - besedy, odborné, vzde-
lávacie i zábavné podujatia pre detských 
čitateľov Záhorskej knižnice. Účasť v pro-
jektoch Celé Slovensko číta deťom, čita-
teľský maratón Čítajme si 2019.
miesto: Záhorská knižnica 
organizátor: Záhorská knižnica 

1. jún, 13.00 – 17.30 
Letecký deň detí - vstup zdarma, bohatý 
program Domka - tance, mažoretky Crazy 
cats, letové ukážky, kúzelník Ivan, kynoló-
govia, ONCE- hudobná skupina, penová 
šou a veľa atrakcií.
miesto: areál letiska v Senici
organizátor: Mesto Senica, Domka, MsKS, 
Záhorácky aeroklub Senica

1. jún, 
Zraz mladých turistov na Rozbehoch
miesto: Turistická chata SNP Rozbehy
organizátor: Klub slovenských turistov 
Senica
Odchod autobusu od Mestského úradu 
Senica o 8.00, štart turistiky z chaty na 
Rozbehoch o 9.15 hod., trasy 9,14 a 22 km, 
po návrate opekanie, detské ihriská, občer-
stvenie na turistickej chate s možnosťou 
ubytovania.

3. jún, 16.30 
Smejko a Tanculienka, predpredaj vstupe-
niek Ticketportal a Infosen, vstupné 9 €
miesto: MsKS Senica
organizátor: MsKS 

1. jún, 16.30
Stonožkino vysvedčenie - záverečný kon-
cert krúžkov CVČ pre rodičov a verejnosť, 
účinkujú mažoretky Spirit, skupina Sonny, 
tanečné prípravky, folklórny krúžok, spe-
váci a stonožkine gymnastky, vstupné 3 €, 
predpredaj v CVČ (a u trénerov) 
miesto: Dom kultúry
organizátor: CVČ 

5. jún, 17.00 
I. absolventský koncert hudobného 
odboru
miesto: koncertná sála ZUŠ
organizátor: ZUŠ 

2. jún, 17.00 
II. absolventský koncert hudobného 
odboru
miesto: koncertná sála ZUŠ
organizátor: ZUŠ

7. jún, 16.00 hod. 
Výstava absolventov I. a II. stupňa VO
Miesto: Galéria ZUŠ
Organizátor: ZUŠ

8. jún, 14.00 – 18.00 
Svetový deň pletenia (a háčkovania) na 
verejnosti
miesto: Kongresové centrum Grand Café 

8. jún 
31. ročník Záhoráckeho maratónu a 16. 
ročník polmaratónu 
organizátor: mesto Senica
štart o 10.15 pred športovou halou, trať 
vedúca borovicovými lesmi zo Senice cez 
Borský Mikuláš do Šaštína – Stráží a späť.

10. jún, 13.00 
Kto nás chráni - výstava detských výtvar-
ných prác 
miesto: ZOS 
organizátor: ZOS, OR PZ Senica 

10. jún, 16.00 a 18.00 
I. záverečný koncert tanečného odboru
miesto: Dom kultúry
organizátor: ZUŠ

13. a 14. jún, 16.30 
Stonožkine hudobné prehrávky - koncert 
mladých gitaristov, spevákov a hráčov na 
kyebord a flautu, vstupné dobrovoľné
miesto: CVČ Senica
organizátor: CVČ 

13. jún, 16.00 a 18.00 
II. záverečný koncert tanečného odboru, 
predpredaj vstupeniek v Infosen Senica, 
vstupné 4 €
miesto: Dom kultúry
organizátor: ZUŠ 

14. jún, 17.00 
Komorný koncert poslucháčov VŠMU
miesto: Galéria v podkroví 
organizátor: ZUŠ

15. jún 
Turistický pochod
miesto: Smrdáky - Hoštečná studnička - 
Zámčisko - rozhľadňa Lipky. Štart Senica – 
autobusová stanica 8.18 hod., trasa 13 km
organizátor: KST Senica

15. jún, 9.00 -16.00 
Deň detských radostí
miesto: športový areál VTSÚ Záhorie
organizátor: Záhorácky Fénix

15. jún, 13.00 
Fest Fiesta - open air festival - multikultúrny 
festival plný dobrej hudby a letnej zábavy, 
hudobné zoskupvenia Tusté baletky, Sto 
múch, Pánko, Skuban band, Nina Rosa a 
ďalší, osviežením bude divadelné predsta-
venie, ping-pongový turnaj, spoločenské 
hry, detské ihrisko a chutné občerstvenie. 
Vstupné v predpredaji 9 €, na mieste 12 €, 
ZŤP 5, deti do 12 rokov zdarma
miesto: Spoločenský dom Kunov 
organizátor: Fest Fiesta 

