
SenicaNaša

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

www.senica.sk Ročník XLII.     www.nasa.senica.sk      Jún-Júl 2019     číslo 6-7
Slovo na úvod

Téma ochrany životného prostredia, 
ekologické správanie, hľadanie správneho 
vzťahu medzi človekom a prírodou zaznieva 
z každej strany čoraz viac. Po celom svete i 
u nás sa do hlasného volania po zdravšom 
životnom prostredí zapája stále viac ľudí. 
Hovoríme o záchrane stromov, chránení 
vzácnych biotopov, výmene plastových 
pohárov za bio kompostovateľnú náhradu, 
triedení odpadu... a mnohých ďalších súvi-
siacich veciach. Je dobré, že si ľudia znova 
začali viac všímať svoju spätosť a závislosť 
na prírode a uvedomujú si jej rapídne sa 
zhoršujúci stav. To je pre budúcnosť dobrá 
devíza. Ľudia začali chápať, že spôsob 
života civilizácie, ktorej sme súčasťou, nie 
je dlhodobo udržateľný. Či chceme alebo 
nie, treba si uvedomiť podstatný fakt, že 
nestačí o tom len hovoriť, ale vyžadujú sa 
najmä činy. A teraz úprimne ruku na srdce. 
Koľkí z nás hovoriac o ochrane životného 
prostredia v širšom rozmere aj prakticky 
prikladajú ruku k dielu? Zmenu čakáme 
často len od iných hovoriac, že my sme len 
nútení rešpektovať realitu. Zmena správania 
aj v tomto smere určite nie je jednoduchá 
a musí byť do nej zapojená celá spoločnosť. 
Zmena v environmentálnom ponímaní zna-
mená obmedzenie toho, na čo sme teraz 
zvyknutí a čo robí náš život pohodlnejší. 
Napríklad neobmedzené využívanie ener-
gií, vody, chemických prípravkov v domác-
nostiach, parkovanie priamo pred domom, 
nakupovanie a množstvo odpadu z obalov, 
atď. Skrátka ide o náš každodenný vzťah 
k okoliu a v konečnom dôsledku i k sebe. 
Životné prostredie je teraz na tom horšie 
ako pred 20 či 50 rokmi. Kto to má na sve-
domí? Kvôli našim deťom by sme sa mali 
začať meniť my, všetci ľudia. Prázdniny sú 
ideálna doba zapojiť do tohto procesu aj 
deti, učiť ich ako sa správať. Aby napríklad 
neubúdalo krásnych zákutí, kvôli ktorým 
chodíme do prírody a nezostávala tam 
po nás spúšť v podobe plastových fliaš, igeli-
tových vreciek a plechovíc od konzerv. 

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

V sobotu 29. júna sa Kunovská priehrada stala zónou adrenalínového športu a príjem-
nej zábavu. Wannado zóna priniesla prezentáciu najrôznejších športov a pohybových 
aktivít. Horúce letné počasie podporilo názov podujatia Vitaj, leto pre celé rodiny. 

foto Lucia Vajdová

Zapojte sa do 
prieskumu o doprave 

Mesto Senica zverilo riešenie parkova-
nia v meste do rúk odborníkov na dopravu 
zo Žilinskej univerzity. Ide o prvé kroky, 
ktorými chce senická samospráva riešiť 
zlepšenie a zefektívnenie parkovacej poli-
tiky v meste.

K tomuto zámeru Mesto Senica pristúpilo 
z dôvodu neustále sa zhoršujúcej situá-
cie s parkovaním, ktorá vzniká enormným 
nárastom automobilov v domácnostiach. 
Kým v minulosti stačilo rodine jedno auto, 
dnes nie je výnimkou, že každý dospelý člen 
rodiny vlastní svoje vozidlo. Svedčia o tom aj 
štatistiky z evidencie vozidiel. Pre porovna-
nie v roku 2003 bolo v okrese Senica evido-
vaných 19 586 motorových vozidiel a v roku 
2019 ich už bolo 38 852. Z tohto počtu je len 
v Senici evidovaných viac ako 11 tisíc vozi-
diel, z nich vyše 8 tisíc sú osobné autá. Počet 
automobilov v okrese Senica sa takmer 
zdvojnásobil. Kde vytvoriť pre ne parkova-
cie miesta? Ako zmeniť parkovaciu politiku 
v Senici? Nové parkovacie miesta nemožno 
budovať len na úkor zelene, preto mesto 
Senica hľadá aj iné možnosti. Práve v záujme 
čo najefektívnejšieho riešenia parkovacej 
politiky v meste spolupracuje s odborníkmi 
na dopravu zo Stavebnej fakulty Žilinskej uni-
verzity. (Pokračovanie na str. 3)

Upozorňujeme čitateľov, 
že Naša Senica č. 8 vyjde 
na začiatku septembra

Výbory sa rozhodli
Rozpočet mesta na rok 2019 pridelil 

mestským výborom v rámci participatív-
neho rozpočtu euro na obyvateľa, teda 20 
500 eur. Mestské výbory na svojich zasad-
nutiach rozhodli o ich použití. Jedinou 
podmienkou bolo, aby tieto peniaze boli 
použité na verejnoprospešný účel.

(Pokračovanie na str. 3)

Témou bol najmä 
mestský park

V Senici sa vo štvrtok 20. júna konali 
environmentálne podujatia v rámci festi-
valu Ekotopfilm. Senica sa do tohto podu-
jatia zapojila po 3. raz. Vyjadruje to záujem 
samosprávy mesta o riešenie problémov 
súvisiacich so životným prostredím a eko-
lógiou. Ekotopfilm poskytuje množstvo 
pozitívnych i tých negatívnych informá-
cií z environmentálnej oblasti u nás aj 
vo svete.

Súčasne má byť toto podujatie pouka-
zujúce na nevyhnutnú zmenu prístupu 
k nášmu bezprostrednému okoliu pre nás 
nielen poučením, no najmä inšpiráciou 
ako nebyť ľahostajní k ochrane životného 
prostredia. V tejto sfére je totiž neustále čo 
zlepšovať. Zmeny v prístupe k prírode sa 
musia v plnej miere prejaviť aj v mestskom 
prostredí. Dôležité je nielen slovne dekla-
rovať nejaké zmeny, ale najmä ich prak-
ticky uvádzať do každodenného života. 

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

4. riadne zasadnutie Mestskej rady 
sa uskutočnilo 13. júna. V úvode riadi-
teľ Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny 
Senica Ing. Ján Kovár informoval o stave 
nezamestnanosti v okrese Senica a meste 
Senica. Miera nezamestnanosti klesla 
na úroveň 4,14 %, čo je veľmi priaznivým 
ukazovateľom. Ďalšie prerokované mate-
riály boli predložené na rokovanie 4. mest-
ského zastupiteľstva v Senici, ktoré primátor 
mesta Martin Džačovský zvolal na 27. júna. 

V úvode rokovania mestského zastupi-
teľstva primátor mesta zablahoželal Mgr. 
Vladimírovi Šváčkovi a RNDr. Anna Paríz-
kovej, ktorí boli opätovne zvolení za riadi-
teľov základných škôl na päťročné funkčné 
obdobie a ktorým odovzdal 26. júna 2019 
menovacie dekréty.

Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie:

Správy organizácií v zakladateľskej 
pôsobnosti mesta o výsledkoch hospodá-
renia za rok 2018 a zámeroch spoločností, 
ktoré predkladali riaditelia organizácií:

- Technické služby a.s. Senica – riaditeľ 
Jaroslav Kaščák, 

- Mestský podnik služieb, spol. s r.o. 
Senica - riaditeľ Ing. Ján Bachura,

- Stoma Senica, a.s. – prokurista spoloč-
nosti Ing. Ján Bachura, 

- Poliklinika Senica, n.o. - riaditeľka Mgr. 
Eva Volková, 

- Rekreačné služby mesta Senica, spol. 
s r.o. – riaditeľ Mgr. Ľubomír Štvrtecký.

Správy hlavnej kontrolórky JUDr. Eleny 
Jankovičovej o výsledkoch kontrolnej čin-
nosti a stanovisko k Záverečnému účtu 
mesta za rok 2018.

Rozhodnutie primátora o organizačnej 
zmene v štruktúre na MsÚ. 

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Záverečný účet mesta Senica za rok 

2018 a vyhodnotenie plnenia rozpočtov 
základných škôl, Základnej umeleckej školy, 
Centra voľného času a materských škôl 
a Mestského kultúrneho strediska Senica. 

V roku 2018 z investičných akcií finan-
covaných z investičného úveru vo výške 
711 000 € boli zrealizované:

- spojovacia chodba v Základnej škole 
Komenského ulica,

- rekonštrukcia vstupu a strechy Mest-
ského kultúrneho strediska Senica,

- zateplenie Materskej školy Ulica J. Kráľa,
- rekonštrukcia Domu smútku Ćáčov,
- výstavba parkoviska S. Jurkoviča,
- rekonštrukcia vstupu Základnej školy 

Sadová ulica,
- projektová dokumentácia strechy zim-

ného štadióna. 

Z odborného stanoviska hlavnej kont-
rolórky k návrhu záverečného účtu mesta 
Senica za rok 2018 a zo Správy nezávislej 
auditorky vyplýva, že mesto hospodárilo 
a konalo v roku 2018 v súlade s rozpočto-
vými pravidlami platnými pre samosprávy 
a bolo odporučené schváliť celoročné hos-
podárenie bez výhrad.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Návrh na zmenu rozpočtu mesta na rok 

2019 – so zámerom prijatia komerčného 
investičného úveru na rekonštrukciu Domu 
smútku v Senici a nákup pozemkov v cel-
kovej výške 500 000 €. 

- Dodatok č. 3 Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 42/2015, ktorým sa určujú 
a menia názvy ulíc a iných verejných 
priestranstiev a číslovanie budov v Senici 
– v mestskej časti Čáčov pribudla Druž-
stevná ulica ktorá bude spojnicou ulíc Cin-
torínskej za evanjelickým kostolom a Ul. 
Martina Bartoňa.

- Všeobecne záväzné nariadenie č. 63 
o určení výšky mesačného príspevku 
za pobyt dieťaťa v materskej škole, zákon-
ného zástupcu dieťaťa alebo dospelej osobe 
na čiastočnú úhradu nákladov spojených 
so štúdiom v ZUŠ, na čiastočnú úhradu 
nákladov na činnosť školského klubu detí, 
na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť 
CVČ, zákonného zástupcu dieťaťa alebo 
žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a urče-
nia podmienok úhrady v školskej jedálni. 
Vo VZN sa určuje paušálny mesačný popla-
tok za čiastočnú úhradu režijných nákla-
dov v príslušnej školskej jedálni a poplatok 
na jedného zamestnanca, mení sa poplatok 
za stravovanie, ktorý zohľadňuje výšku dotá-
cie 1,20 za obed pre predškolákov a žiakov 
základných škôl od 1. septembra 2019.

- Zmenu Všeobecne záväzného naria-
denia č. 45 o určení pravidiel času pre-
daja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Senica, ktorá spočíva 
v tom, že z VZN sa vypúšťa ustanovenie 
upravujúce čas, kedy je možné prevádz-
kovanie hazardných hier v herni v určitom 
čase a to z dôvodov, že zákon č. 30/2019 
Z.z. o hazardných hrách a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov, ktorý nadobudol 
účinnosť 1.3.2019 upravuje, že prevádz-
kovanie hazardných hier v herni sa zaka-
zuje v čase od 03,00 hod. do 10,00 hod. 
a mesto nemôže VZN upravovať to, na čo 
nemá zmocnenie v zákone.

- Dispozície s majetkom mesta 
- Návrh sobášnych dní na rok 2020
- Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 

2019
- Uzavretie Zmluvy o vykonávaní úloh 

Mestskej polície na území obce Sobo-
tište. Mestská polícia na základe tejto 
zmluvy bude plniť úlohy, ktoré jej vyplý-
vajú zo Štatútu rekreačnej oblasti Kunov-

ská priehrada, nakoľko územie rekreačnej 
oblasti Kunovská priehrada zasahuje aj 
do katastra obce Sobotište.

- Podanie žiadosti a zabezpečenie spolu-
financovania rozvojového projektu Mini-
sterstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR Zdravie na tanieri 2019, do ktorého sa 
zapájajú základné školy.

Mestské zastupiteľstvo zrušilo uznese-
nie MsZ č. 2019/3/99, ktorým bol PaedDr. 
Rastislav Púdelka vymenovaný za riaditeľa 
Mestského kultúrneho strediska Senica k 1. 
júlu 2019. Oznámil, že nemôže uzatvoriť 
pracovno-právny vzťah súvisiaci s výko-
nom funkcie riaditeľa MsKS z osobných 
dôvodov. MsZ odporučilo primátorovi 
predložiť nový návrh na vymenovanie ria-
diteľa MsKS.

Všetky materiály z rokovania Mestského 
zastupiteľstva, prijaté uznesenia a zápis-
nica z mestského zastupiteľstva, aj všetky 
odpovede na písomné interpelácie budú 
po spracovaní záznamov a podkladov zve-
rejnené na webovej stránke mesta. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu
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N E P R E D A J N É

Pomohli krvou
Zasadačka MsÚ v Senici sa 18. júna 

na niekoľko hodín stala pracoviskom 
Národnej transfúznej služby Trnava. V spo-
lupráci s Územným spolkom SČK Senica sa 
tu konal mobilný odber krvi – Primátorská 
kvapka krvi. Najvzácnejšiu tekutinu prišlo 
darovať 30 darcov z radov zamestnan-
cov MsÚ aj verejnosti. Boli medzi nimi aj 
2 prvodarcovia. Po prvýkrát si dal „pustiť 
žilou“ aj primátor mesta Martin Džačovský. 
Pridal sa tak do veľkej rodiny darcov krvi 
k svojmu zástupcovi Filipovi Lackovičovi, 
ktorý je darcom už desiaty rok. Úctyhodný 
87. odber absolvoval Michal Ivaňo. Primá-
torská kvapka krvi sa bude konať pravi-
delne raz ročne.

text a foto lv
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Zapojte sa do... 
(Dokončenie zo str. 1) 
Základom pre spracovanie podkladov 

pre riešenie parkovania v meste Senica bol 
v prvom kroku prieskum statickej dopravy 
v meste Senica na základe dodaného 
pasportu parkovacích a odstavných miest 
na území celého mesta, ktorý v júni reali-
zovali tímy odborníkov zo spomínanej uni-
verzity v spolupráci s pracovníkmi Mesta 
Senica. Prieskum robili na senických par-
koviskách a od 6.00 do 20.00 hod, v hodi-
nových intervaloch mapovali obsadenosť 
parkovacích miest aj státie áut mimo 
parkovísk. Monitorované boli parkoviská 
na dočasné parkovanie aj využitie parkova-
cích miest na trvalé parkovanie.

Jedným z podkladov k spracovaniu rie-
šení parkovania v meste má byť aj dotaz-
níkové zisťovanie medzi senickou verejnos-
ťou. Ak chcete pomôcť zlepšiť a zefektívniť 
parkovanie v meste, vyplňte krátky dotaz-
ník na web stránke mesta alebo v papiero-
vej forme vo vestibule Mestského úradu, 
prípadne v TIK Infosen na Námestí oslobo-
denia. Dotazník možno vyplniť do 10. júla.

Viera Barošková
Lucia Vajdová 

Témou bol najmä... 
(Dokončenie zo str. 1) 
Podujatia boli predpoludním zamerané 

na deti a mládež ako hlavných nositeľov 
posolstva o trvalo udržateľnom živote 
do budúcnosti, aj preto bola táto časť 
nazvaná Juniorfestival.

JUNIOR FESTIVAL V PARKU 
Doobeda sa v Dome kultúry vystriedali 

žiaci prvého i druhého stupňa základných 
škôl, ktorých vystriedali stredoškoláci. 
Okrem premietania krátkych náučných 
filmov sa žiaci hravou formou učili ako 
správne triediť odpad. Juniorfestival 
pokračoval zábavno-náučnými aktivitami 
v parku, ktoré si pre deti pripravili ZOS 
Senica, Klub ochrancov zelene a LESY SR. 
Pre žiakov bol pripravený kvízový chod-
ník o konkrétnych stromoch, ktoré rastú 
v senickom parku. Skúšali rozoznať ihlič-
naté stromy podľa šišiek, listnaté podľa 
listov. Mohli nalepiť svoje želanie na strom 
prianí, absolvovali viaceré aktivity zame-
rané na triedenie odpadu a sledovali prácu 
arboristu pri ošetrovaní najstaršieho pagaš-
tanu konského v našom meste.

V podvečer sa aktivity opäť presunuli 
do Domu kultúry, kde boli prezentované 
viaceré témy. Technické služby Senica, a.s. 
sa sústredili na triedenie odpadov. Na čís-
lach deklarovali ako si v tomto smere vedie 
Senica a jej obyvatelia. Odpadové hospo-
dárstvo sa monitoruje z hľadiska plnenia 
Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja mesta, z ktorého vyplýva, že množ-
stvo vytriedeného odpadu v jednotlivých 
zložkách z roka na rok stúpa. Zároveň však 
hodnota komunálneho odpadu uloženého 
ročne na skládke neklesá, ale stagnuje. 
V tomto smere je potrebná osveta na cel-
kové znižovanie odpadu v domácnostiach.

O ZÁMEROCH V PARKU 
Mesto Senica sa na tomto 

podujatí sústredilo na odpre-
zentovanie svojich zámerov 
v oblasti starostlivosti o mest-
skú zeleň. Prvým konkrétnym 
krokom bola pasportizácia dre-
vín v mestskom parku, ktorá 
poskytla jedinečné informácie 
o ich zdravotnom stave a slúži 
ako podklad pre následné ozdra-
venie stromov, v prípade zlého 
zdravotného stavu drevín aj ich 
odstránenie v záujme bezpeč-

nosti. Prvé úpravy sa snažili vykonať už 
v jarných mesiacoch a ďalšie budú pokra-
čovať v jeseni.