15. jún, 13.30
Moje korene - deň otvorených dverí evan-
jelického a. v. cirkevného zboru v Čáčove 
- hry, divadielko pre najmenších, pozorova-
nie bocianov a občerstvenie.
miesto: evanjelická fara v Čáčove
organizátor: Evanjelický zbor v Ćáčove

16. jún, 8.00 
Memoriál Jána Janšáka, verejný strelecký 
pretek VSP M-800
miesto: Strelnica Čáčov
organizátor: RgO SPZ Senica 

16. jún, 9.00
Júnový handmade rínek - 2. ročník malého 
moderného mestského trhu v Senici
miesto: Mestský park
organizátor: Jimmy Market

17. jún, 19.00 
Lordi – divadlo, hrajú: M. Kramár, J. Vajda, 
P. Šimun, predpredaj vstupeniek Infosen, 
vstupné 12 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS Senica

20. jún, od 8.00 
Ekotopfilm – Envirofilm – viac na str. 7
miesto: Dom kultúry 
organizátor: Ekotopfilm, Mesto Senica

24. jún, 17.00 
Koncert akordeónového orchestra ZUŠ
miesto: koncertná sála ZUŠ
prganizátor: ZUŠ

26. jún, 
Hug Day – Deň objatí 
miesto: ulice mesta
organizátor: Europe Direct Senica

29. jún, 10.00 – 22.00 
Vitaj leto – zábavný deň pre celé rodiny, v 
rámci neho adrenalínový pretek Hecni sa, 
športová zóna Wanadoo, zakončené kon-
certom skupiny HEX 
miesto: Kunovská priehrada
organizátor: Mesto Senica, Europe Direct 
Senica
Registrácia na www.hecnisa.sk

30. jún, 17.00 
Čaj o piatej
miesto: čajovňa Avalonross 
organizátor: čajovňa Avalonross
Účinkujú Elena Kálková a Robo Čerňák

PRIPRAVUJEME
6. júl, od12.00
Štramák fest – 7. ročník pivných slávností 
nielen pre pivárov, ale aj pre celé rodiny
miesto: Sadová ulica
organizátor: OOCR Záhorie, pivovar Štra-
mák
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NIGHTRIDE
30. jún, 21.30 Night Ride
28. júl, 21.00 Night Ride
25. august, 20.30 Night Ride
Štartuje sa od predajne Jam Sport pri 
Záhorskej galérii

Kam za športom
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Do Smrdák za zdravím
Kúpele Smrdáky pozývajú na Deň otvorených dverí pre deti, 

ktorý sa uskutoční v sobotu 8. júna od 9. do 16.30 hod. Návštevní-
kov čaká konzultácia s kožným lekárom, bohatý animačný program. 

Takmer 200-ročné skúsenosti s liečbou v Smrdákoch prinášajú 
úľavu a dobré výsledky aj detským pacientom. Nájdu tam nielen 
lekársku pomoc, ale získajú aj sebavedomie a psychickú pohodu, 
o ktorú ich často kožné choroby pripravia. Základom liečby 
sú sírovodíkové minerálne kúpele podávané formou vaňových 
kúpeľov v zrekonštruovanej detskej balneoterapii. Až 95 percent 
detí odchádza z kúpeľov s výrazne zlepšeným stavom, preto ak 
máte kožné problémy, príďte sa poradiť. 

TS - PLK

Fotokub ZOS vystavuje
Prezentačná výstava Fotoklubu Záhorského osvetového stre-

diska (ZOS) s názvom Objektív 2018 v tomto roku vycestovala 
do zahraničia. Senický Fotoklub ZOS predstavil fotografie svojich 
členov v apríli 2019 najprv v družobnom moravskom meste Veľké 
Pavlovice a následne od 15. mája do 16. júna možno vidieť výstavu 
v Ratíškoviciach. Na výstave je 59 fotografií d 16 členov, ktorí pre-
zentujú senickú tvorbu na druhej strane rieky Moravy.

 LK

Škôlky cez prázdniny
Riaditeľka Materskej školy Ulica L. Novomeského Senica ozna-

muje rodičom záväzne prihlásených detí na leto 2019, že prevád-
zka elokovaných pracovísk (EP) bude nasledovná: 

JÚL: 
EP Ulica J. Kráľa: prihlásené deti z EP ulíc J. Kráľa, EP Kolónia, 

EP Robotnícka, EP Komenského, EP M. Bartoňa 
EP Hollého ulica: prihlásené deti z EP ulíc Hollého, EP Kalinčia-

kova, EP L. Novomeského 
AUGUST: 
EP Kalinčiakova ulica: prihlásené deti z EP ulíc Kalinčiakova, EP 

Komenského, EP Hollého, EP Kolónia 
EP Robotnícka ulica: prihlásené deti z EP ulíc Robotnícka, EP J. 

Kráľa, EP L. Novomeského, EP M. Bartoňa. 

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Senica 

má v júni naplánované dve aktivity, a to jednodňový výlet 5. júna 
na Brezovú pod Bradlom a 15. júna športové hry v Dennom centre 
na Hviezdoslavovej ulici. Obe podujatia sú plne obsadené.

Počas letných mesiacov júl a august bude Klub dôchodcov 
na Továrenskej ulici zatvorený až do 2. septembra. Prvou aktivitou 
v septembri je liečebný pobyt v Liptovskom Jáne - penzión Horec 
od 8. do 13. septembra.

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

Spomienka
Odišiel si od nás ako tichý sen, 
nepovedal si ani zbohom, už neprídem. 
Len kyticu z lásky na hrob môžeme ti 
dať, zapáliť sviečku a ticho spomínať...
Dňa 15. júna si pripomenieme 
2. smutné výročie drahého zosnulého 
Vladimíra Grimma. 

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou 
a úctou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a brat s rodinou. 

m. 

.

Spomienka
Dňa 27. mája uplynul rok, 
čo nás navždy opustil milovaný syn 
Janko Medlen. 
S láskou spomínajú rodičia, sestra 
Monika, starí rodičia a ostatná 
smútiaca rodina.

Spomienka
Dňa 15. júna si pripomenieme 20. 
výročie úmrtia a nedožitých 70. rokov 
Ing. Rastislava Rýšu. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka 
a dcéra s deťmi. 

Spomienka
Odišiel si bez rozlúčky, čo nikto 
nečakal, v našich srdciach však zostal 
obrovský smútok a žiaľ...
Dňa 31. mája sme si pripomenuli 
4. smutné výročie, čo nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedo, brat, 
švagor a ujo Anton Gašparín.

Kto ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami. S láskou 
a úctou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná rodina. 

 

1.6.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
1.6.  Centrum, Štefánikova 726  20.00 – 22.30
2. 6.  Dr. Max, OD Kaufland  7.00 – 22.30
8. 6.  Dr. Max, OD Kaufland  7.00 – 22.30
9. 6.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
9. 6.  Eurodom, Hviezdoslavova 309  20.00 – 22.30
15. 6.  Dr. Max, OD Kaufland  7.00 – 20.00
15. 6.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1599  20.00 – 22.30
16. 6.  Dr. Max, OD Kaufland  7.00 – 22.30
22. 6.  Dr. Max, OD Kaufland  7.00 – 22.30
23. 6.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
23. 6.  Centrum, Štefánikova 726  20.00 – 22.30
29. 6.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
29. 6.  Eurodom, Hviezdoslavova 309  20.00 – 22.30
30. 6.  Dr. Max, OD Kaufland  7.00 – 22.30

Služby lekární

Spomienka
Neplačte, že som odišla, len pokoj mi 
prajte a v srdci večnú spomienku si 
na mňa zachovajte...
Dňa 30. mája sme si pripomenuli 
5. smutné výročie, čo nás navždy 
opustila milovaná manželka, mamička, 
dcéra, nevesta, sestra, švagriná, teta a krstná 

mama Silvia Gašparínová, rod. Hladká. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomína manžel so synom a celá ostatná rodina. 
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Ján Vacula     a Linda Jurkovičová
Pavol Pollák     a Jana Markusová
Jaroslav Beblavý      a Lenka Bidelnicová
Mgr. Matúš Mareček  a Antónia Grebeníčková
Michal Perička        a Dominika Petrášová

Vítame nových Seničanov

Mia Markovič   narodená v Galante
Peter Václavek   narodený v Skalici
Karol Žúrek   narodený v Břeclavi
Matúš Boušek   narodený v Trnave

Opustili nás 

Mgr. Jozef Lednický   vo veku 60 rokov
Oľga Petrlová   vo veku 75 rokov
Pavel Baumgartner   vo veku 66 rokov
Mária Burianová   vo veku 65 rokov
Mgr. Dagmar Blažeková  vo veku 58 rokov
Viera Marečková   vo veku 69 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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Spomienka
Odišiel si potichučky, bez slov 
rozlúčky. V srdci ťa stále máme a na 
teba spomíname...
Dňa 10. júna si pripomenieme 
5. výročie, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, starý otec a prastarý otec 
Jozef Provazník.