Nasledovať budú aktivity, ktoré prinesú 
do parku väčší spoločenský život, už teraz 
sa v ňom koná viacero úspešných podujatí. 
Cieľom vedenia mestskej samosprávy je 
práve vytvorenie nového a kvalitnejšieho 

zázemia na organizovanie rôz-
nych typov stretnutí a kultúrno-
-športových akcií. Obnova čaká 
chodníky pozdĺž Teplice, par-
kom povedie časť I. etapy cyk-
lodopravnej trasy, skvalitnenie 
výsadby. Primátor mesta Mar-
tin Džačovský zdôraznil, že ak 
chceme, aby bol mestský park 
naozaj okrasou nášho mesta 
a využívaným priestorom 
s dobrým zázemím, musíme 
k tejto téme pristupovať zod-
povedne. Je potreba vytvoriť 
symbiózu medzi potrebami 

ľudí a prírodou, ktorá tam je, a preto je 
potrebné o tejto téme diskutovať spoločne 
s verejnosťou, tiež vyzval občanov, aby 
dali námety, čo by si vedeli v parku pred-
staviť, čo by tam chceli, ako by park chceli 
využívať. Následne bude vyhlásená archi-
tektonická súťaž, kde môžu byť najlepšie 
myšlienky zohľadnené. Svoje nápady nám 
môžete posielať mailom na web@senica.
sk.

Ako vyplynulo z prezentácie, ktorú pri-
pravila Zuzana Gašparová z referátu život-
ného prostredia Mestského úradu Senica, 
Mesto pripravuje aj ďalšie zámery, ktoré sa 
dotknú celého intravilánu mesta. Otvorené 
boli témy tvorby kvitnúcich lúčnych trávni-
kov, manažmentu starostlivosti o trávnaté 
plochy v meste, výsadby nových drevín, 
kontroly náhradných výsadieb. Do tvorby 
zelene sa mesto snaží zapájať aj verejnosť, 
aby sa táto téma stala spoločnou pre samo-
správu aj občanov. Takýmto krokom bude 
aj manuál pre verejnosť v oblasti zaklada-
nia kvetinových a iných výsadieb na verej-
ných priestranstvách v okolí bytových 
domov. Prvým krokom v tomto smere boli 
prednášky odborníkov zamerané na pest-
ovanie balkónových rastlín, vhodné kom-
binácie rastlín na skrášlenie priestranstiev 
pred bytovými domami či starostlivosť 
o dreviny. 

ZBER PAPIERA
Koncom apríla bol v základných ško-

lách vyhlásený zber papiera. Výlet na vyh- Výbory sa rozhodli 
(Dokončenie zo str. 1) 
Niektoré výbory sa rozhodli usporiadať 

alebo spolufinancovať kultúrne či športové 
aktivity, mysleli na deti nákupom nových 
hracích prvkov na ihriská, na obnovu či 
výsadbu novej zelene. Riešená bola aj 
bezpečnosť formou nákupu kamery, resp. 
vybudovaním bezpečného priechodu 
pre chodcov. O konkrétnych aktivitách 
mestských výborov budeme informovať 
v augustovom vydaní Našej Senice. 

Filip Lackovič
zástupca primátora Senice

liadkovú vežu Čajka v oblakoch získala 
za najvyšší objem vyzbieraného papiera 
7. B zo ZŠ na Sadovej ulici. Výlet pre svo-
jich spolužiakov vyhral najlepší zberač, 
ktorý je z rovnakej školy i triedy Tomáš 
Greguš s 1869 nazbieranými kilogramami 
papierového odpadu. Odmenou pre neho 
bola kolobežka. Najlepšie triedy z ostat-
ných škôl nemusia byť smutné, vyhrali 
vstup pre celú triedu na plaváreň, a to 4. 
A zo ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha, 3. A zo ZŠ 
na Komenského ulici a 5. B zo ZŠ s MŠ 
na Ul. J. Mudrocha. Senické základné školy 
vyzbierali počas súťaže 42 ton papiera. 
Do súťaže sa zapoja v nasledujúcom škol-
skom roku aj materské školy. Motiváciou 
pre ne bude istotne vystúpenie Šaša Fifa 
a Vierky.

Viera Barošková
Lucia Vajdová 
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Obedy zadarmo?

Dotácia od štátu 
náklady nepokryje

Na rokovaní MsZ poslanci schválili 
návrh VZN č. 63. Svojím hlasom podporili 
zníženie príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov spojených so štúdiom na Základ-
nej umeleckej škole v Senici. Toto VZN 
hovorí okrem iného aj o podmienkach 
úhrady stravy v školských jedálňach 
a dotýka sa teda väčšiny rodičov žiakov 
senických základných a materských škôl. 
Vo VZN sú zakomponované zmeny, ktoré 
vstúpili do platnosti zavedením štátnej 
dotácie na podporu výchovy k stravovacím 
návykom dieťaťa, v médiách prezentované 
ako obedy zadarmo.

Mesto Senica rovnako ako väčšina 
samospráv muselo zásadne prehodnotiť 
celý systém. „Doteraz sme sa riadili filozo-
fiu, že všetky náklady, ktoré súviseli s pre-
vádzkou školských jedální, znášalo mesto. 
V súvislosti so zavedením štátnej dotácie 
vo výške 1,20 eur sme za účasti všetkých 
zainteresovaných riaditeľov škôl, vedúcich 
školských jedální, prevádzkových zamest-
nancov urobili dôkladnú analýzu. Kým 
doteraz v školských jedálňach odoberalo 
stravu 76% žiakov, teraz sa počíta s náras-
tom okolo 20 %. To nesie so sebou zvý-
šené požiadavky na nákup potravín, skla-
dovanie, energie, personálne i technické 
vybavenie kuchýň a jedální. S tým súvisia 
aj mzdové náklady a snaha udržať si exis-
tujúci personál a získať nových pracovní-

kov. Prišli sme k záveru, že výška dotácie 
nepokryje reálne náklady a ich financova-
nie nie je zo strany Mesta Senica naďalej 
udržateľné, keďže samosprávy v rámci 
podielových daní viac financií na prevád-
zku školských jedální od štátu nedostanú,“ 
vysvetlil a Ing. Mária Výletová z finančného 
oddelenia MsÚ.

Podľa nového VZN na režijné náklady 
budú prispievať rodičia detí, ktoré sa stravujú 
v školských jedálňach materských a základ-
ných škôl v Senici, a to v jednotnej výške päť 
eur mesačne. Rovnakým princípom postu-
povali aj okolité obce a mestá na Záhorí. V 
II. finančnom pásme  sú napr. mesto  Gbely 
či obec Kúty, ktoré stanovili denný paušálny 
príspevok na režijné náklady.

Novým VZN Mesto Senica reaguje 
na novú vyhlášku ministerstva školstva, kto-
rou sa stanovujú potravinové limity s účin-
nosťou od 01. 09. 2019. Finančné pásmo 
určuje sumu na nákup potravín na jedno 
jedlo podľa vekových kategórií stravníkov. 
Mesto Senica po dôkladnom zvážení nákla-
dov a na základe dohody s vedúcimi škol-
ských jedální zaradilo stravovanie do dru-
hého finančného pásma. Práve zvýšenie 
finančných pásiem potvrdzuje, že obedy 
zadarmo v skutočnosti nie sú zadarmo.

Pre rodičov detí na I. stupni výška 
úhrady za stravníka na nákup potravín 
v nadväznosti na odporúčané výživové 
dávky pokryje štátna dotácia, za žiakov 
na II. stupni je rozdiel medzi výškou dotá-
cie a finančným pásmom 0,03 € za obed 
na deň, ktorý doplatí rodič.

V materských školách sa cena za stravu 

zvýšila z 1,19 € na 1,45 € za deň. U pred-
školákov, kde výšku desiatej, obeda a olo-
vrantu vo väčšej miere pokryje štátna dotá-
cia, bude doplatok rodiča vo výške 0,25 
€ za deň. Na deti od 2-5 rokov sa dotácia 
nevzťahuje. Výška úhrady za stravníka je 
v tomto prípade stanovená na 1,45 € / deň.

Dotácia na podporu výchovy k stra-
vovacím návykom dieťaťa sa poskytuje 
vo výške 1,20 € na každý deň, v ktorom sa 
dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej čin-
nosti v materskej škole alebo vyučovania 
v základnej škole a odobralo stravu. VZN 
súčasne upozorňuje na povinnosti, za kto-
rých dotácia nebude poskytnutá. Jednou 
z hlavných podmienok je povinnosť rodi-
čov odhlásiť dieťa zo stravy. Pri nedodržaní 
podmienok bude zákonný zástupca die-
ťaťa povinný uhradiť plnú stanovenú sumu 
úhrady za stravu. Jednotlivé školy zvažujú 
z uvedeného dôvodu zavedenie jednot-
nej zálohovej platby. Tá by mohla byť 
vo výške 20 €, ktorú jednorazovo zaplatí 
každý zákonný zástupca žiaka. Platby 
za neodobraté obedy, prípadne za nedo-
držanie podmienok dotácie na stravu, sa 
budú následne odrátavať zo zálohovej 
platby. Podrobné informácie odhlasovania 
zo stravy sú riešené v jednotlivých pracov-
ných postupoch každej školskej jedálne 
základnej a materskej školy.

VZN rieši aj prípady, keď zo závaž-
ných zdravotných obmedzení nemôže 
dieťa stravu poberať v školskej jedálni.  
Je potrebné mať potvrdenie od odbor-
ného lekára.

Viera Barošková, Lucia Vajdová

Búrka lámala stromy
Mohutná búrková činnosť, ktorá bola 

v sobotu 22. júna nad územím Slovenska, 
zasiahla aj Senicu. Jej najničivejšia časť 
trvala približne 10 minút, počas ktorých 
silný vietor a veľké krúpy vydesili obyva-
teľov. Búrka v popoludňajších hodi-
nách napáchala značné škody zatope-
ním suterénnych priestorov a dvorov 
viacerých objektov a silný vietor lámal 
nielen konáre, ale na zem padli aj celé 
stromy. 

Krajské riaditeľstvo Hasičského 
a záchranného zboru (HaZZ) a jeho 
operačné stredisko Integrovaného 
záchranného systému v Trnave 
bezprostredne po skončení búrky 
rýchlo skoordinovalo zásah a pomoc 
pri odstraňovaní následkov búrky. 
Posilnením služby profesionálnych 
hasičov OR HaZZ v Senici a pri-
volaním posily z OR HaZZ Skalica 
so sídlom v Holíči družstiev Dobrovoľných 
hasičských zborov z okolitých obcí Jablo-
nica, Cerová, Prievaly, Koválov, Podbranč 
Dolná Dolina, Smrdáky, Sobotište, Šajdí-
kove Humence, Prietrž a domáceho DHZ 
Senica sa v Senici podarilo následky búrky 
odstrániť veľmi rýchlo. 

Profesionálni hasiči mali od 16.53 
do 20.41 hod. 14 výjazdov po meste, 
počas ktorých odčerpávali vodu z pivníc 

a dvorov na Dlhej, Štefánikovej ulici, Ulici 
J. Mudrocha, takisto na Vajanského ulici 
pri Okresnom úrade. Okrem toho odstra-
ňovali pílami nalomené stromy a konáre 
na uliciach Hollého, Dlhá, Továrenská, 
Železničná, Robotnícka, Bottova a L. 
Novomeského. 

Dobrovoľní hasiči zasahovali pri odstra-
ňovaní polámaných stromov v areáloch 
materských škôl U veselého šaša, na Ulici 
Janka Kráľa a v mestských jasliach. Ďal-
šie tímy pracovali na odčerpávaní vody 
zo zatopených pivníc rodinných i bytových 
domov na uliciach Hollého, Komenského, 
Dr. Horvátha, Topoľová a J. Kráľa. Z DHZ 
Senica sa na týchto prácach podieľalo 11 
ľudí. 

Hliadka DHZ aj vo večerných hodi-
nách monitorovala situáciu. Najhoršia 
situácia bola v mestskom parku a najmä 
na senickom cintoríne, kde zatopilo aj 
suterénne priestory Domu smútku. Vzhľa-
dom na väčší rozsah poškodenia stromov 
v nedeľu 23. júna od 10.00 hod do 15.30 

hod. na tomto mieste zasahovali 
Technické služby Senica, a.s. spolu 
s DHZ Senica a členmi Dobrovoľnej 
záchrannej brigády Civilnej ochrany 
Senica. Bolo potrebné odstrániť popa-
dané stromy, niekoľko ich spadlo aj 
na hrobové miesta. Podľa informá-
cií z Technických služieb z cintorína 
odstránili 30-40 m3 drevnej hmoty. 

Zbieranie popadaných koná-
rov a odstraňovanie drevnej hmoty 
po celom meste pokračovalo aj 
v nasledujúcich dňoch robili pracov-
níci verejno-prospešných služieb 
pri MsÚ Senica. 

Koordinovaný rýchly zásah 
a vysokú profesionalitu všetkých zain-
teresovaných ocenil aj primátor mesta 
Senica Martin Džačovský. V ďakovnom 
liste vyzdvihol, že profesionálni aj dob-
rovoľní hasiči opätovne preukázali svoju 
akcieschopnosť a rýchlym zásahom napl-
nili svoje poslanie, tentoraz pri likvidácii 
následkov prírodnej pohromy.

Viera Barošková, Lucia Vajdová
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tragédie pokračuje 
V sobotu 15. júna otriaslo obyvateľmi 

Senice nešťastie, ktoré sa stalo v loka-
lite IBV Mlyny. V studni rodinného domu 
zahynuli dvaja mladí ľudia. Príčinou úmrtí 
boli vysoké koncentrácie oxidu uhličitého 
a plynného amoniaku. Namerané hodnoty 
neboli zlučiteľné so životom. 

Opakované merania v inkriminovanej 
studni i v ďalších dvoch studniach vyko-
nané 18. júna Kontrolným chemickým 
laboratóriom Civilnej ochrany Nitra (KCHL 
CO) preukázali vysoké koncentrácie oxidu 
uhličitého a plynného amoniaku a veľmi 
nízky obsah kyslíka. Chemická analýza 
preukázala aj prítomnosť ďalších látok. 
Po týchto zisteniach bolo okamžite v ten 
deň zverejnené na mestskej webovej a fb 
stránke i v ďalších médiách odporúčanie 
obyvateľom danej lokality, aby nevstupo-
vali do priestoru studní a nepoužívali vodu 
z nich ani na úžitkové účely. 

Na Mestskom úrade Senica 19. júna 
zasadal krízový štáb mesta, aby sa skoor-
dinoval postup zainteresovaných zložiek 

pri zisťovaní príčin tragickej udalosti. Prí-
tomní na ňom boli zástupcovia regionálnej 
špecializovanej štátnej a verejnej správy aj 
zástupca obyvateľov danej lokality. Na krí-
zovom štábe sa rozhodlo, že bude odobra-
tých 15 vzoriek vody z vytypovaných studní 
v celej lokalite pracovníkmi Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva Senica 
na rozbor. Okrem toho príslušníci Mestskej 
polície navštevovali rodinné domy na IBV 
Mlyny a v písomnej podobe rozdávali 
odporúčania o nepoužívaní studní na úžit-
kové účely a bezpečnostné upozornenia 
ako sa správať pri vstupe do studní. Poli-
cajti súčasne zisťovali, na ktorých pozem-
koch sú vybudované studne. 

V lokalite sa 25. júna opäť zišli odbor-
níci. Ďalšie kontrolné vzorky vody i plynu  
zo studní odobrali KCHL CO Nitra aj 
Výskumný ústav vodného hospodárstva 
Bratislava. Práve VÚVH poskytne najpo-
drobnejší rozbor. Výsledky rozborov budú 
známe pravdepodobne v druhom júlovom 
týždni. Na základe výsledkov sa na ďalšom 
rokovaní krízového štábu rozhodne o ďal-
šom postupe. 

Viera Barošková

S partnermi o spolupráci
Primátor Senice Martin Džačovský 

na Mestskom úrade 21. júna privítal veľ-
vyslanca Švajčiarska na Slovensku Alexan-
dra Hoffeta s manželkou Kateřinou, ktorý 
navštívil Senicu počas svojej priateľskej 
návštevy na Záhorí.

Počas rozhovoru sa obaja sústredili 

na témy z oblasti fungovania samospráv 
v oboch krajinách. Švajčiarsky diplomat 
pôsobí v našej krajine jeden rok a návšte-
vami miest a obcí spoznáva Slovensko. 
„Okrem dobrých diplomatických vzťahov 
krajín sú dôležité aj vzťahy medzi ľuďmi, 
ktorí žijú v mestách a obciach. Veľmi si 
vážim dlhodobú spoluprácu predstavi-
teľov vášho mesta, obcí Smrdáky a Oreské 
so švajčiarskym mestečkom Herzogen-
buchsee, ktorá je zdrojom inšpirácie, 
výmeny kultúrnych hodnôt a spoznávania 
kultúry spriatelenej krajiny,“ konštatoval 
veľvyslanec Alexander Hoffet. Primátor 
Senice takisto ocenil partnerské vzťahy 
medzi mestami, ktoré sa na báze oficiálnej 
zmluvy rozvíjajú od roku 2004. Výsled-
kom tejto spolupráce je napríklad dar 
od Rádu Maltézskych rytierov, ktorý prišiel 
do Senice práve 21. júna. V dvoch kamió-

noch prišli skrinky, písacie stoly, kontajnery 
a kreslá, ktoré pomôžu základným školám 
a Zariadeniu sociálnych služieb, n.o. 

Hostia si potom aj v sprievode koor-
dinátora partnerských vzťahov medzi 
Švajčiarskom a mestom Senica Petra 
Horvátha vypočuli koncert v podaní žia-
kov Základnej umeleckej školy, ktorý sa 
konal v obradnej sieni MsÚ. Táto škola 
svojím výsledkami i zariadením je pýchou 
mesta, o čom sa hostia následne osobne 
presvedčili. Zástupca primátor Senice Filip 
Lackovič potom s hosťami navštívil Gymná-
zium L. Novomeského a Záhorskú galériu 
J. Mudrocha. V sprievode riaditeľa galérie 
Romana Popelára a jedného z autorov 
výstavy maliara Pavla Stručku si pozreli 
aktuálnu výstavu Quod Tenebris Luceat 
Jozef Srna, Pavol Stručka, Vladislav Zabel. 