S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a dcéra 
s rodinami, pravnúčatá a švagriná.

Spomienka
Dňa 1. júna si pripomenieme 15. 
výročie úmrtia Igora Žabku. 
Spomínajú sestry Iveta a Štefka 
s rodinami a syn Ondrej s rodinou.

Spomienka
Kto v našich srdciach žije, nezomiera...
Dňa 21. júna si pripomenieme 
3. smutné výročie úmrtia 
Ing. Jána Vilíma, pplk. v zálohe.
Spomínajú manželka Jana, synovia 
Peter a Andrej s rodinami.

.

Spomienka
Odišla si potichučky, bez slova a bez 
rozlúčky. My ťa stále v srdci máme, 
s veľkou láskou spomíname...
Dňa 23. júna si pripomenieme 
3. výročie úmrtia mamičky, priateľky 
a babky Anny Piskorovej, rod. Sásovej. 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 

tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami a priateľ Milan.

Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
kolegom a známym, ktorí sa prišli 2. mája naposledy 
rozlúčiť s našou drahou Mgr. Dagmar Blažekovou, rod. 
Hagerovou. 
Ďakujeme tiež za kvetinové dary a slová útechy, ktorými 
ste sa snažili zmierniť našu veľkú bolesť nad jej stratou a stíšiť 
náš hlboký žiaľ. 
Smútiaca rodina.

Spomienka
Žiarila z teba láska a dobrota, budeš 
nám chýbať do konca života...
Dňa 30. mája si pripomenieme 
1. výročie smrti matky a manželky 
Márie Závodskej. 
Ďakujeme za tichú spomienku. 
Spomínajú manžel, syn Milan a dcéra 

Alenka s rodinami. 

Spomienka
Možno hviezdy nie sú 
hviezdy, ale iba otvory 
v nebi, cez ktoré prúdi 
láska našich zosnulých, 
svieti na nás a oznamuje 
nám, že sú v nebi šťastní...
Dňa 27. mája uplynulo 10 

rokov od smrti maminky a babičky Boženy Mihočkovej 
a 25. júna si pripomenieme 25. výročie úmrtia otca a dedka 
Cyrila Mihočku. 
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry Boženka, Janka a Simonka 
s rodinami a ostatná rodina. 

Spomienka
Dňa 20. mája sme si 
pripomenuli 
5. výročie tragického 
úmrtia syna Jozefa Salajku. 
Dňa 11. júna si 
pripomenieme 
prvé smutné výročie smrti 

manželky Márie Salajkovej. 
S láskou a úctou spomínajú manžel, otec, starenka, sestra 
Marika s manželom a dcérou Melankou, priatelia a známi.

Spomienka
Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal zostáva v nás...
Dňa 17. mája sme si pripomenuli 
10. výročie, keď nás navždy opustil 
milovaný manžel, otec, dedko 
Eduard Chocholáček.
Ten, kto ho poznal, spomenie si, ten, kto ho 

mal rád, nezabudne
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry a synovia 
s rodinami. 
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JÚN 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 1. jún o 17.30 
BLESKOVÝ MANU
Malý Manu sa teší sa na skúšku z lietania, 
ktorú musí podstúpiť každá čajka. Nešťast-
nou náhodou ale skončí ako zmoknutá 
sliepka. V skutočnosti je Manu dážďovník, 
medzi čajky sa ako mláďa dostal omylom. 
Dozvedel sa pravdu, objavil iné dážďovníky 
a jednu slečnu a odchádza s nimi...
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 agentúry 
Monarch odraziť útok gigantických tvorov 
vrátane Godzilly, ktorá čelí Mothre, Roda-
novi a najväčšiemu nepriateľovi, ktorým je 
trojhlavý drak Kráľ Ghidorah. Tieto predpo-
topné druhy opäť povstanú, začne sa boj 
o nadvládu a existencia ľudstva bude visieť 
na vlásku.
Žáner: akčný, dobrodružný
Vstupné: 5 €, MP 15+, 132 min.