Viera Barošková
foto lv

Úradné hodiny 
počas leta na MsÚ

Mestský úrad oznamuje, že od 1. 
júla do 31. augusta 2019 sú úradné a 
stránkové dni stanovené nasledovne: 

Pondelok 7.00 – 11.00
 12.00 – 15.00
Utorok 7.00 – 11.00
 12.00 – 15.00
Streda 7.00 – 11.00
 12.00 – 16.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.00 – 11.00
 12.00 – 14.00

Obedná prestávka je od 11.00 do 
12.00 v trvaní pol hodiny. 

Pokladňa MsÚ  
Pondelok 7.00 – 15.00
Utorok 7.00 – 15.00
Streda 7.00 – 16.00
Štvrtok 7.00 – 15.00
Piatok 7.00 – 14.00

Pribudnú kamery 
Mesto Senica urobilo ďalší krok k bez-

pečnosti. Začiatkom roku 2019 predložilo 
projekt na Krajský úrad Trnava, v ktorom 
žiadalo o dotáciu na osadenie 19 kamier. 
Bolo predložených 189 projektov, z toho 
dotáciu dostalo 23 projektov. Medzi 
úspešnými uchádzačmi je aj Mesto Senica. 
Po podpise zmluvy bude vyhlásené verejné 
obstarávanie na zhotoviteľa. Kamery by 
mali byť osadené do konca tohto roka. 
Mapka rozmiestnenia kamier je na oficiál-
nej web stránke mesta v zápisníku Mestskej 
polície. 

bar

Zámena budov 
dokončená

Niekoľkoročné úsilie samosprávy mesta 
Senica o získanie budovy po profesionál-
nych hasičoch od štátu na Hurbanovej ulici 
sa zavŕšilo zámenou s budovou zasadačky 
Okresného úradu na Vajanského ulici, 
ktorá bola vo vlastníctve Mesta Senica. 

Po zápise na list vlastníctva sa 18. júna 
uskutočnilo fyzické odovzdanie a prebra-
nie uvedených objektov. Na budovu 
na Hurbanovej ulici sa bude pripravovať 
projektová dokumentácia na nevyhnutnú 
rekonštrukciu, ktorá zadefinuje potreby 
mesta Senica a Dobrovoľného hasičského 
zboru na jej efektívne a racionálne využí-
vanie. Dobrovoľný hasičský zbor Senica 
získa väčší areál, väčšie priestory na vzde-
lávanie, garáže pre svoju techniku. V pred-
chádzajúcich rokoch Ministerstvo vnútra 
schválilo na kúpu budovy 30 000 € a túto 
sumu chce Mesto Senica po vzájomných 
rokovaniach pretransformovať na rekon-
štrukciu. Súčasne podalo na MV SR aj nový 
projekt na opravu okien a garážových brán. 

text a foto Viera Barošková
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Poslanci a ich 
predsavzatia

Do poslaneckých lavíc zasadlo 25 
novozvolených poslancov 6. decembra 
2018. Každý z nich mal svoje predvolebné 
plány a predsavzatia. Oslovili sme všetkých 
poslancov s cieľom predstaviť občanom 
ich zámery počas 4-ročného funkčného 
obdobia. Položili sme im rovnaké otázky:

Aké sú vaše priority vo volebnom 
obvode?

Ktoré z nich uvidia občania už v tomto 
alebo budúcom roku a ktoré v dlhodobej-
šom horizonte?

VOLEBNÝ OBVOD 1 

MGR. IVANA MIČOVÁ

Prioritou Čáčova 
sú stále chodníky, je 
nutné pokračovať 
súvislej v oprave, nie 
riešiť iba najhoršie 
časti. V tomto roku 
bude pokračovať 
oprava chodníka 
na Beňovského ulici a bude vybudovaný 
priechod pre chodcov pri bare Krokodíl. 
Ďalšími prioritami sú umiestnenie spomaľo-
vacích semaforov pri vjazdoch do Čáčova, 
a tak zvýšiť bezpečnosť občanov. Ďalej 
zabezpečiť častejšie kosenie a kvalitnej-
šiu zimnú údržbu chodníkov, zateplenie 
škôlky a zakúpenie nových hracích prvkov 
na ihrisko v MŠ. Chceme vybudovať cyklo-
trasy, osvetlenie cintorína a vodovod v novej 
časti cintorína, zrušiť autobusovú zastávku 
pri škôlke, rekonštruovať Notársky dom. 
S členmi mestského výboru chceme pokra-
čovať v tradičných akciách a realizovať 
aj nové kultúrne, spoločenské a športové 
podujatia, napr. obnoviť športový deň, súťaž 
vo varení gulášu, Deň úcty k starším. 

MGR. VIERA WÁGNEROVÁ

Stojím na zači-
atku náročnej cesty. 
V našom volebnom 
obvode chcem, 
aby sa pokračovalo 
v obnove chodníkov, 
pretože téma chodní-
kov v Čáčove sú ako 
jedna a tá istá nedo-
hratá pieseň už niekoľko rokov. Ďalej sa 
zamerať na prácu s deťmi a mládežou a pri 
tejto práci nezabúdať na skúsenosti a hod-
noty staršej generácie. Rovnako pokračo-
vať v kultúrnych tradíciach, ktoré spájajú 
Čáčovčanov.

Nechcem sľubovať veci nesplniteľné. 
Chcem robiť a neustále zlepšovať pod-
mienky pre život v Čáčove. Zaoberať sa 
každým podnetom od občanov, predkla-
dať ich kompetentným orgánom Mesta 
Senica a snažiť sa riešiť veci najlepšie ako 
viem. Nenechám sa odradiť tým, že veci 
sa nemenia tak rýchlo, akoby sme si želali. 
Prajem si, aby ľudí spájala nádej na zmenu 
k lepšiemu životu v Čáčove. 

VOLEBNÝ OBVOD 2 

MGR. FILIP LACKOVIČ

V rámci druhého 
obvodu verím, že už 
tento rok bude vybu-
dované nové osvetle-
nie pri „vojenských“ 
bytovkách na Želez-
ničnej ulici. V tejto 
oblasti sa nachádza aj 
ihrisko s umelým povrchom, kde sa v ostat-
nom čase zvýšil počet incidentov, preto sa 
výbor rozhodol pre zvýšenie bezpečnosti 
financovať nákup novej kamery. V rámci 
bezpečnosti je treba riešiť aj osvetlený 
priechod pre chodcov k zastávke na Dlhej 
ulici. Prioritou je aj výstavba cyklochod-
níka, ktorý spojí tzv. staré sídlisko s cen-
trom, železničnou stanicou či Kunovskou 
priehradou. V rámci odpadového hospo-
dárstva by som bol rád aspoň jednému 
stojisku s polopodzemnými kontajnermi. 
Priebežne je samozrejme treba riešiť nedo-
statok parkovacích miest, opravy chodní-
kov, lavičiek či ochraňovať zeleň. Rád by 
som prispel aj oživeniu námestíčka. Ako 
najväčší projekt však vidím výmenu nevy-
hovujúceho starého verejného osvetlenia 
za nové, moderné, úsporné.

MGR. PETER PASTUCHA

P o k r a č u j e m 
v aktivitách komisie 
pre vzdelávanie, kul-
túru a ZPOZ a záro-
veň sa snažím o ďalší 
rozvoj nášho senic-
kého školstva a kul-
túry. V tejto oblasti sa 
budem snažiť o pre-
sadenie rekonštrukcie 
budov dvoch základných škôl – ZŠ na Ulici 
V. Paulínyho-Tótha a ZŠ a MŠ na Ulici J. 
Mudrocha, ktoré ešte nie sú zrekonštruo-
vané. Zároveň presadzujem dokončenie 
športovo-oddychového centra v areáli 
školy na Ulici V. Paulínyho-Tótha. Vo voleb-
nom obvode č. 2 presadzovať napr. nové 
parkovacie miesta, údržbu oddychových 
zón a detských ihrísk a hlavne riešenie 
všetkých občianskych podnetov. Samozrej-
mosťou je neustále zaujímanie sa o verejné 
veci, demokratické presadzovanie občian-
skych záujmov a snažiť sa prostredníctvom 
spolupráce o celkový rozvoj nášho mesta.

VOLEBNÝ OBVOD 3 

ING. ARCH. MARTIN 
ČONKA

V plnej miere sa 
stotožňujem s pred-
sedom mestského 
výboru č. 3 Pavlom 
Krutým, lebo výstupy 
vznikli na spoločných 
stretnutiach mest-
ského výboru a poslaneckého klubu.

MGR. PAVOL KRUTÝ 
Prioritou je jed-

noznačne škôlka 
na Robotníckej ulici. 
Vnímam, že už nao-
zaj potrebuje investí-
ciu. Podporím však aj 
investície do ZŠ Ulica 
V. Paulínyho-Tótha, 
ktorá dlhodobo prejavuje snahu a inicia-
tívne sa stavia na nohy, realizuje vlastné 
rozvojové projekty pre svojich žiakov. 
Robia veľmi kvalitnú prácu, ktorú je nielen 
vidieť, ale aj cítiť.

Celkovo je náš obvod až na bytový dom 
Fontána a pár nedostatkov, akými sú napr. 
neporiadok pri „obchvate” v mieste sto-
jísk kamiónov a výtlky po zime, relatívne 
v poriadku. Vždy sa dajú veci zlepšovať, 
zo skúseností mám reálne očakávania. 
Pri Fontáne si však treba počkať na návrhy 
riešení, ktoré prinesú ďalšie rokovania 
vedenia mesta s investorom. Moje stano-
visko je jasné, rozhodne by som nechcel 
vidieť zabetónovanú ďalšiu zelenú plochu.

Z participatívneho rozpočtu sme schvá-
lili financovanie nových hracích prvkov, 
ktoré by mali byť realizované už tento rok. 
Tiež sa nedávno dokončilo hokejbalové 
ihrisko a vonkajšia učebňa v spomínanej 
ZŠ. Verím, že v dlhodobom horizonte 
sa podarí docieliť adekvátnu investíciu 
do obnovy škôlky na Robotníckej ulici.

PHDR. MIRIAM MADUNICKÁ, PHD.
V obvode je 

potrebné riešiť pre-
loženie autobusovej 
zástavky na Dlhej ulici 
a opravu autobusovej 
zástavky v Košútovci. 
Považujem za dôležité 
apelovať na dodržia-
vanie poriadku v pri-
emyselnej zóne Kaplinské pole a vybudo-
vanie kamerového systému na križovatke 
ulíc Lipová - Záhradná z dôvodu častého 
vandalizmu. Väčšiu investíciu na rekon-
štrukciu bude potrebovať taktiež škôlka 
na Robotníckej ulici. Tento rok tam z par-
ticipatívneho rozpočtu pribudnú nové hra-
cie prvky. Asi najväčším problémom, ktorý 
by mal byť riešený, nie však na úkor zelene 
a kvality bývania obyvateľov okolitých 
bytových domov, je rozostavaný bytový 
dom Fontána na Robotníckej ulici. Nakoľko 
poslanci neriešia iba požiadavky zo svojich 
obvodov, za prioritu považujem z hľadiska 
môjho profesionálneho zamerania i rie-
šenie rozsahu, dostupnosti a efektívneho 
financovania všetkých druhov sociálnych 
služieb v originálnej kompetencii mesta. 
Rekonštrukcia MŠ a kamerový systém 
na IBV Záhrady by mali byť naplánované 
v nasledujúcom rozpočtovom období.

MGR. ĽUBOMÍR ŠTVRTECKÝ

V mojom volebnom obvode chcem 
podporiť dokončenie aktuálnych projek-
tov z predchádzajúceho obdobia a vytvá-
rať podmienky pre rozvoj relaxu a športu. 
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ných ľudí v našom 
volebnom obvode 
a vzájomnou spolu-
prácou a otvorenou 
komunikáciou všet-
kých poslancov Msz. 
s vedením mesta 
posúvať veci dopredu. 

Všetko záleží od finančných možností 
rozpočtu mesta, ale verím, že okrem bež-
ných veci ako oprava chodníkov a komu-
nikácii sa podarí dokončiť modernizáciu 
základnej a materskej školy v našom voleb-
nom obvode. 

VOLEBNÝ OBVOD 4 

MGR. PETER HUTTA 
Svojou prácou 

sa neustále usilujem 
o spokojnosť obča-
nov. Kompetentných 
upozorňujem na neži-
aduci stav vecí v rámci 
obvodu prostredníc-
tvom stretnutí členov 
MsV č. 4 aj osobne, reagujem na požia-
davky občanov a v prípade ich oprávne-
nosti žiadam MsÚ o ich realizáciu. Zasad-
zujem sa o to, aby boli v maximálnej miere 
využité finančné prostriedky z participa-
tívneho rozpočtu. Požiadavky vznesené 
členmi MsV č. 4 majú svoj harmonogram 
plnenia a hoci bez konkrétnych dátumov, 
realizácia záleží na ochote a ústretovosti 
vedenia mesta, Robia sa aj rozhodnutia, 
ktoré skôr škodia, ako pomáhajú občanovi 
v jeho každodennom živote.

RNDR. ĽUBICA KRIŠTOFOVÁ

Mojou priori-
tou nie je len môj 
volebný obvod, ale 
celé mesto. Konkrétne 
v mojom obvode 
je hlavnou snahou 
vytvoriť dobré miesto 
pre život ľudí. Vrátiť 
Kolónii komunitný 
život a pokojné prostredie, námestiu zeleň 
a čistotu, na ulice bezpečnosť a pokojné 
noci, presadiť pohyb po meste bicyklom, 
dať do popredia záujmu potreby občana, 
a nie firiem. Keďže cestný obchvat tak 
skoro nebude, vytvoriť opatrenia, aby Seni-
čania menej trpeli nadmernou dopravnou 
záťažou a mohli sa pohybovať bezpečne 
po meste. Mesto z environmentálneho 
hľadiska nie je na tom dobre - znečistený 
vzduch, otrávené vody a pôda, prehrieva-
nie, vysýchanie, prívalové povodne, choré 
stromy, neodostatočná strostlivosť o zeleň 
( odbornosť), špinavé zákutia, morálny 
smog, netolerancia. To všetko by som mala 
chuť zlepšovať...Občan si zaslúži zdravé 
prostredie, ked už zdravotníctvo zlyháva.

MGR. FILIP PLANKA

Mojou najväčšou prioritou je revitali-
zácia verejných priestranstiev, a to nielen 

v našom obvode, ale 
v rámci celej Senice. 
V našom obvode 
považujem za nutné 
vykonať úpravy najmä 
v rámci námestia 
a okolia katolíckeho 
kostola. Seničania 
si tiež zaslúžia viac 
odborne vybudovaných priestranstiev 
v podobe relaxačných zón a pod, aby 
sme sa všetci v Senici cítili príjemnejšie. 
Rovnako herné prvky a ihriská pre mla-
dých aj celú verejnosť si vyžadujú dôklad-
nejší prístup, čo zahŕňa hlavne pravidelnú 
údržbu a obnovu. Ihrísk nie je málo, ale 
mnoho z nich je v zlom, často nefunkčnom 
stave. Verím, že s vedením mesta budeme 
za jedno a spoločne stihneme urobiť čo 
najviac. V tomto roku by malo byť zrevitali-
zované okolie katolíckeho kostola, ktoré je 
v dezolátnom stave. Verím, že čo najskôr 
sa upraví aj námestie, aby sme tam v rámci 
možností mali viac zelene. Dlhodobejší 
projekt je park, ktorý verím, bude pýchou 
a obľúbeným miestom celej Senice.

VOLEBNÝ OBVOD 5 

ING. JARMILA BARCAJ DRINKOVÁ 
Priority v mojom 

volebnom obvode: 
oprava chodníkov 
a ciest, lavičiek, revita-
lizácia pieskovísk, det-
ských ihrísk, stojiská 
na kontajnery, riešenie 
problémov, ktoré ťažia 
obyvateľov, napríklad 
doprava v meste, cyklo chodníky, ekológia 
a zeleň v meste, kamerový systém.

V tomto roku bude vybudované nové 
detské ihrisko vo vnútrobloku na Ul. J. Mud-
rocha doplnené herné prvky do Základnej 
školy s materskou školou na Ul. J. Mudro-
cha, tiež budú osadené stromčeky podľa 
požiadavky za bytovým domom na Ul. J. 
Mudrocha č. 1355. V dlhodobejšom hori-
zonte budú osadené nové kamery na vyty-
pované miesta, stojiská na kontajnery. 
Doprava a parkovanie, ktoré ťažia oby-
vateľov, je tiež v riešení na dlhšie časové 
obdobie. Riešenie potrebuje aj situácia 
s neprispôsobivými občanmi v meste. 

ĽUBOMÍR MIČA

Na rokovaní mest-
ského výboru aj MsZ 
budem presadzovať 
dovybavenie okolia 
ihriska Žihadielko 
v Sotinej. Chýba mi 
tam viac odpadových 
nádob, ale hlavne pre-
nosné sociálne zariadenie (WC), pretože 
často sa stáva, že potrebu vykonávajú deti 
aj mamičky v okolí amfiteátra. Veľmi ma 
mrzí to, že občania nerešpektujú vývozné 
dni objemného komunálneho odpadu. 
Tento odpad vynášajú a vyhadzujú ku sto-
jiskám mimo vývozných dní, kde potom 

celé týždne zavadzajú a čakajú na termín 
vývozu. Myslím si ža aj tento náš spoločný 
priestor by sme si mali udržiavať v čistote 
a poriadku. Je to len na nás.

MGR. VLADIMÍR VČELKA

Prioritou v našom 
obvode by mala byť 
obnova detských 
ihrísk, budovanie 
zelene a bezpečnosť 
občanov v celom 
meste. V spolupráci 
s občanmi v obvode 
by mohli byť tieto 
zámery aj realizované. Čo všetko bude 
možné z nápadov a návrhov zrealizovať 
vo veľkej miere záleží na financiách, ktoré 
sú pre obvod vyčlenené.

MGR. MIROSLAV TEHLÁR

Výstavba nových 
detských ihrísk, pravi-
delná údržba a reno-
vácia detských ihrísk, 
starostlivosť o zeleň, 
výsadba nových stro-
mov, zateplenie ZŠ 
s MŠ Ulica J. Mud-
rocha a renovácia 
oplotenia školského areálu tejto školy, 
pravidelné čistenie Rovenského potoka, 
poriadok a väčšia bezpečnosť v mest-
skom parku (s dôrazom na priestor v okolí 
budovy DAVu), oprava a údržba chod-
níkov. Ešte tento rok budú vo volebnom 
obvode vysadené viaceré stromy. Deti 
budú mať nové herné prvky i hernú zostavu 
vo vnútrobloku pri bytových domoch č. 
1349 -1352 a na Ul. J. Mudrocha. Ďalšie 
herné prvky tiež budú osadené v areáli ZŠ 
s MŠ. V dlhodobejšom horizonte by malo 
byť vyriešené zateplenie školy a renovácia 
jej oplotenia, oprava chodníkov, problémy 
s neporiadkom okolo kontajnerov, osa-
denie nových kamier, lavičiek i smetných 
košov. 

VOLEBNÝ OBVOD 6 
 
MGR. LENKA BÚZKOVÁ

Práca poslanca 
v obvode nie je možná 
bez spolupráce obča-
nov v danom obvode. 
Preto sa na rokovaní 
výborov stretávame 
so zástupcami obyva-
teľov v obvode, prebe-
ráme rôznu problema-
tiku a možnosti riešenia. Na výbore padlo 
veľa návrhov ako skvalitniť život v mieste, 
kde bývame, no nie je v našich možnosti-
ach všetky aj zrealizovať. Prioritou v obvode 
je bezpečnosť pri vjazde na IBV Mlyny. 
Detské ihriská sa momentálne budujú, tie 
budú veľmi pekné a myslím si, že mamičky 
s deťmi ich budú s radosťou navštevovať. 
Zeleň patrí tiež medzi jednu z priorít. Návr-
hov padlo skutočne veľa a uvidíme, čo 
všetko sa nám podarí vzhľadom na financie 
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pre obvod zrealizovať. Zástupcovia oby-
vateľov sa zaujímajú o svoje okolie, takže 
v spolupráci s nimi verím, že za štvorročné 
obdobie sa vybuduje prostredie, v ktorom 
sa bude dobre bývať.

MGR. KRISTÍNA CHUDÁ 
Mojou prioritou 

v obvode je najmä bez-
pečnosť, preto sme sa 
rozhodli ako výbor 
vybudovať vyvýšený 
priechod pre chod-
cov. Taktiež chcem 
vyriešiť nepriehľadný 
výjazd z cesty L. 
Novomeského na Sotinskú cestu pri poli-
klinike. Ďalej považujem za potrebné mať 
cesty bez výtlkov, krásnu a zdravú zeleň 
a detské ihriská vždy vo vyhovujúcom 
stave s čistým pieskoviskom. Občania si 
budú môcť všimnúť opravy ciest a chod-
níkov, výruby suchých drevín a úpravu žij-
úcich drevín. Ako obvod č. 6 sme podali 
návrh na zvýšenie bezpečnosti na prie-
chode pre chodcov na križovatke ulíc 
Mlynská a S. Jurkoviča. Priechod by sa mal 
vybudovať vyvýšený s výrazným červeno-
-bielym náterom, ktorý by prinútil vodičov 
motorových vozidiel znížiť rýchlosť.

MGR. PETRA MORÁVKOVÁ

Mojou prioritou 
vo volebnom obvode 
je zvýšenie bezpeč-
nosti občanov. Ako 
alarmujúcu vnímam 
situáciu na IBV Mlyny, 
kde je na veľký počet 
obytných domov 
iba jedna príjazdová 
a zároveň úniková cesta. Verím, že v dlho-
dobejšom horizonte sa nám podarí podnik-
núť a schváliť potrebné kroky na vyriešenie 
dopravnej situácie. Za dôležité považu-
jem vybudovanie chýbajúceho priechodu 
pre chodcov na konci Rovenskej ulice 
smerom k Ulici L. Novomeského a vybudo-
vanie chodníka taktiež na Rovenskej ulici. 

V tomto roku sa nám už podarilo z par-
ticipatívneho rozpočtu a s dofinancovaním 
mesta docieliť schválenie rekonštrukcie 
priechodu pre chodcov medzi IBV Mlyny 
a sídliskom S. Jurkoviča. Bude tu zreali-
zovaný vyvýšený priechod pre chodcov, 
ktorý prinúti vodičov znížiť rýchlosť jazdy. 
Podľa potreby sa budem zaoberať aj ďal-
šími podnetmi.

BC. MICHAL ŠÚREK

Náš obvod vní-
mam ako miesto, 
kde žije veľmi veľa 
mladých rodín, preto 
aj moje priority sme-
rujú k zlepšovaniu 
úrovne detských 
ihrísk, bezpečnosti 
v cestnej premávke, rozvoju športovísk 
a pomoc klubom. Pozitívne vnímam pro-
jekty, ktoré sa už realizujú: rekonštrukcia 

vnútrobloku S. Jurkoviča, výstavba rodin-
ných domov na IBV Mlyny či plánované 
zateplovanie škôlky. Z podnetov od ľudí, 
ktoré sme aj preberali na zasadnutiach 
mestského výboru najviac rezonujú práve 
otázky vybavenosti detských ihrísk a rie-
šenie dopravnej situácie na IBV Mlyny. 
Z participatívneho rozpočtu sme podali 
žiadosť na vybudovanie spomaľovacieho 
priechodu pre chodcov na križovatke IBV 
Mlyny. Do budúcna bude výzva vyriešiť 
situáciu s ďalšou príjazdovou cestou k tejto 
lokalite. Takisto vnímam potrebu opravy 
strechy zimného štadióna a vybudovanie 
chodníka na Rovenskej ulici. 

VOLEBNÝ OBVOD 7

ING. PAVOL KALMAN

Mestský obvod 
číslo 7 je najväčším 
v Senici a na jeho 
území sa nachádza 
najviac verejných inšti-
túcií. Tým sú určené 
aj priority, ktoré pre-
sahujú náš obvod. 
V prvom rade je to mestský cintorín, jeho 
obnova, rekonštrukcia domu smútku, 
ktorá by sa mala začať čo najskôr. Druhá 
priorita je ďalší rozvoj školského areálu ZŠ 
na Komenského ulici. Treťou oblasťou sú 
protipovodňové opatrenia v časti IBV Juh, 
Okružná a Komenského ulica. Verím, že 
po troch rokoch stagnovania pripravíme 
spolu s Poľnohospodárskym družstvom 
zmysluplné opatrenia, ktoré zabránia ško-
dám na mestskom majetku a majetku obča-
nov. Svoje povinnosti však vidím aj v koor-
dinácii medzi Trnavským samosprávnym 
krajom a mestom Senica pri zveľaďovaní 
majetku stredných škôl, správe a údržbe 
ciest, DSS, Záhorskej galérie, možného 
čerpania európskych štrukturálnych fon-
dov pre dlhodobý rozvoj Senice.

MGR. MARTINA OTRÍSALOVÁ

Mojou prioritou je 
od začiatku budova-
nie nových a obnova 
existujúcich ihrísk 
a športovísk, pravi-
delné a profesionálne 
udržiavanie mestskej 
zelene, chodníkov 
a parkovísk. Okrem 
toho boli na stretnutiach MsV č.7 preroko-
vané požiadavky, s ktorými sa stotožňujem. 
Ide o opravu plota a osvetlenie cintorína, 
zvýšenie bezpečnosti chodcov pri ZŠ 
na Komenského ulici a ZUŠ podsviete-
ním priechodov, dohliadanie na bezpečnú 
a okolie neobťažujúcu prevádzku ubyto-
vacieho zariadenia na Hollého ulici a zin-
tenzívnenie vývozu odpadu z Čerešňovej 
aleje. 

Mestský výbor navrhol využiť participa-
tívny rozpočet 2019 na revitalizáciu zele-
ných plôch pri bytovke č.701 a s finanč-
nou podporou mesta na obnovu ihriska 
za bytovkou č. 725. Plánuje sa odstránenie 

betónových plôch, vysadenie trávnatých 
povrchov a doplnenie hracích prvkov. Rieši 
sa možnosť vjazdu cyklistov v protismere 
do jednosmerných ulíc. V dlhodobejšom 
horizonte dúfame, že aj ostatné problémy.

 
ING. ROMAN SOVA

K mojim priotri-
tám patrí: vyriešenie 
dopravnej situácie 
pred ZŠ na Komen-
ského ulici. Už dlh-
šie sa snažím, aby 
sa Mestská polícia 
aktívne podieľala 
na organizovaní dopravy v kritických časo-
vých úsekoch. Zatiaľ, žiaľ, neúspešne.

Ďalej osvetlenie priechodu pre chod-
cov pred ZŠ Komenského ulica, oprava 
oplotenia cintorína, ktoré je v havarijnom 
stave, zrušenie jednosmernej premávky 
spojnice Moyzesovej a Brezovej ulice, 
obnova detského ihriska ulíc Štefánikova 
a SNP, oprava miestnych komunikácií, osa-
denie kamery medzi bytovými domami 
Hurbanova 524 – 526, zmysluplné riešenie 
areálu Sokolovne,

V tomto roku by sa malo podariť obno-
viť detské ihrisko, oplotenie cintorína, osa-
denie kamery. Dopravná situácia pred ZŠ je 
úloha trvalá a neodkladná. Ostatné priority 
by som chcel riešiť v spolupráci s poslan-
cami nášho volebného obvodu, s vedúcimi 
oddelení na MsÚ Senica a samozrejme 
s primátorom mesta.

MGR. MARTA ŠTÍTNA

V obvode č. 7 je 
veľa problémov, ktoré 
treba riešiť. Ide najmä 
o dopravu a parko-
vanie, bezpečné 
priechody najmä 
pri školách. Taktiež je 
potrebné riešiť zeleň 
okolo bytoviek (výsadba, revitalizácia), 
opravu detských ihrísk, opravu a čistenie 
kanalizácie, nakoľko v období väčších daž-
ďov hrozia záplavy (najmä Komenského 
ul. a okolie). Pozornosť treba venovať aj 
neprispôsobivým obyvateľom, ktorí často 
porušujú verejný poriadok a nedodrži-
avajú nočný pokoj. Chceme čo najviac 
komunikovať s ľuďmi z nášho obvodu, 
preto máme na stránke mesta Senica uve-
dené telefonické kontakty, na ktorých nás 
môžu upozorniť na problémy. Všetky uve-
dené problémy sú zvládnuteľné, chceli by 
sme ich vyriešiť v aktuálnom volebnom 
období. Niektoré už riešime, napr. revi-
talizáciu ihrísk, úpravu zelene, bezpečné 
prechody.., ostatné by sme riešili najneskôr 
do konca volebného obdobia. 

ING. ĽUBICA VYLETELOVÁ 
Mojou prioritou je: pokračovanie opráv 

celých ulíc tak, ako sa v minulom roku poda-
rilo opraviť Moyzesovu ulicu, bezpečnejšie 
jazdenie pre cyklistov - nielen v našom 
obvode, rekonštrukcia pouličného osvetle-
nia, začatie rekonštrukčných prác na Soko-
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kalovni. Výmena nebez-
pečnej šmykľavej 
dlažby pred kostolom 
na Námestí oslobo-
denia bola prisľúbená 
v rámci interpelácii ešte 
v tomto roku. Dúfam, 
že napriek prieťahom 
v obstarávaní začneme 
v tomto roku na jeseň aj so samotnou 
rekonštrukciou Sokolovne. Rekonštrukcia 
pouličného osvetlenia by mala prebehnúť 
v budúcom roku. Bezpečnejšie jazdenie 
pre cyklistov je zatiaľ beh na dlhšie trate. 
Chodníky začíname čoraz častejšie použí-
vať na prejazd a parkovanie automobilov. 
Chodci a cyklisti tak v našom meste zatiaľ 
žiaľ ťahajú za kratší koniec. 

 
VOLEBNÝ OBVOD 8 

IVAN PAVESKA

V Kunove je čoraz väčšia premávka, 
preto hlavnou prioritou je vybudovanie 

chodníkov. V rozpočte 
mesta Senica na rok 
2019 bola schválená 
suma na realizáciu 
I. etapy, ktorá by 
mala začať od križo-
vatky pod záhrad-
kami po križovatku 
pri pamätníku padlých 
vojakov. Hoci sa vyskytli menšie problémy, 
verím, že sa občania Kunova chodníka 
dočkajú. Mestský výbor spolu so zástup-
com primátora má v pláne zmapovať 
Kunov a určiť, čo budeme do budúcna 
realizovať. Spomeniem zámery pokračo-
vať v budovaní chodníkov, skrášlení pamät-
níka padlých vojakov, oprave schodov 
pri dome smútku a vo vnútornom vybavení 
Spoločenského domu v Kunove. Dopravu 
v Kunove riešiť napr. osadením semaforov, 
kde bude musieť šofér zastaviť, aby nepre-
šiel cez Kunov 120 km rýchlosťou alebo 
iným technickým zariadením.

bar

Bezpečnejšie priechody
Desať priechodov pre chodcov na ceste 

II. a III. triedy dostalo novú úpravu. Správa 
a údržba ciest TTSK okrem zvýrazne-
nia vodorovného dopravného značenia 
vymenila pri týchto priechodoch aj zvislé 
dopravné značenie za značky na fluo-
rescenčnom podklade. Toto opatrenie 
bude slúžiť na zvýšenie bezpečnosti 
chodcov prechádzajúcich po priechode. 

Bezpečný priechod pre chodcov umož-
ňuje včas upozorniť vodiča na aktuálne 
nebezpečenstvo stretu s chodcom a záro-
veň psychologicky pôsobiť na vodičovu 
pozornosť. Novoznačené priechody sú 
napríklad v Sotine pri poliklinike, na Čáčov-
skej ulici pri predajni Dobiáš, smerom 
na Prietrž pri Faune, takýto priechod 
bude aj v Čáčove pri kostole a v Kunove 
pod záhradkami.

text a foto lv

V ústrety životu
Krásne a neopakovateľné chvíle zažilo 

4. júna 29 maturantov Strednej odbornej 
školy Senica, ktorí si na senickej radnici 
prevzali od svojich pedagógov maturitné 
vysvedčenia. Prihovoril sa im aj primátor 
mesta Martin Džačovský, ktorý im zablaho-
želal k úspešnému zloženiu skúšky dospe-
losti. „Maturitné vysvedčenie je len začiat-
kom vášho vstupu do ozajstného života, 
kde sa už budete naplno prejavovať sami 
za seba svojimi schopnosťami, chuťou 
a snahou uplatniť sa čo najlepšie.“ Vysved-
čenie si prevzalo 16 absolventov 4. B tri-
edy študijných odborov kozmetik a čaš-
ník- servírka a 13 absolventov 2. G triedy 
študijného odboru podnikanie v remeslách 
a službách. S absolventmi sa rozlúčil aj ria-
diteľ školy Pavol Paradeiser, pre ktorého to 
boli posledné maturitné triedy. 

Veľa šťastia pri zvládaní ďalších život-
ných skúšok! 

bar
foto lv

Stretnutie po rokoch
V roku 2004 prešli kasárne v Senici, 

v ktorých dlhodobo sídlil delostrelecký 
útvar, do majetku mesta a definitívne stra-
tili svoj vojenský účel. Príslušníci 3. Liptov-
ského delostreleckého pluku sa však stretá-
vajú pri rôznych príležitostiach aj naďalej. 

Jednou z príležitostí bolo 75. výročie 
vzniku Liptovského delostreleckého pluku, 
ktoré pripadá na 4. júna. V tento deň roku 
1944 vykonali príslušníci novovytvoreného 
pluku v blízkosti ukrajinského mesta Sada-
gura vojenskú prísahu a bezprostredne 
po tomto akte bol pluk prevelený na front 
a zaradený do zostavy 38. armády generála 
Moskalenka. S ňou sa 7. septembra podieľal 
na prelomení frontu pri poľskom meste 
Krosno, čo bol začiatok Karpatsko-duklian-
skej operácie. Historický názov Liptovský 
dostal v roku 1954 za zásluhy pri oslobod-
zovaní Liptovského Mikuláša. Pluk pôsobil 
v Senici od 16. augusta 1958, bol súčasťou 
mesta a vojaci pomáhali pri jeho rozvoji. 

Tento a ďalšie fakty z bohatej histórie 
pluku si pripomenuli jeho bývalí velitelia, 
ďalší profesionálni vojaci a hostia 7. júna. 
Stretnutie s nevyhnutnou dávkou nostalgie 
bolo predovšetkým o spomienkach, ale aj 
pokračovaní činnosti v občianskom zdru-
žení Delostrelec, ktoré je tvorené bývalými 
príslušníkmi pluku a ich sympatizantmi. 
V Senici sa stretli traja bývalí velitelia – 
predseda OZ Delostrelec Jozef Kavecký, 
Milan Halapin a Dušan Kubík. Spolu s ďal-
šími hovorili o premene kasární, rozvoji 
mesta od roku 2004, keď niektorí odišli 
zo Senice a zmeny si všímajú pozornejšie. 
Pre mladšie generácie priestor bývalých 
kasární pripomína socha vojaka Oslobodi-
teľa z dielne akademického sochára Jana 
Kadleca z Moravy. Bola odhalená 21. júna 
1985 ako pamätník 1. československého 
armádneho zboru. Pri 65. výročí vzniku 
pluku 5. júna 2009 bola na pamätníku 
odhalená aj pamätná tabuľa. 