Utorok 4. a utorok 11. jún o 19.30 
MAMA
Pre partiu stredoškolákov je kľúčom k 
úspešnému víkendu nájsť dospeláka, ktorý 
im kúpi alkohol. Osamelá pani Sue Ann je 
v tomto darom z nebies. Ponúkne im aj piv-
ničné priestory vo svojom odľahlom dome 
„Mama“ Sue Ann má len pár podmienok. 
Aspoň jeden musí zostať triezvy, nesmie sa 
nadávať a chodiť hore do obytných pries-
torov. Z dokonalého sna všetkých teenage-
rov sa však rýchlo stane nočná mora...
Žáner: hororový thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 100 min.

 Štvrtok 6. a piatok 7. jún o 19.30 
X-MEN: DARK PHOENIX
X- Meni čelia najhroznejšiemu a najsilnejši-
emu nepriateľovi z vlastných radov – Jean 
Grey. Počas vesmírnej záchrannej misie 
Jean takmer zomrie. Po návrate domov 
zistí, že neznáma vesmírna sila posilnila jej 
schopnosti, ale zároveň ostala oveľa menej 
stabilná. Práve sa zrodil Dark Phoenix.
Žáner: akčný, fantasy
Vstupné: 5 €, MP 12+, 114 min.

 Piatok 7., sobota 8. a nedeľa 9. jún o 
17.30
PSIA DUŠA 2
Bailey je dobrý pes a pokojne si žije u svo-
jej rodiny. Až kým sa neobjaví nový príras-
tok - malá Clarity, ktorá bude potrebovať 
verného štvornohého ochrancu. Bailey 
sľúbi svojmu pánovi, že sa o ňu postará. 
Podmanivý príbeh nádeje, bezhraničnej 
oddanosti a najmä lásky chytí za srdce 
nielen majiteľov domácich miláčikov.
Žáner: rodinný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 12+, 108 min.
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ROCKETMAN
Rocketman je hudobná fantázia, ktorá roz-
práva životný príbeh jedného z najúspeš-
nejších hudobníkov súčasnosti. Elton John 
vždy spieval ako boh, obliekal sa ako nikto 
iný predtým a žil ako pravý rocker. Napriek 
všetkému to prežil v zdraví, aby vám teraz 
o svojom živote mohol porozprávať.
Žáner: životopisná hudobná dráma
Vstupné: 5 €, MP 15+, 120 min.

 Streda 12. jún o 19.30 
ŠPRTKY TO CHCÚ TIEŽ
Najlepšie kamošky a najlepšie študentky 
Amy a Molly sú veľmi múdre, šikovné..., a 
neobľúbené. Myslia si, že život je ukrytý 
len v učebniciach a na spolužiakov s hor-
šími známkami sa pozerajú s dešpektom. 
Lenže deň pred ukončením štúdia si obe 
uvedomia, že 4 roky šprtania boli stratou 
času a ony si mohli užívať ako ostatní. A tak 
sa rozhodnú, že poslednú noc na strednej 
škole to roztočia.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 102 min.

 Piatok 14. a sobota 15. jún o 17.30
MÔJ DEDO SPADOL Z MARSU
Život dievčatka Uny sa otočí hore nohami. 
Jej deda unesú mimozemšťania. Una zistí, 
že dedo je sám mimozemšťan, ktorého 
raketa havarovala na zemi pred rokmi. V 
pivnici objaví pilota, mrzutého robota. 
Majú necelých 24 hodín, aby našli a zachrá-
nili deda. Spriatelia sa, robotickú logiku 
nahradia emócie a Unina láska zachráni jej 
čiastočne mimozemskú rodinu.
Žáner: animovaný, rodinný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 75 min.

 Piatok 14. a sobota 15. jún o 19.30
MUŽI V ČIERNOM: GLOBÁLNA 
HROZBA
Muži v čiernom od nepamäti chránia našu 
Zem pred vesmírnou háveďou. V novom 
dobrodružstve však stoja proti hrozbe, s 
akou sa ešte nestretli: zradcovi v ich vlast-
ných radoch. 
Žáner: akčná sci-fi komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+

 Nedeľa 16. jún o 17.30
VEĽKÝ ZLÝ LIŠIAK A INÉ PRÍHODY 
(filmový klub)
Vidiek nie je vždy taký pokojný ako sa zdá 
a zvieratká z tejto farmy sú nevyspytateľné: 
lišiak, ktorý je mamou pre trojicu kuriatok; 
zajac, ktorý sa hrá na bociana či kačka, 
ktorá chce byť Santa Clausom. Keď si mys-
líte, že život na vidieku je prechádzka ružo-
vou záhradou, zamyslite sa znova!
Žáner: animovaný
Vstupné: 4 €, MP, 83 min.