Viera Barošková
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i zábavu
V kúpeľoch Smrdáky bol 8. júna Deň 

otvorených dverí najmä pre malých paci-
entov s kožnými problémami. Hlavnou 
motiváciou pre návštevníkov boli najmä 
lekárske konzultácie a možnosť vyskúšať 
si kúpeľnú procedúru. Väčšina detí – 80 
% malých návštevníkov – trpí atopickým 
ekzémom.

Pre rodičov boli prichystané vzdelá-
vacie podujatia. Pre 11 % prichodiacich 
boli práve prednášky jedným z hlavných 
motivačných faktorov návštevy. Odborní 
lekári hovorili počas prednáškových blokov 
o ekzéme a o vplyve sírovodíka na kožné 
choroby. Psychologicko-pedagogickú 
prednášku od skúsených poradkýň ocenili 
najmä rodičia detí s ekzémom. Tu si nielen 
vypočuli rady a postupy, ale zároveň sa 
oboznámili o vzájomných problémoch 
a skúsenostiach. 

Rodičia ocenili možnosť prehliadky, 
na ktorej sa oboznámili s režimom a pries-
tormi pre detskú liečbu. Prechádzali celým 
areálom, ubytovaním na detskej liečebni, 
procedúrami na detskej balneoterapii 
a školou. Počas prehliadky sa im venoval  aj 
zdravotnícky personál či samotné učiteľky 
školy.

TS

Súťaž v kreslení 
a maľovaní

Územná organizácia Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR Senica v spolu-
práci s Dobrovoľným hasičským zborom 
v Senici, Okresným riaditeľstvom Hasič-
ského a záchranného zboru v Senici 
a komisiou prevencie kriminality a inej pro-
tispoločenskej činnosti pri mestskom zastu-
piteľstve Senica vyhlásila súťaž v kreslení 
a maľovaní na témy požiarnej ochrany, kto-
rej hlavná téma bola Zápalky v rukách detí. 

Cieľom súťaže pre deti v kreslení 
s hasičskou tematikou bolo upozorniť deti 
na nebezpečenstvo vzniku požiaru, naučiť 
ich, že zápalka v ich rukách je nebezpečná, 
predstaviť ťažkú prácu hasičov, pomoc 
pri haváriách, živelných pohromách pomo-
cou rôznej hasičskej techniky.

Komisia, ktorej predsedom bol pedagóg 
zo ZUŠ v Senici Štefan Orth, ocenila, že 
do súťaže sa zapojilo 309 detí od predško-
lákov až po žiakov druhého stupňa základ-
ných škôl a základných umeleckých škôl. 
Deti na svojich obrázkoch stvárnili témy 
súvisiace s hasičmi. Jedných viac oslovila 
hasičská technika, 
iných zaujala ničivá 
sila plameňov, zásah 
hasičov pri doprav-
nej nehode, hase-
nie pomocou vrtu-
ľníka, nechýbal ani 
požiar lesa. Komisia 
mala veľmi ťažkú 
úlohu, aby vybrala 
na jzau j ímave j š ie 
obrázky, ktorých 
výstava bola inšta-
lovaná v zasadačke 
Hasičskej stanice 
OR HaZZ v Senici 
od 24. do 30. júna. 

Na vyhodnotení súťaže boli 25. júna oce-
nené deti v štyroch kategóriách, v ktorých 
bolo doručených 309 výkresov. Porota 
v každej ocenila po päť najlepších prác. 
V kategórii ZUŠ boli zo Senice ocenení Oli-
ver Rakovský, Dominik Rusňák, Janis Janák, 
Peter Horváth, Patrik Podmajerský. DHZ 
v Senici ceny udelilo deťom zo Senice: 
I. kategória Aneta Pantúčková, Juraj Šef-
čík, Damián Cyprich, II. kataegória Radko 
Sloboda, Samko Bôrik, Adrián Miškovič, 
III. kategória Samuel Otrubčák, Michaela 
Čamardová, Ema Kozáková, IV. kategória 
Adam Hackel, Šimon Nečas, Juraj Raček.

Diplomy a ceny odovzdali zástupca 
primátora mesta Filip Lackovič, riaditeľ 
OR HaZZ Senica plk. Ing. Ondrej Hurba-
nis, predsedníčka DHZ Senica a predsed-
níčka komisie prevencie kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti pri mestskom 
zastupiteľstve Ing. Jarmila Barcaj Drinková, 
predseda komisie mládeže ÚzO DPO SR 
Senica Marián Mudroch a tajomníčka ÚzO 
DPO SR Senica Soňa Kadlečíková.

mjr. Ing. Jarmila Barcaj Drinková
odborná inšpektorka OR HaZZ Senica

foto lv

Arriva modernizuje
Aktuálne informácie na jednom mieste, 

prehľadné cestovné poriadky, informácie 
o službách či kontakty na zákaznícku info-
linku a predajné miesta – to všetko nájdu 
obyvatelia na novej internetovej stránke 
spoločnosti Arriva Trnava. Webová stránka 
dopravcu je ďalším krokom k zvýšeniu 
informovanosti a pohodlia cestujúcich. 

Ariva v posledných piatich rokoch roz-
siahlo investovala do modernizácie budov 
(aj v Senici), vozového parku, autobuso-
vých staníc a zastávok, ale aj do inovatív-
nych dopravných služieb. Web ARRIVA 
Trnava je responzívny, čo znamená, že 
sa náhľad stránky prispôsobí obrazovke 
toho zariadenia, na ktorom si užívateľ web 
pozerá – teda monitoru počítača, tabletu 
alebo smartfónu. Z webového rozhrania 
je možné priamo kontaktovať zákaznícku 
infolinku, ktorá je záujemcom k dispozí-
cii každý deň od 8.00 do 20.00 vrátane 
víkendov a sviatkov. Na novej internetovej 
stránke môžu cestujúci požiadať aj o zasie-
lanie newslettera, ktorý upozorní na aktu-
álne informácie v doprave, uzávierky ciest, 
zmeny cestovných poriadkov, voľné pra-
covné miesta a ďalšie novinky. Okrem ces-
tovných poriadkov a aktuálnych informácií 
možno cez web objednať prenájom auto-
busov na výlety škôl, zájazdy pre športové 
kluby, ale aj rôzne občianske združenia. 

TS – Arriva

Objednanie k lekárovi 
cez internet

Poliklinika Senica, n.o. sa zapojila 
do systému objednávania pacientov online 
spôsobom cez portál www.objednatvy-
setrenie.sk. Pacient sa môže na vyšetre-
nie objednať z pohodlia domova. O tejto 
novinke informovala 12. júna riaditeľka Eva 
Volková. 

„Naším cieľom je uľahčiť prácu nielen 
lekárom, ale aj zlepšiť poskytovanie slu-
žieb pre našich pacientov. Myslíme aj 
na tých, ktorí nemajú možnosť objednať 
sa cez internet z domova, v tom prípade 
môže požiadať o objednanie termínu zdra-
votnú sestru telefonicky a táto mu termín 
v online systéme pevne zaregistruje,“ pove-
dala riaditeľka.

Objednávanie pacientov funguje skú-
šobne na ortopedickej ambulancii MUDr. 
Saeed Rahjou, na chirurgickej ambulancii 
MUDr. Martin Potúček a na onkologickej 

ambulancii MUDr. Adrián Nečas. Objed-
nať sa zatiaľ nedá na všetky dni v týždni, sú 
len určené termíny na objednanie a podľa 
toho, ako budú pacienti systém objednáva-
nia využívať. Postupne sa pridajú aj ďalšie 
termíny. Náklady spojené s pripojením 
lekárov do systému bude uhrádzať Trnav-
ský samosprávny kraj (TTSK).

Riaditeľka Eva Volková ďalej informo-
vala, že sa intenzívne pracuje aj na novej 
prehľadnejšej webovej stránke Polikliniky 
Senica, n.o. „Pacientom chceme umož-
niť objednanie sa na vyšetrenie priamo 
cez webovú stránku polikliniky. Plánujeme 
zorganizovať školenie aj pre ostatných 
lekárov, ktorí pôsobia v okrese Senica, aby 
sa systém plnohodnotne využíval a slúžil 
tomu účelu, pre ktorý bol vytvorený," 
vysvetlila riaditeľka. Cieľom je skrátiť čaka-
cie doby u lekára, zorganizovať efektívnej-
šie prácu jednotlivých ambulancií a pris-
pieť k zlepšeniu kvality života pacientov.

bar



Naša Senica 6-7/2019

11

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
taS deťmi na letisku

Medzinárodný deň detí si detičky 
zo Senice a okolia spoločne užili v sobotu 
1. júna na senickom letisku. Čakal tu na nich 
bohatý program a množstvo atrakcií.

Letci a lietadlá boli tento rok nosnou 
témou celej akcie. Lietadlá sa predstavili 
na zemi i vo vzduchu. Deti mohli získať pre-
ukaz malého letca za absolvovanie 10 stano-
víšť s leteckou tematikou, ktoré si pre ne pri-
pravili úžasní dobrovoľníci z Domka Senica. 
Zahrali sa na pilotov, bežali s kuframi, 
hádali, čo patrí do lietadla a čo nie, museli 
poskladať lietadielkové puzzle, na ďalšom 
stanovišti zas napodobňovali inštrukcie 
letušky. Kúsok ďalej v „domkáckom“ stane 
sa maľovalo na tvár a deti si vyrábali lieta-
dielka z papiera. Za absolvovanie všetkých 
stanovíšť dostali deti malý darček od Mesta 
Senica aj sladkú muffinku. 

Počas letovej ukážky sa predstavilo 
mohutné lietadlo L-410 Turbolet. Okrem 
neho bolo vidieť na oblohe i na zemi via-
ceré stroje Záhoráckeho aeroklubu aj 
senické ultraľahké lietadlo Shark z dielne 
Shark.aero. Mnohí v tento deň zažili 
pohľad na Senicu z vtáčej perspektívy 
počas vyhliadkových letov.

V programe na pódiu vystúpili mažo-
retky Crazy Cats, zahrala hudobná skupina 
Once a deti si mohli zatancovať DOMKA 
tance. Svoje kúzla a čary, do ktorých zapo-
jil aj deti predviedol kúzelník Ivan. Odfo-
tografovať sa deti mohli s postavičkami 
Mickey a Minie či pri fotostene s motívom 
Leteckého dňa detí. Po letisku sa pohybo-
vali aj dvaja šašovia, ktorí deťom rozdávali 
balóniky. Mimo pódia predstavili svoju čin-
nosť colníci z Finančnej správy. Ich psí zve-
renci ukázali ako vedia vyhľadávať scho-
vané predmety. Psíky boli v hlavnej úlohe aj 
v programe kynológov z Jablonice, kde čle-
novia predviedli, ako prebieha výcvik psov. 
Klub vojenskej a policajnej techniky Dojč 
a KVH Valkýra zaujali ukážkami historickej 
techniky a rôznych predmetov. Zaujala aj 
vojenská technika VTSÚ Záhorie a svojich 
priaznivcov si našla aj hasičská technika. 
Dobrovoľný hasičský zbor Senica pripra-
vil pre deti penovú šou a vďaka peknému 
počasiu si ju deti dosýtosti užili. Nafukova-
cie hrady zapožičalo Luxor, n.o., trampo-
líny štúdio Let's go Senica. 

Vďaka organizátorov z Mesta Senica, 
Záhoráckeho aeroklubu, občianskeho 
združenia Domka a MsKS Senica patrí aj 
všetkým sponzorom, ktorí prispeli k pek-
nému a vydarenému Leteckému dňu detí. 

text a foto lv

Mníchovská dohoda
Mníchovská dohoda predstavovala 

dokument, ktorý bol podpísaný 30. sep-
tembra 1938 a podľa ktorého Česko-Slo-
vensko odstúpilo v prospech Nemecka 
pohraničné územie osídlené prevažne 
Nemcami – Sudety. Pri príležitosti 80. 
výročia tejto historickej udalosti iniciovala 
v minulom roku Ruská historická spoloč-
nosť putovnú historicko-dokumentárnu 
výstavu s názvom Mníchovská dohoda. 

Vernisáž tejto výstavy sa v Senici usku-
točnila 12. júna v Záhorskom osvetovom 
stredisku (ZOS). Spestrilo ju vystúpenie 
Sláčikového kvarteta Dušana Kristiníka, 
v ktorého podaní si prítomní vypočuli nie-
koľko skladieb viacerých svetoznámych 
klasických hudobných skladateľov. Uda-
losti z obdobia Mníchovskej dohody 
priblížil prednesom básne Františka Halasa 
nazvanej Zpěv úzkosti Milan Bošák. 

Riaditeľka ZOS Ľubica Krištofová 
výstavu otvorila a po nej riaditeľka Rus-
kého centra vedy a kultúry v Bratislave 
a zároveň radkyňa Veľvyslanectva Ruskej 
federácie v SR Inna Kuznetsová s nadšením 
uvítala možnosť prezentácie výstavy a pri-
pomenutie si historických faktov najmä 
mladej generácii. Prítomných pozdravila 
i atašé Veľvyslanectva Ruskej federácie 
Ekaterina Rogalskaya. Podujatie pokračo-
valo prednáškou predsedu Klubu vojenskej 
hsistórie Záhorie Petra Baču s názvom Mní-
chov a jeho odkaz pre dnešok (na foto). 
Priblížil historické udalosti predchádzajúce 
podpísaniu Mníchovskej dohody siahajúce 
až do roku 1919. Podrobne popísal obsa-
dené pohraničné územia, venoval sa poli-
tickej a sociálnej situácii na území Sudet. 
Na záver bola veľmi živá a zaujímavá disku-
sia, v ktorej zodpovedal podnetné otázky 
študentov Gymnázia L. Novomeského 
v Senici.

Výstava je otvorená v pracovných 
dňoch od 7.30 do 15.30 hod. a potrvá 
do 31. júla. Kultúrne podujatie organizačne 
zabezpečili Veľvyslanectvo Ruskej federá-
cie v Slovenskej republike, Ruská historická 
spoločnosť, Trnavský samosprávny kraj, 
Záhorské osvetové stredisko v Senici a Slo-
venský zväz protifašistických bojovníkov 
Oblastný výbor Senica.

Mgr. Miroslav Koprla, PhD.
ZOS Senica

foto Bc. Tomáš Jurovatý

Seniorské Let's dance
Domov sociálnych služieb a Zariadenie 

pre seniorov Senica zorganizovalo 6. júna 
už 9. ročník tanečného popoludnia Let´s 
dance. Podujatie sa konalo pod záštitou 
Trnavského samosprávneho kraja (TTSK).

Pozvanie prijali viaceré zariadenia v zri-
aďovateľskej pôsobnosti TTSK - DD a DSS 
Holíč, DSS Šoporňa – Štrkovec, DSS Šin-
tava, DSS Rohov, DSS Moravský Sv. Ján, 
ZSS Skalica, DSS Košúty, DD a DSS Sereď, 
DSS Borský sv. Jur a DSS Plavecké Podhra-
die v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislav-
ského samosprávneho kraja. Vystúpenia 
boli opäť vynikajúce porotou ohodnotené 
najvyššou známkou 10. Vystúpenia boli 
pestré a rôznorodé. Pre všetkých boli 
tance opäť inšpiratívne. 

Za výborné výkony si všetci účinkujúci 
od riaditeľky Zity Riškovej prevzali ocene-
nia - diplom, tortu a darček. Zároveň každé 
zariadenie od primátora mesta Senica 
a poslanca TTSK Martina Džačovského 
dostalo pohár ako spomienku na tento 
ročník súťaže. Bolo to milé prekvapenie 
a krásna bodka za podujatím. K jeho úspeš-
nému priebehu prispeli i sponzori. 

Po vystúpeniach nasledovalo občerstve-
nie a tanečná zábava.

Mgr. Lenka Valúšková 
DSS a ZPS Senica

Koho podporíte? 
Do 14. júla dostanú zákazníci za nákup 

v hypermarkete Tesco žetón, ktorým môžu 
hlasovať za vybraný projekt v rámci akcie 
Vy rozhodujete - my pomáhame. Za Senicu 
sa o finančnú podporu Tesco uchádzajú 
projekty:

Klub ochrancov zelene s projektom 
Vysaďme si cyklotrasu. Chcú skrášliť obľ-
úbenú cyklotrasu výsadbou drevín, a tak 
podporia ekologické a estetické funkcie 
mesta, ktoré sú využívané na športové 
a oddychové aktivity. 

Slovenský Červený kríž Senica s projek-
tom Zdravé prsia vo vašich rukách. Rakovina 
prsníka je najčastejším zhubným nádorom 
u žien. Najdôležitejšiu úlohu zohráva včasné 
zistenie choroby aj odvrátiť jej neskoré ziste-
nie. Zakúpením silikónového modelu prsníka 
a organizovaním aktivít pre verejnosť chcú 
dobrovoľníci SČK, územného spolku v Senici 
zvýšiť informovanosť žien o význame samo-
vyšetrovania prsníkov a docieliť, aby sa samo-
vyšetrovanie stalo prirodzeným návykom 
každej ženy. 

bar
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Deti v centre pozornosti
Detských čitateľov vítame v Záhorskej 

knižnici každý deň, ale v júni sme ich 
chceli potešiť o čosi viac. Už tradične sme 
pripravili Dni detskej knihy, ktoré zabavili 
i poučili. 

Záhorská knižnica sa 30. mája 
zapojila do 12. ročníka najpočet-
nejšieho detského čitateľského 
maratónu na Slovensku s názvom 
Čítajme si 2019. Malých čitateľov 
prišli podporiť aj hostia, a to ria-
diteľ odboru kultúry Trnavského 
samosprávneho kraja Peter Kad-
lica a zástupca primátora mesta 
Senica Filip Lackovič, ktorý spl-
nil aj dôležitú funkciu prvého 
maratónca. Porozprával o svo-
jom vzťahu k čítaniu, zaspomí-
nal si na obľúbenú detskú knihu 
a prečítal úvodnú stranu z knihy 
Pepína z Longitálu. Potom už odovzdal 
čitateľskú štafetu deťom. Po 6-tich hodi-
nách nepretržitého čítania sme mohli kon-
štatovať - v Záhorskej knižnici sa do čita-
teľského maratónu zapojilo 187 čitateľov 
zo senických základných škôl. Na celom 
Slovensku ich bolo dokonca 32 425. 

„Keď vyrastiem, budem hasičom!“ 
zvyknú hovorievať malí chlapci. V pon-
delok 3. júna sme pripravili podujatie 
s názvom Horí v knižnici? Nie, nehorelo, 
len desiatky zvedavých detí sa stretli 
s ozajstným členom Hasičského a záchran-
ného zboru Ing. Jurajom Ševčíkom. Ako 
prvé dostali príležitosť porozprávať sa 
s ním, vyskúšať si hasičskú výstroj a dozve-
dieť sa veľa zaujímavého deti I. stupňa 
ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha v Senici, 
po nich žiaci II. stupňa Spojenej školy. Obe 
stretnutia boli veľmi živé a spontánne, 
deti si zopakovali postup, čo robiť, ak by 
boli svedkami požiaru. Dozvedeli sa, ako 
požiarom predchádzať, na aké čísla treba 
zatelefonovať a čo povedať operačnému 
dôstojníkovi, aby pomoc prišla čo najskôr. 
Po tomto stretnutí už 41 detí zo senických 
škôl vie, že nestačí vytočiť číslo 112 a pove-
dať: „Ujo, tu horí!“ Aj keď všetci veríme, 
že dôvodov volať tiesňovú linku bude čo 
najmenej. 

Ďalším podujatím v rámci Dní detskej 
knihy bola beseda s mladou spisovateľkou 

Kristínou Mišovičovou, autorkou knihy 
pre deti s názvom Decká z mesta sa (ne)
vedia biť. Pani Mišovičovú považujeme 
takmer za domácu hosťku, lebo žije a pra-
cuje na Záhorí. Ako prví sa prišli s pani Mišo-
vičovou porozprávať druháci, po nich štvr-

táci zo ZŠ na Komenského ulici. Autorka sa 
na malých zvedavcov dobre pripravila, pri-
niesla im ukázať aj bábky dvoch hlavných 
hrdinov knihy Samka a Peťka, chlapcov 
rozdielnych, a napriek tomu kamarátov. 
Jeden z mesta, druhý z dediny učia v knihe 
navzájom jeden druhého. Naši malí hrdino-
via sa navzájom tiež obohacujú, jeden má 
moderné technológie v malíčku, druhý sa 
napríklad vie biť. 

„A poznáte hrozného Gruffala alebo 
inak Chrumkavku?“ Touto otázkou priví-
tal 7. júna režisér Záhoráckeho divadla 
Mgr. art. Ivan Fodor žiakov 3. ročníka ZŠ 
na Sadovej ulici. Nikto ho nepoznal, ale Iva-
novi to vôbec nevadilo. Priviedol totiž svoju 
kolegyňu Ľuboslavu Paveskovú a spoločne 
deťom prečítali príbeh strašného Chrum-
kavku. Malí návštevníci dostali aj úlohu 
nakresliť, ako si Chrumkavku predstavujú. 
Fantázia je nekonečná, ale všetky diela 
mali jedno spoločné - z každého výkresu 
pozeral skutočný netvor! 

Dni detskej knihy v Záhorskej knižnici sú 
za nami, to však neznamená koniec aktivít 
pre deti. Už v týchto dňoch pripravujeme 
ďalšie podujatia a radi vás, deti i dospelých, 
po letnej technickej prestávke v Záhorskej 
knižnici opäť privítame. 

Silvia Sameková
riaditeľka Záhorskej knižnice

Úspechy žiakov výtvarného odboru ZUŠ Senica
Galantské osvetové stredisko 

pripravilo 15. ročník medzinárod-
nej výtvarnej súťaže detí a mlá-
deže Proti škodlivým závislos-
tiam bez hraníc 2019. Ocenení 
boli aj štyria žiaci výtvarného 
odboru Základnej umeleckej 
školy Senica, a to Nikol Čulenová, 
Kristína Sukupčáková, Ema Polá-
ková a Kamila Schulzová. Oce-
neným žiakom a ich pedagógom 
Š. Orthovi a H. Oslejovej blaho-
želáme.

Š. O.

Taktické cvičenie
Obyvatelia Ulice J. Mudrocha spo-

zorneli 21. júna o 10. hod. Rýchly presun 
vozidiel Dobrovoľného hasičského zboru 
v Senici so zapnutými majákmi a sirénami 
navodil v mnohých obavy, lebo sa zdalo, že 
v ZŠ s MŠ horí.

Našťastie to bol len cvičný poplach. 
V škole sa konalo taktické cvičenie aj 
za súčinnosti zložiek z okolitých dedín, 
Dobrovoľnej záchrannej brigády Civilnej 
ochrany pre okresy Senica a Skalica 
a Mestskej polície Senica. Námet cvičenia 
bol zameraný na likvidáciu požiaru v pries-
toroch školy, použitie pretlakového venti-
látora na odvetranie priestorov, nasadenie 
a využitie hasičskej techniky, vyhľadanie 
a záchranu osôb. Žiaci základnej školy sa 
po vyhlásení požiarneho poplachu eva-
kuovali. Sústredili sa na ihrisku pred žiac-
kym vchodom. Potom sa stali svedkami 
samotného príchodu spomínanej techniky 
i záchranných zložiek. Celú simuláciu 
zásahu komentoval moderátor. Žiaci sa 
mohli pýtať, moderátor ich občas preskú-
šal. 

Celé cvičenie spĺňalo všetky kritériá 
interakcie, naviac mal v sebe istú dávku 
adrenalínu, keďže sa zachraňovala jedna 
celá trieda aj s pani učiteľkou, ktorí „akože“ 
uviazli v dymom zamorenej triede. Diváci 
mohli sledovať akčnosť, organizovanosť, 
presnosť a nadväznosť úkonov, ktoré zásah 
záchranných jednotiek vyžadoval. Bolo 
to mimoriadne poučné a tiež výchovné. 
Pre žiakov sa konalo účelové cvičenie 
a didaktické hry s témou ochrana života 
a zdravia, ktorá je jednou z prierezových 
tém štátneho vzdelávacieho programu.

Riaditeľstvo školy ďakuje Dobrovoľ-
nému hasičskému zboru v Senici za kva-
litné, odborné a pre žiakov nesmierne 
užitočné podujatie. Potvrdila sa tiež stará 
dobrá pravda, že lepšie je raz vidieť ako 
stokrát počuť. Veríme, že tieto poznatky 
rozšírili našim žiakom vedomosti, ktoré 
v praktickom živote raz možno zúročia. 

PaedDr. Beáta Kádeková
zástupkyňa pre ZŠEma Poláková a Kristína Sukupčáková
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Divadlo neodmysliteľne patrí k detstvu, 
a pretože je jeho prirodzenou súčasťou, tak 
sa snažíme ho aj naplno využívať v našej 
jazykovej škole Cool 
School pri vyučovaní 
angličtiny. Je to spôsob, 
keď si deti ani neuve-
domujú, že sa učia, ale 
ich znalosti z cudzieho 
jazyka sa posúvajú 
do akejsi roviny prirod-
zenosti. Vždy sa najprv 
hráme a zároveň sa deti 
učia jazyk v kontexte 
a nielen jednotlivé slo-
víčka. 

Celoslovenská postupová súťaž Jazy-
kový kvet je jedinečná v tom, že deti musia 
prejsť tromi kolami, čím sa ich jazykové 
a herecké schopnosti postupne zdokona-
ľujú, Častokrát na celoslovenskom finále 
vedia už všetci texty ostatných spolužiakov 
a v tom je to čaro. Ak deti angličtina baví, 
tak potom už má učiteľ oveľa jednoduch-
šie postavenie v triede a úspech sa dostaví. 

Tento rok sme súťažili v kategórii vlastná 

tvorba, kde sme si vymysleli hru The Witch 
– čarodejnica. Je to príbeh dievčatka, kto-
rému sa prisnil sen, že sa skamaráti s čaro-
dejnicou a tá ju pozve do školy pre čaro-
dejnice. Zapojili sme 16 detí vo veku od 3 

do 9 rokov a naši diva-
delníci si to neskutočne 
užili, pretože to bola 
ich hra. Naše najstaršie 
divadelníčky sa ujali 
úlohy učiteliek, a tak sa 
prirodzene zhostili zod-
povednosti za mlad-
ších, ktorí im ich snahu 
opätovali nevýslovným 
obdivom. 

Na celoštátnom kole 
v Nitre sme si vybojo-

vali nielen 1. miesto v našej kategórii, ale 
aj pochvalu od predsedníčky poroty, lebo 
naše deti mali najlepšiu úroveň angličtiny, 
a preto sme odchádzali s neskutočným 
pocitom hrdosti a zadosťučinenia. Radosť 
v detských očiach bola neopísateľná a pre 
šťastné a spokojné deti, ktoré naviac milujú 
angličtinu, to radi robíme aj my.

Silvia Kalamenová

Z malých kociek 
postavíme vežu...

Také bolo aj  motto  záverečného  kon-
certu  senického Centra voľného času 
Stonožkino vysvedčenie, ktorý sa konal 5. 
júna. Išlo iba o pomyselné vysvedčenie a 
prezentáciu činnosti na pódiu pre rodičov.

To naozajstné  dostali členovia záujmo-
vých krúžkov CVČ  na posledných stret-
nutiach krúžkov a súborov. V CVČ ich 
pracuje  (rátajúc aj  športové kluby) takmer 
100-vka s viac ako 1300 členmi. Na pódiu 
sa prezentovali najmä tie tanečné Sonny, 
mažoretky Spirit, tanečné prípravky, tiež 
materské centrum, mladí speváci a nové, 
mimoriadne úspešné krúžky gymnastiky a  
znovu obnovený folklórny krúžok. Spolu 
sa predstavilo viac ako 200 účinkujúcich. 
A bolo sa čím pochváliť, nielen desiatkami 
precíznych choreografií, z ktorých sa až 
tajil dych, ale i úspechmi z viac ako 20 
súťaží, z ktorých  tanečné krúžky priviezli  

69 medailí. Vo výpočte úspechov nechýbal 
ani postup na majstrovstvá sveta v disco 
dance Sonny junior a 1. miesto Olivera 
Šmidu  v kategórii minikids.  Na majstrov-
stvách Európy v mažoretkovom športe v 
Záhrebe budú  4. júla bojovať Spirit kadet 
a Spirit senior,  držitelia titulov majster SR 
2019. Úspešní boli i výtvarníci – ocenenú 
prácu i „vymaľovali“ na celoslovenských 
súťažiach napr. M. Paszková, L. Vrable-
cová, N. Pátková či S. Bahureková. Ani 
hudobníci, gitaristi a speváci nezaháľali a v 
júni sa v CVČ svojim rodičom predviedli na 
hudobných prehrávkach.

Stonožka je na všetkých pyšná  a vie, 
že i budúci rok sa musí poriadne obracať,  
aby boli  deti a mládež  u nej spokojní a 
aby  i naďalej stavali z malých kociek veľkú 
„vežu“  záujmovej činnosti v Senici.  CVČ 
Stonožka ďakuje deťom a rodičom za 
dôveru. A už teraz pozýva v septembri 
na zápis do krúžkov, kde sľubuje viaceré 
novinky.

CVČ Senica

Prírodná učebňa
Vďaka spojeniu dvoch mestských výbo-

rov č. 2 a 3 a ich dohode využiť peniaze 
z participatívneho rozpočtu mesta spo-
ločne bola 31. mája v areáli Základnej školy 
na Ulici V. Paulínyho-Tótha otvorená nová 
prírodná učebňa. Keďže z participatívneho 
rozpočtu možno využiť 1 euro na obyva-
teľa, a to by na celú stavbu nestačilo, bola 
dofinancovaná z prostriedkov OZ Jed-
notka deťom, kde rodičia a priatelia školy 
venovali 2 % zo svojich daní, čo ocenil aj 
primátor mesta. Prírodná učebňa si vyžia-
dala investíciu približne 14-tisíc eur, realizá-
torom bola firma Pavla Janíka.

Učebňa je vybavená tabuľou i lavicami 
pre žiakov a vyučovať v nej sa môžu rôzne 
predmety. Upravené je aj okolie pestrou 
kvetinovou výsadbou a bezprostredne 
pri učebni je zasadený pavinič a brečtan, 
aby učebňu zvonku obrástol.

Cieľom vedenia školy je otvoriť areál 
školy verejnosti a vytvoriť tu centrum 
pre vzdelávanie, šport a oddych, čo sa 
im postupne darí napĺňať. Najbližšie by 
mali do areálu školy pribudnúť nové prvky 
na detské ihrisko.

text a foto lv

Divadielko v galérii
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 

pripravila vo svojich priestoroch pre 5 až 
7-ročné deti pútavé veselé divadielka.

Divadielko o Pyšnej princeznej alebo 
šaty robia človeka sa uskutočnilo 7. júna. 
Deti s nadšeným potleskom odmeňovali 
hercov za ich profesionálne výkony, kto-
rými sa dostali do ich detských srdiečok. 
Divadlo pre deti, ktorého riaditeľom je 
herec Mgr. Michal Bartoník z Rádu Čer-
vených nosov, zavítalo do galérie 14. júna 
s hrou Ako Gašparko Janovi k princeznej 
pomohol. Do galérie prišli deti zo škôl 
i mamičky s deťmi. Deti tlieskali, tancovali 
a pracovníci galérie boli radi, že deťom roz-
veselili deň. 

Alžbeta Pullmanová
foto Vladimír Holický
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Trnavský samosprávny kraj zaviedol 
od tohto roka ďalšie dve dotačné schémy, 
pomocou ktorých môžu občianske združe-
nia, organizácie cestovného ruchu, mieste 
akčné skupiny a fyzické osoby financovať 
svoje projekty. 

Prvou je schéma participatívneho roz-
počtu, prostredníctvom ktorej môžu obča-
nia financovať svoje nápady na zlepšenie 
svojho okolia. Nemusia mať ani žiadne 
vlastné finančné prostriedky. Jeden pro-
jekt je možné podporiť až do výšky 5 000 
€. Pre okres Senica bolo vyčlenených 27 
000 €. Podmienky participatívneho roz-
počtu splnilo 12 projektov, ktoré žiadali 
celkovú dotáciu vo výške 52 000 €. O pri-
delení financií rozhodovali občania okresu 
vo verejnom hlasovaní od 10. do 23. mája 
2019.

V našom meste uspeli dva projekty. 
Prvým je Meníme myslenie – zachraňu-
jeme životy, ktorý predložil Slovenský Čer-
vený kríž, územný spolok Senica. Hlavným 
účelom tohto projektu je nákup defibri-
látora, ktorý bude umiestnený na Dome 
kultúry v Senici. SČK uskutoční viacero 
podujatí, na ktorých si laici môžu použitie 

Seničanom sa darilo 
Trnavský samosprávny kraj – Záhorské 

osvetové stredisko v Senici v spolupráci 
so Záhorským múzeom v Skalici zorgani-
zovali 23. ročník súťaže a výstavy neprofe-
sionálnej fotografickej tvorby Trnavského 
kraja AMFO 2019. Slávnostné otvorenie 
výstavy a vyhlásenie výsledkov sa usku-
točnilo 7. júna 2019 v Záhorskom múzeu 
v Skalici. Návštevníci si ju mohli pozrieť 
do 30. júna.

Do krajskej súťažnej výstavy neprofe-
sionálnej fotografickej tvorby postúpilo 
48 autorov – fotografov Trnavského kraja 
s 201 fotografickými prácami. Predložené 
fotografické práce posudzovala porota, 
ktorá rozhodla o udelení diplomov a cien. 
Uvádzame mená autorov zo Senice.

I. kategória – autori do 16 rokov
Čiernobiela fotografia: 

2. René Filip, Senica
Farebná fotografia: 

1. René Filip, 2. Sebastian Roy, 3. Janis Janák
III. kategória – autori nad 21 rokov
Čiernobiela fotografia: 

3. Tomáš Bilka 
Farebná fotografia: 

1. Slávka Janáková, 3. Tomáš Tóbik. 
Čestné uznanie Tomáš Bilka
Kategória Cykly a seriály: 

1. Lucia Kuklišová, 2. Ľubomír Jarábek. 
Čestné uznanie Ján Hromek
Kategória Multimediálne prezentácie: 
Čestné uznanie Tomáš Bilka.

Bc. Tomáš Jurovatý
ZOS Senica

Kto nás chráni
Na záver školského roka Záhorské osve-

tové stredisko v Senici v spolupráci s Okres-
ným riaditeľstvom Policajného zboru 
Senica zorganizovalo detskú výtvarnú 
súťaž Kto nás chráni. Cieľom súťaže je 
podnietiť deti k bezpečnému správaniu 
sa, predchádzaniu úrazom, dopravným 
nehodám, drogovým závislostiam a iným 
negatívnym javom, viesť ich k prevencii 
kriminality, 

Do súťaže sa zapojilo 82 autorov 
zo základných, základ-
ných umeleckých a špe-
ciálnych škôl z okresu 
Senica. Porota vybrala 
zo všetkých prác 15 
na ocenenie. Autori 
vybraných prác si prevzali 
cenu a diplom 10. júna 
v Záhorskom osvetovom 
stredisku v Senici.
Ocenení žiaci zo Senice: 
V I. kategórii (I. st. ZŠ) Oli-
ver Beňa a Klára Havlová, 
obaja ZŠ Ul. V. Paulínyho-
-Tótha a Aneta Hyžová 
zo ZŠ Komenského ul. 