 Nedeľa 16. a streda 19. jún o 19.30 
TED BUNDY: 
DIABOL S ĽUDSKOU TVÁROU
Príbeh jedného z najznámejších a najmilo-
vanejších masových vrahov histórie Teda 
Bundyho. Prekvapivým rozprávačom filmu 
je Bundyho priateľka, ktorá s ním v čase 
vrážd žila pod jednou strechou a o jeho 
hrôzostrašnej činnosti nemala ani potu-
chy. Až postupne zisťuje, že muž, s ktorým 
viedla láskyplný rodinný život, je jedným z 
najhľadanejších monštier Ameriky.
Žáner: životopisná krimi dráma
Vstupné: 5 €, MP, 108 min.

 Utorok 18. jún o 19.30 
UZLY A POMARANČE
Príbeh o prvej láske voňajúcej po pomaran-
čoch, nesmelých dotykoch, chlapčenských 
súbojoch o česť a hlavne o koňoch. Scenár 
vychádza z knižnej predlohy renomova-
nej autorky pre mládež Ivy Procházkovej. 
Zachytáva život pätnásťročného Dareka, 
ktorému sa po smrti matky všetko obrá-
tilo naopak. V jeho živote sa však objavia 
kone, ktorého ho sprevádzajú nielen počas 
krásneho obdobia zamilovanosti, ale 
dovedú ho až na prah dospelosti.
Žáner: romantická dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 90 min.

AMFITEÁTER SENICA
 Sobota 22. a nedeľa 23. jún o 21.30 

PODFUKÁRKY
Svet plný bohatých, skazených a sebais-
tých mužov. Okúzľujúcej Angličanke Jose-
phine a trošku neohrabanej Američanke 
Penny nejde o lásku, ale len a len o peni-
aze…o veľa peňazí. Tieto podvodníčky sú 
dôkazom, že ženy netreba podceňovať v 
nijakom povolaní. S vypätím síl a po sérii 
neuveriteľných zážitkov sa Josephine 
podarí z Penny vykresať kolegyňu na 
úrovni, s obrovským potenciálom. A zrazu 
sa zo žiačky stane vážna konkurencia…
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 94 min.

 Utorok 25. jún o 21.30
MUŽI V ČIERNOM: GLOBÁLNA 
HROZBA
Muži v čiernom od nepamäti chránia našu 
Zem pred vesmírnou háveďou. V novom 
dobrodružstve však stoja proti hrozbe, s 
akou sa ešte nestretli: zradcovi v ich vlast-
ných radoch. 
Žáner: akčná sci-fi komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+

 Streda 26. a štvrtok 27. jún o 21.30 
RODIČIA POD PAROU
Frank a Nancy sú manželský pár príjem-
nej strednej triedy s domom, priestran-
ným nalešteným autom a s dcérou, ktorú 
odprevadili do prvého ročníka a na vyso-
koškolský internát. Nečakane sa ocitnú na 
mizine. Zhodnú sa na dvoch veciach: milo-
vanú dcéru musia na drahej škole udržať a 
nikto sa nič nesmie dozvedieť. Majú plán 
ako tajne prenajať susedov prázdny dom, 
na ktorý majú dohliadať. Plán rýchlo prine-
sie slušnú hotovosť, ale inak je samozrejme 
úplne šialený a nemôže dobre dopadnúť...
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 97 min.

 Piatok 28. a sobota 29. jún o 21.30
TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV 2
Teriér Max sa ťažko vyrovnal so skutočno-
sťou, že nie je jediným obľúbencom svojej 
paničky Katie. Najskôr sa k nim nasťaho-
val ten chlap. Potom Katie začala priberať 
a potom priviezla so sebou nejaké malé 
dieťa. Max ho začal strážiť a chrániť. Z neu-
stálych starostí si vytvoril nervový tik, na 
ktorý veterinár Maxovi naordinoval pobyt 
na dedine. Veľká chyba! Pobyt v prírode 
znamená pre každé mestské zviera doslova 
peklo, spôsobované nepriateľskými dedin-
skými zvieratami...
Žáner: animovaný, dobrodružný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 86 min.
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Plavecká, bežecká a šachová 24-hodinová štafeta

Míľa pre mamu

Výročie skončenia 2. svetovej vojnyZŠ Sadová ul. a jej jubileum

Mladí hasiči u primátora mesta

Výstava v Coffee shop

foto archív 
MsÚ Senica