V II. kategórii (II. stupeň ZŠ) Markéta Ber-
nátová ZŠ Ul. V. Paulínyho-Tótha, Klaudia 
Danihelová ZŠ Sadová ul., Lukáš Malík ZŠ 
Komenského ul. 
V III. kategórii (špeciálne školy) Kristián 
Burián Spojená škola Senica
V IV. kategórii (ZUŠ) Diana Valičeková 
ZUŠ 
Návrh na plagát - Terézia Nemčeková ZUŠ

Mgr. Nina Gurínová
Záhorské osvetové stredisko

foto Bc. Tomáš Jurovatý

defibrilátora a kardiopulmonálnej resus-
citácie nacvičovať. Na nácvik bude zak-
úpený resuscitačný model. Projekt bude 
podporený sumou 5 000 €. Druhým pro-
jektom je Vráťme oblohu vtákom, ktorý 
spracovalo občianske združenie Slovenský 
zväz ochrancov prírody a krajiny Senica. 
Hlavným cieľom je osadiť hniezdne búdky 
pre dážďovníky na 3 základných školách 
a budove Poliklinike v Senici. Súčasťou pro-
jektu sú aj výučbové programy pre žiakov 
o význame ochrany vtáctva v meste. Pro-
jekt bude podporený sumou 3 760 €.

Druhou grantovou schémou je Podpora 
regionálneho rozvoja v Trnavskej župe. 
Celkový objem tejto výzvy je 500 000 € 
a suma nie je vopred rozdelená medzi 
okresy. Záleží teda len na kvalite predlože-
ných projektov. Podmienky výzvy splnilo 
46 predložených žiadostí v celkovej sume 
viac ako 1,5 milióna €. Žiadatelia zo Senic-
kého okresu predložili veľmi kvalitné 
projekty a hodnotiaca komisia schválila 
na financovanie nasledujúce žiadosti.

- Zatraktívnenie rekreačnej oblasti 

Kunovská priehrada. Projekt je zameraný 
na nákup zariadení a materiálu pre potreby 
budovania a rozšírenia cestovného ruchu 
zameraného na zážitkovú turistiku – poži-
čovne bicyklov, člnov, kajakov, vodných 
nafukovacích a športových atrakcií. Tento 
projekt bude financovaný z prostriedkov 
TTSK v sume 31 605 €.

- Po stopách histórie na Záhorí. Cieľom 
projektu je označenie významných kultúr-
nych, prírodných a turistických objektov 
v jednotlivých členských obciach MAS 
Záhorie (členom je aj Senica) a prezentá-

cia týchto objektov formou brožúry 
a internetovej stránky. Tento projekt 
je podporený vo výške 15 503 €.

- Podpora predaja regionálnych 
produktov a vytvorenie nového 
predajného miesta v NKP Nyaryi-
ovský kaštieľ v obci Sobotište. Táto 
žiadosť bude podporená vo výške 
34 803 €.

- Stavebné úpravy kaštieľa v Jab-
lonici pre zvýšenie kultúrneho 
a turistického potenciálu v Trnav-
skom samosprávnom kraji. Tento 
projekt bude podporený vo výške 
30 720 €.

Projekty v Senici a v našom okrese teda 
budú podporené v celkovej výške 112 631 
€. 

Obidve výzvy budú pokračovať aj 
v roku 2020. Vzhľadom na mimoriadny 
záujem o podporu z grantu Podpora regio-
nálneho rozvoja Trnavskej župy uvažujeme 
o výraznom zvýšení jej celkového objemu.

Spolu tvoríme kraj.

Pavol Kalman
poslanec a podpredseda TTSK
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Spevácky zbor ZUŠ Senica bol aj tento 
rok účastníkom celoštátneho kola postu-
povej súťaže Mládež spieva. Prehliadka 
detských speváckych zborov sa konala 30. 
mája v Prievidzi. Účasť na nej si zbor vybo-
joval na aprílovom krajskom kole v Dunaj-
skej Strede. A rovnako ako odtiaľ aj 
z celoštátnej súťaže zbor odchád-
zal ovenčený cenami.

V tomto roku súťaž slávi svoje 
päťdesiate výročie, a preto sa 
sedemčlenná odborná porota 
(predsedá jej prof. MgA. Blanka 
Juhaňáková, ArtD., dlhoročná 
hlavná zbormajsterka Slovenského 
filharmonického zboru a vysoko-
školská pedagogička) rozhodla 
nezadeľovať zbory do pásiem, tak 
ako to robí každoročne, ale svoje 
hodnotenie jednotlivých zborov 
vyjadrila udelením špeciálnych 
ocenení. Na diplome senického 
zboru je text: „Cena Národného 
osvetového centra za výnimočný 
umelecký výkon a osobitne za interpretáciu 
polyfónnej skladby“, čo podľa slov predsed-
níčky poroty predstavuje najvyššie hodno-
tenie. Toto ocenenie nás teší o to viac, že 
zo šestnásťčlenného zboru účinkuje sedem, 
teda takmer polovica spevákov, v zbore iba 
od septembra 2018 a vystúpenie na súťaži 
bolo pre týchto nováčikov premiérou.

Namieste je otázka, čo sa skrýva za úspe-

chom zboru. V prvom rade je to vynikajúca 
hlasová príprava spevákov, na ktorej majú 
zásluhu učiteľky speváckeho odboru Eva 
Poláková, Anna Praskačová, Katarína Kruží-
ková a od tohto školského roku aj Simona 
Vépyová a Ján Jozéfek. Potom sa už začína 
spoločná práca pod vedením dirigenta 
Ondreja Hluchého. Jeho príprava sa však 

začína oveľa skôr, ako predstúpi pred spe-
vákov. Hľadá, vyberá a často aj upravuje 
a rozpisuje piesne, ktoré musí voliť s ohľa-
dom na momentálne schopnosti a zlože-
nie zboru a tak, aby sa repertoár zboristom 
páčil a pritom bol hodnotný.

A samozrejme, predpokladom úspechu 
sú talentovaní žiaci. Samotný talent však 
k úspechu nestačí. Okrem bežnej časo-

vej dotácie pre vyučovanie speváckeho 
zboru (1,5 vyučovacej lekcie týždenne) je 
treba obzvlášť ak je pred súťažou či väč-
ším vystúpením, stretávať sa na nácvikoch 
aj naviac a tu vstupuje do hry ďalší faktor 
– ochota a podpora rodičov, ktorí musia 
upraviť svoj program tak, aby umožnili svo-
jim deťom účasť na mimoriadnych nácvi-

koch. Ak však na konci tejto práce 
je úspech – trebárs ako ten tohto-
ročný, nad prípadnými problémami 
zvíťazí radosť zo spoločného diela.

Čo čaká zboristov ďalej? Víťaz-
stvo v súťaži prinieslo viaceré 
ponuky na účasť na festivaloch 
a prehliadkach. Nie všetky je možné 
prijať. Niektoré z finančných dôvo-
dov, na iné ešte nestačia momen-
tálne skúsenosti zboru. A tak zbor 
skúsi vybrať aspoň jednu z ponúk. 
Po letnom oddychu, ktorý si plnou 
mierou zaslúžia deti aj pedagógo-
via, má ZUŠ v úmysle od nového 
školského roku otvoriť aj zborovú 
prípravku, v ktorej by základné 
návyky a skúsenosti získavali naši 

mladší speváci a tí najlepší z nich potom 
budú môcť prejsť medzi veľkých.

Na záver mi dovoľte poďakovať a zabla-
hoželať všetkým, ktorí sa zaslúžili o krásny 
úspech zboru a zaželať im, aby radosť 
zo spoločného spevu rozdávali aj naďalej.

Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ

Seniori, buďte opatrní
Polícia v uplynulých mesiacoch zazna-

menala podnet týkajúci sa podozrenia 
z páchania podvodov na senioroch, preto 
nabáda k ostražitosti samotných seniorov 
aj ich rodinných príslušníkov. 

Samotné podozrenie z trestného činu 
podvodu na senioroch spočíva v tom, že 
doposiaľ nezistená osoba telefonicky kon-
taktuje seniorov za účelom bezplatnej kon-
troly plastových okien a zistenia ich stavu 
a prípadne potrebu opravy okien.

Seniori by mali byť opatrní pri podob-

ných telefonátoch a nevpúšťať žiadne 
cudzie osoby do svojich príbytkov. Nie je 
vylúčené, že páchatelia sa cielene zame-
riavajú na trestnú činnosť na senioroch 
prostredníctvom vymyslených legiend či 
rôznych opráv s cieľom, aby od nich pod-
vodne vylákali alebo im ukradli peniaze. 
Upozorňujem seniorov, aby nikdy nedávali 
peniaze cudzím ľuďom a v prípade pohybu 
podozrivých osôb alebo falošných ponúk 
kontaktovali políciu na čísle 158. 

plk. Mgr. Vladislav Jopek
riaditeľ OR PZ Senica

Výlet za Štefánikom
Mestská organizácia Jednoty dôchod-

cov Slovenska v Senici organizuje každo-
ročne poznávacie zájazdy do blízkeho 
okolia. Koncom mája sa vybrali na Javorinu 
a do Starej Turej. Počasie v ten deň neveš-
tilo nič dobré, a to sa aj potvrdilo. Napriek 
tomu cieľ svojej cesty splnili. Výhľad z Javo-
riny síce nebol dobrý, ale prezreli si Holu-
byho chatu a okolie a navštívili aj Mest-
ské múzeum v Starej Turej. Film o histórii 
mesta, výborný výklad a nová výstava kro-
jov každého zaujali. 

Druhý výlet začiatkom júna bol inšpiro-
vaný Rokom M. R. Štefánika. To, čo počasie 
nedoprialo na Javorine, vynahradilo seni-
orom na Bradle. Nádherný slnečný deň si 
dokonale užili. Zo slnkom zaliatej mohyly 
videli široko-ďaleko. Potom navštívili Jurko-
vičovo múzeum v Brezovej pod Bradlom, 
ktoré je venované architektovi bradlianskej 
mohyly Dušanovi Jurkovičovi. V Brezovej 
si pozreli aj pamätníky a sochy J. M. Hur-
bana, J. Husa, Š. Osuského a J. Papánka. 
Výlet zakončili v Košariskách v Múzeu M. 
R. Štefánika. Zaujala ich nielen expozícia 
v rodnom dome, ale aj kvalifikovaný výklad 
mladého sprievodcu. 

Oba výlety oživili spomienky a doplnili 
vedomosti o nové poznatky o významných 
osobnostiach regiónu. 

Anna Krahulcová
MsO JDS Senica

Ľudia v pohybe
V družobnom meste Senice vo Vel-

kých Pavloviciach sa 22. júna konal 
fotografický workshop. Fotografi 
z oboch miest mali za úlohu počas 
konania podujatia Krajem André zdo-
kumentovať Ľudí v pohybe. Pod vede-
ním lektora Mgr. Petra Lančariča 
z Fakulty masmediálnej komunikácie 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda Trnave 
zachytávali momenty života mesta 
i okolia. Druhá časť workshopu, 
na ktorej sa budú konať konzultácie 
a výber fotografií na výstavu, bude 
v septembri v ZOS Senica. 

Ľ. Krištofová

 Od 3. júla je na Námestí oslobodenia hmlová 
brána, ktorá osvieži v horúcich dňoch. 

foto lv
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Spevácky zbor 
Hviezdička

(dokončenie z čísla 5)
Dňa 20. marca 1998 zbor v hudobnom 

štúdiu Exponent Hlohovec nahral svoje 
prvé CD Hviezdička škole. Album obsa-
huje trinásť záhoráckych ľudových piesní 
nahraných v modernom rytmickom aranž-
máne. Piesne upravil a nahral vedúci zboru 
Branislav Grimm. Záhorácke pesničky 
v dvojhlasných úpravách vyšli v náklade 
1000 kusov audiokaziet a 30 CD. CD 
Hviezdička škole venoval zbor k oslavám 
10. výročia založenia školy. Jednoduché 
modro – biele úbory ušila pre zbor firma 
Dupy Senica. Slávnostný krst sa uskutoč-
nil pred vypredaným zimným štadiónom 
v Senici (2 700 divákov). Choreografiu 
pre Hviezdičku pripravila vedúca tanečnej 
skupiny Clis Iveta Baloghová. O slávnostné 
uvedenie do života sa postarala slávna 
speváčka Jana Kociánová. O piesne z CD 
prejavilo záujem i Rádio Forte z Trnavy, 
ktoré odvysielalo piesne Černá vlna 
a Praďte praďte pradulenky. V máji zbor 
bol na svojom prvom umeleckom zájazde 
v mestečku Lido delle Nazioni v Taliansku. 
Zbor navštívil tiež mesto Comachio, prístav 
Porto Garibaldi a Benátky. Hviezdička svo-
jimi vystúpeniami vzbudila mimoriadny 
záujem verejnosti o systém výchovy a roz-
voja talentov v Senici. 

V MsKS v Senici 26. mája 1999 Hvi-
ezdička slávnostne pokrstila pred vypre-
daným hľadiskom svoj druhý album Hvi-
ezdička pre Vás. Nové detské pop skladby 
od Jozefa Rozborila, záhorácke ľudové 
piesne a vianočné piesne v úprave B. Gri-
mma slávnostne uviedol do sveta hudby 
komik a imitátor Róbert Kaiser z Topoľčian. 

Dňa 19. septembra 1999 sa zbor 

po prvýkrát zúčastnil na 12. ročníku medzi-
národného festivalu speváckych zborov 
v Mődlingu, kde sa zúčastnili zbory z Rak-
úska, Maďarska, Česka. Hviezdička mala 
najväčší úspech. Po návrate nahráva zbor 
v školskej jedálni pieseň Zelenaj sa zelená 
trávička pre Slovenskú televíziu do relácie 
Regionálny magazín. Na Vianoce zbor víťazí 
vo vianočnej súťaži Rock FM rádia so sklad-
bou Vianočná pieseň od B. Grimma.

Od februára – do júna 2000 zbor s pies-
ňou Poľná ruža od J. Rozborila v celoslo-
venskej detskej hitparáde Hity našej Dity 
na rozhlasovej stanici Slovensko 1 získal 
trikrát prvé, raz druhé a tretie miesto. Zbor 
vycestoval do francúzskeho prímorského 
mestečka Antibes. Počas pobytu zbor 
docvičil nový repertoár na nové CD a kon-
certoval v Antibes a Cannes.

Za veľkého záujmu senickej verejnosti 
nové CD s názvom Vianočná Hviezdička 
zbor predstavil na svojom vianočnom kon-
certe 20. decembra 2000 v preplnenej 
tanečnej sále MsKS Senica. Autormi piesní 
už tradične boli J. Rozboril a B. Grimm. 
O hudobné aranžmá sa postaral Tomáš 
Kmeť. V období blížiacich sa vianočných 
sviatkov prijala Hviezdička i pozvanie 
do detskej populárnej televíznej relácie 
Objavy majstra N.

V septembri roku 2001 absolvovala 
Hviezdička umelecko – poznávací zájazd 
na Palmovú riviéru do Talianska. V decem-
bri na vianočnej akadémii predstavuje 
už svoje v poradí štvrté CD pod názvom 
Hviezdička poza školu. Album obsahuje 
detské pop piesne v latinsko – amerických 
rytmických úpravách, záhorácke ľudové 
piesne i pesničky z učebnice hudobnej 
výchovy pre 8. ročník. Hosťami krstu bola 
Petra Jurinová, Clis a Frajeri. Zástupca pri-
mátora mesta Senica Ondrej Krajči pri tejto 
príležitosti odovzdal vedúcemu súboru 
pamätnú medailu mesta za rozvoj det-

ského zborového spevu a reprezentáciu 
mesta Senica doma i v zahraničí. Piesne 
Hviezdičky z nového albumu odzneli i v 
televíznej stanici Markíza v programe Tele-
ráno a aj rozhlasová stanica Slovensko 1 
zaradilo piesne do súťaže Hity našej Dity.

Rok 2002 bol poznačený generačnou 
výmenou spevákov. Do súboru prišli najmä 
deti od druhého ročníka s cieľom, aby zbor 
mohol byť opäť viac rokov spolu a bol 
stabilizovaný. Čo bolo novinkou v tomto 
období? Vedúci súboru už nemusel robiť 
žiadny nábor do súboru, ale mohol si 
vyberať tých najlepších z množstva prihlá-
sených spevákov a stúpol počet chlapcov 
na neuveriteľné číslo – 13. Dňa 17. novem-
bra 2003 vynovená 40-členná Hviezdička 
naspievala svoj piaty CD album Hviezdička 
2003. CD obsahuje spomienkové remi-
xové pesničky od legendárneho súboru 
Prešovčatá. 

Na Vianočnej akadémii školy v roku 
2004 zbor predstavil nové piesne zo svojho 
šiesteho albumu, ktorý zbor nazval Vinšu-
jeme Vám... CD obsahuje vianočné piesne. 

Celkový počet spevákov v roku 2005 
stúpol na 60. Hviezdička dostala za svoje 
vystúpenie na Fóre pedagogiky v Brati-
slave druhý ďakovný list od ministra škol-
stva. Firma Meggy s.r.o. Jelenec pri Nitre 
vydala všetkých doteraz naspievaných 14 
vianočných piesní ako učebnú pomôcku 
pre základné školy v celej Slovenskej 
republike pod názvom Vianoce s Hvi-
ezdičkou. V roku 2007 vyšiel posledný CD 
album Výletnícke pesničky, ktorý sa dostal 
do všetkých škôl na Slovensku. 

V speváckom súbore Hviezdička 
pôsobilo veľa generácií mladých spevá-
kov zo Senice i širokého okolia, veď Hvi-
ezdička hviezdila neuveriteľných 20 rokov. 

Za podklady ďakujem Mgr. Branislavovi 
Grimmovi. 

Mgr. Marek Grimm

Olympijský deň
V piatok 31. mája 2019 celá ZŠ s MŠ 

na Ulici J. Mudrocha v Senici žila športom. 
Konal sa tradičný a každoročne organi-
zovaný Olympijský deň. Do jej prípravy 
a organizácie boli zapojené nielen všetky 
pani učiteľky, ale aj žiaci. Tentokrát to boli 
deviataci, ktorí boli športovými komisármi, 
ozvučovali športový areál školy a fotogra-
fovali priebeh športových podujatí. Po ran-
nom nástupe, organizačných pokynoch, 
kedy sa zdôraznila idea olympijských hier, 
ktoré spájajú ľudí na celom svete a sú osla-
vou krásy pohybu, zdravého ducha a myšli-
enky fair-play, žiaci jednotným pozdravom 
vzdali hold spomínaným hodnotám. Devi-
ataci sa rozišli na stanoviská k jednotlivým 
športovým disciplínam, ôsmaci a siedmaci 
sa vydali na turistickú vychádzku, šiestakov 
a piatakov čakal v telocvični turnaj vo fut-
bale a vybíjanej. Ti najmladší žiaci – I. až 
IV. ročník - absolvovali po rozcvičke súťaž 
v 4 športových disciplínach: beh na 60 m, 
hod vortexom, skok do diaľky z miesta 

a prekážkový beh. Každý žiak mal dva 
platné pokusy, ktoré boli zaznamenané. 
Triedy v ročníkoch súťažili v štafetovom 
behu a počas vyhodnocovania výsled-
kov komisármi si spoločne zacvičili aero-
bikové zostavy. Krásne svietilo slniečko 
a z ampliónov sa ozývala rezká hudba. 
Pri záverečnom nástupe sa vyhodnotili 
a ocenili tí najlepší z jednotlivých tried – 
chlapci aj dievčatá. Tí najšikovnejší boli 
dekorovaní zlatými medailami. Ale víťazmi 
sme boli všetci –uži-
točne sme strávili 
deň, keď sme oslávili 
pohybom a športo-
vým správaním ideu 
olympijského hnu-
tia. Balíčky, ktorými 
obdarila každá pani 
učiteľka svojho žiaka 
ku MDD, boli posled-
ným bonusom v toto 
krásne dopoludnie. 
Ďakujeme všetkým, 
ktorí sa ho zúčastnili!

Naši najmladší – deti v materskej škole si 
Olympijský deň užili tiež: zábavnými špor-
tovými aktivitami si zmerali sily. Skákanie 
v športových vakoch, hod na cieľ loptič-
kou, člnkový beh. Kreslením na asfalt zavŕ-
šili hravé dopoludnie. Balíčky k MDD boli 
sladkou odmenou za výkony, ktoré počas 
Olympijského dňa podali.

B. Kádeková, zástupkyňa pre ZŠ
ZŠ s MŠ, Ulica J. Mudrocha 
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Rozdávali úsmev
Keď nám pani učiteľka povedala, že 

pôjdeme na návštevu za dôchodcami 
a budeme sa s nimi hrať, zostali sme trošku 
zaskočení. Nevedeli sme si predstaviť, čo 
nás čaká. Vstúpili sme do Domova sociál-
nych služieb Harmónia, n.o. Ocean a uvi-
deli rozžiarené tváre ľudí, z ktorých bola 
cítiť láska, skúsenosť a poznanie. Tušili 
sme, že zažijeme čosi výnimočné. 

Pani opatrovateľky nám pripravili spo-
ločné hry pri príležitosti Dňa mozgu. Vraj 
mozog u starých ľudí treba rozvíjať. Veľmi 
nás to s nimi bavilo. Dozvedeli sme sa 
o ich živote, záľubách o rodine. Takisto 
sme im povedali o sebe. Skamarátili sme 
sa. Keď sme vychádzali z dverí, pani uči-
teľka nám povedala, že sa usmievame, vraj 

je to úsmev šťastia. Naozaj sme sa cítili 
veľmi krásne. A čo je dôležité, našli sme si 
nových kamarátov.

Pár dní pred koncom školského roka sme 
sa vybrali za našimi kamarátmi do domova 
sociálnych služieb opäť. Tentokrát sme im 
prišli zahrať divadlo o Jánošíkovi. Naša pani 
učiteľka im aj zahrala na akordeón a oni si 
s nami zaspievali ľudové piesne. Prežili sme 
znovu úžasné dopoludnie. A uvedomili 
sme si, aké dôležité je, aby ľudia na sklonku 
života cítili našu blízkosť. 

Mali by sme častejšie venovať čas našim 
skôr narodeným. Odmenou pre všetkých 
bude ich úsmev plný nehy a studnica život-
nej skúsenosti.   

Žiaci 4. A triedy
ZŠ Komenského ulica

Vrátili sa s titulmi 
Tanečná skupina Sceram sa 

po úspechoch v celoslovenských 
súťažiach v Leviciach a Nitre, kde 
získali umiestnenia s postupom 
na majstrovstva Európy vo výra-
zových tancoch zúčastnili na Maj-
strovstvách Euópy v maďarskom 
Balatonfűrede. 

Súťaž trvala 6 dní, počas kto-
rých sa vymenilo v rôznych dis-
ciplínach obrovské množstvo 
tanečníkov. Tanečníci zo Screamu 
tancovali v dvoch disciplínach - 
disco a modern dance a v dvoch kategó-
riach - detskej a juniorskej. Detská formá-
cia (21 tanečníkov) Screamland získala 1. 
miesto a stali sa majstrami Európy. Získali aj 
špeciálne ocenenie za najlepšie stvárnenú 

choreografiu – špeciálnou 
cenou poroty. Juniorská formá-
cia (15 tanečníkov) RED ARMY 
získala tiež 1. miesto a titul 
majster Európy. V Modern 
dance skupina s názvom Piece 
(5 tanečníčok) skončila na 2. 
mieste a hrdia sa titulom vice-
majster Európy. NinaRužič-
ková so sólovou choreogra-
fiou Nina skončila na treťom 
mieste a stala sa vicemajster-
kou Európy, Andy Angel 
Bačovski skončil v silnej kon-
kurencii dievčat na 7. mieste. 

Po vystúpení skupiny Scream na podujatí 
Vitaj leto na Kunovskej priehrade ich čaká 
zaslúžený oddych.

Marián Antálek

Modern dance - 
Nina Ružičková 
získala 3. miesto. 

Knižnica a ilustrácie 
patria k sebe 

Na jar vyhlásila Záhorská knižnica 
v Senici výtvarnú súťaž Rozprávky Pavla 
Dobšinského vo výtvarnej tvorbe detí 
senického regiónu. V tomto ročníku 
zaslalo 11 školských zariadení spolu 203 
výtvarných prác. Na slávnostnej vernisáži 
13. júna v Záhorskej knižnici (ZK) privítali 
deti, ktorých práce porota ocenila. 

Hoci bol horúci deň, malí výtvarníci, ich 
rodičia a učitelia zaplnili oddelenie pre deti 
a mládež do posledného miesta. Moderá-
torského mikrofónu sa zhostila metodička 
Záhorskej knižnice Andrea Sadloňová. 
„Teší ma, že úroveň detských prác bola 
naozaj výborná. Oceňujem najmä výber 
rozprávok, výtvarné spracovanie, použité 
techniky i bohatú fantáziu detí,“ ohodnotila 
tento ročník predsedníčka odbornej poroty 
a učiteľka výtvarného odboru Základnej 
umeleckej školy v Senici Hana Oslejová. 
Význam podobných aktivít spočíva podľa 
nej aj v tom, že rodičia či učitelia majú prí-
ležitosť objaviť možno doteraz nie celkom 
zjavný vzťah dieťaťa k výtvarnému umeniu. 
Malých výtvarníkov potom radi privítajú aj 
na výtvarnom odbore ZUŠ, kde dostanú 
priestor rozvíjať svoje vlohy. 

Potom moderátorka postupne pred-
stavovala ocenených autorov z jednot-
livých kategórií a z rúk Hany Oslejovej 
a riaditeľky Záhorskej knižnice Silvie 
Samekovej prebrali diplomy a ceny. K prí-
jemnej a slávnostnej atmosfére prispeli 
malí umelci zo ZUŠ, a to recitátorka Sofia 
Matvejová s prednesom rozprávky Daniela 
Heviera z triedy vyučujúceho Jána Jozéfka 
a Dorota Funteková z triedy vyučujúcej Evy 
Polákovej, ktorá zaspievala pieseň Cesta 
do rozprávky. 

Sme radi, že o budúcnosť výtvarného 
umenia v Senici sa nemusíme báť. Uza-
tvorili sme jeden ročník Rozprávok Pavla 
Dobšinského a už teraz sa tešíme na ďalší. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na prí-
prave výtvarnej súťaže podieľali, predo-
všetkým knihovníčkam Alene Polákovej 
a Kataríne Turanskej z oddelenia pre deti 
a mládež ZK. 

Silvia Sameková
riaditeľka Záhorskej knižnice

Majstrovstvá 
SR v kickboxe

V mestskej športovej hale v Leviciach sa 
8. júna uskutočnili SZKB Majstrovstvá SR 
v kickboxe za rekordnej účasti 360 štartuj-
úcich z 30 klubov.

Za klub Šin-Mu Senica získali tituly 
majsteriek Slovenska Sabina Rýzková, Karin 
Dériková v štýle light contact. Sabina Rýz-
ková zdolala svoje súperky v light contact 
sen. f -70 kg a stala sa majsterkou SR pre rok 
2019, v Kick light sen. f – 65 kg získala 3. 
miesto. V kategórii semi contact bez roz-
dielu váh sa Sabina prebojovala 
do finále, kde prehrala rozdielom 
2 bodov a získala 2. miesto. Karin 
Dériková si na svojich prvých maj-
strovstvách SR užívala premiéru 
naplno. Zdolala svoju súperku 
vo finále light contact sen. f 
+70 kg a stala sa majsterkou SR 
pre rok 2019, v Kick light sen. f + 
70 kg získala 2. miesto a v kate-
górii semi contact bez rozdielu 
váh bola na 3. mieste. Peter Čob-
rda v light contact cad. m – 42 kg 
prvé majstrovská premiéra: zdolal 
svojich súperov a tesná prehra 

vo finále mu zabezpečila 2. miesto. Ďalej 
v disciplínach PF-cad. m + 42 kg a Kick 
light cad. m - 42kg získal 3.miesto. Vlk Alex 
v diciplínach Light contact cad. m + 63 kg 
a Kick light cad. m + 63 kg sa prebojoval 
do semifinále, kde nešťastnou náhodou 
knokautoval súpera a nemohol pokračovať 
do finále, nakoľko verdikt rozhodcov ho 
zastavil v boji o zlato. Davidovi Michálkovi 
sa premiéra nevydarila a neprebojoval sa 
do boja o cenné kovy.

Všetkým ďakujeme za vzornú prípravu. 

Pavol Trajlínek
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v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – jún 2019
 AUTOR: NÁZOV: VYDAVATEĽ:

1. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu Arkus
2. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
3. Monsigny, J.:  Rebelka Bianka Arkus
4. Kol:  Veselé obrázky- Moja 1.kniha sudoku  Arkus
5. Genova, L.:  Strácam svoje ja Arkus
6. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
7. Elfgren, Sara B.: Kruh Fortuna Libri
8. Punke, M.: Zmŕtvychvstanie: Revenant Motýľ 
9. Kol.:   Krížovky pre chvíle pohody  Bookmedia
10. Genova, L. Ľavá strana sveta Arkus
11. Ginsberg, D.:   Anonymný rukopis Arkus
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:
Hádajko 8/19 a policajný pes Kamil
Kamil je veľmi seriózny a zodpovedný policajný pes, ktorý je celé dni a noci v službe a 
bez prestávky naháňa zločincov. Jedného dňa sa však rozhodne, že si vezme dovolenku, 
bude oddychovať a všetky zločiny pustí z hlavy. Hneď v prvý deň dovolenky však zistí 
veľmi závažnú vec... 
Mäkká väzba, 105 x 148 mm, 32 strán, cena: 0,90 €. 

Detské doplňovačky 3/19 žraločie
Sú žraloky naozaj také krvilačné potvory, ako sa o nich hovorí, alebo je to iba mýtus? 
Veľa zaujímavého o žralokoch sa dozvieš, keď si vylúštiš doplňovačky a iné zábavné 
úlohy z tretieho tohtoročného čísla Detských doplňovačiek!
148 x 210 mm, 16 strán, plnofarebné, cena: 0,75 €.

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

Ako si spoločne 
ochrániť dom

Na spoločnom stretnutí 
s ostatnými nájomníkmi sa 
dohovorte o bezpečnostných pravidlách:
- Snažte sa spoznať susedov a okolo bývaj-
úcich. Čím viac budete jeden o druhom 
vedieť, tým viac môžete spolu ochrániť 
váš vlastný majetok.
- Všetci budú zatvárať domové dvere.
- Na chodbách, v pivnici a vo výťahu 
zabezpečiť vždy funkčné osvetlenie.
- Buďte solidárni, v prípade ohrozenia 
pomôžte alebo zavolajte políciu, ak bude 
v nebezpečenstve majetok alebo zdravie 
obyvateľov domu.
- Neznámych ľudí nevpúšťajte do domu. 
Ak ich stretnete na schodisku, spýtajte sa 
koho hľadajú.
- Susedom poskytnite telefónne čísla aj do 
zamestnania pre prípad včasného vyrozu-
menia, napríklad pri krádeži vlámaním, pri 
rôznych haváriách, atď.
- Dôchodcovia alebo ženy v domácnosti a 
na materskej dovolenke treba, aby dohlia-
dali na bezpečný odchod a návrat malých 
detí susedov do školy a zo školy.
- Ak vám niekto zdola zazvoní a nejde k 
vám, neotvorte mu alebo sa presvedčite, 
že pre vás neznáma osoba, ktorú ste vpus-
tili dnu, ide naozaj za tým, koho menovala. 
Ak toto neakceptujete, zbytočne zamy-
káte vchodové dvere.
- Ostrihajte si pri dome kríky a konáre, 
ktoré zakrývajú okná a dvere na vašom 
dome.
- Ak idete preč na dlhší čas, poverte nie-
koho vyberať poštu a zalievať kvetiny. 
Zároveň ho požiadajte, aby otvoril okno 
a zapol hlasnejšie televízor alebo rádio. 
Ak máte, použite automatické zapínanie 
rádia alebo iných elektrických spotrebi-
čov.
- Treba, aby deti vašich susedov dodr-
žiavali dohodnuté zásady bezpečnosti. 
Nepovažujte za stratený čas, ak zásady 
určené deťom im trpezlivo vysvetlíte.
- Zásady bezpečnosti, ktoré vštepujete 
svojim deťom a vyžadujete od nich, aby 
ich dodržiavali, dodržujte aj vy, nech si z 
vás berú príklad.
- Na dverách by nemal chýbať panorama-
tický priezor, správne inštalovaná bezpeč-
nostná retiazka, bezpečnostný uzamykací 
systém. 
- Ak čakáte opravára alebo inú neznámu 
osobu, poproste niektorého zo susedov, 
priateľov, aby bol s vami v byte. Túto 
službu mu môžete nabudúce oplatiť.
- Nikdy neprechovávajte doma väčšiu 
finančnú hotovosť. Uložte ju v sprievode 
spoľahlivej osoby do peňažného ústavu. 
Veľa starostí vás zbaví účet v banke a pla-
tobná karta.
- Pri odchode z domu na dovolenku nein-
formujte široké okolie, že cestujete preč.
- Odfotografujte si cennosti vo svojom 
byte, neskôr môžu pomôcť pri vyšetrovaní 
policajným orgánom.

Majstri ČR v karate
V brnenskej športovej hale Tesla sa 

25. mája konali Majstrovstvá ČR v karate 
v štýle goju. Účasť na českom šampionáte 
si na nominačných turnajoch v Hustopeči-
ach, Hodoníne a Bruntále počas roka vybo-
jovali i karatisti Hanko Senica. 

Najúspešnejšou pretekárkou senického 
klubu sa stala tá najmladšia iba 7-ročná 
Karin Krúžeková. Držiteľka bieleho opasku 
čiže začiatočníčka cvičí od septembra 
minulého roka a na každom turnaji, kde 
štartovala získala medailu. Medailovú sériu 
neprerušila ani na Majstrovstvách ČR, kde 
nastúpila hneď v 3 kategóriách. V pozícii 
favoritky predstihla jasne svoje súperky 
a získala dve zlaté a 1 bronzovú medailu. 
Bronzovú medailu pridal v kumite balloon 
ďalší pretekár s bielym opaskom 7-ročný 
Jakub Briestenský. 

V kata mladšie žiačky sa vo finále stretli 
sestry Lenka a Zuzana Kopáčové, obe 
z Hanko Senica. Po tesnom víťazstve 2:1 
sa z titulu radovala Lenka Kopáčová a zís-
kala tretí titul majstra ČR pre Hanko Senica. 
V kata junioriek prišlo k prekvapeniu, keď 
favorizovanú českú reprezentantku Schmie-
dovú z Budokan Brno, porazila po výbor-
nom výkone Kristína Zríniová z Hanko 
Senica a prebojovala sa do senického finále, 
kde na ňu čakala Seničanka Adela Sadlo-
ňová. Po vyrovnanom súboji sa zo zlata 
a prvého titulu majstra ČR mohla radovať 
Sadloňová. Ďalšiu medailu, bronzovú, pri-

dal v kata mužov Martin Kopáč po víťazstve 
v boji o 3. miesto 3:2 nad Hrádkom z Oki-
nawa Jindřichuv Hradec.

V utorok 18. júna sa v ZŠ v Senici 
na Sadovej ulici uskutočnili skúšky technic-
kej vyspelosti v karate - páskovanie. Pred 
zrakmi skúšobnej komisie zloženej z maj-
strov s najvyššími technickými stupňami 
v regióne sa snažili karatisti získať opasok. 
Svoj prvý bieložltý - 8. Kyu alebo vyššie 
oranžové, zelené, modré, hnedé či najvyšší 
majstrovský čierny pás 1. Dan. O dobrej 
práci trénerov Hanko Senica svedčí vysoká 
úspešnosť karatistov na skúškach. Z 24 skú-
šaných bolo 22 úspešných a iba 2 si musia 
skúšky zopakovať. Veľmi úspešná bola 
čerstvá dvojnásobná majsterka ČR Karin 
Krúžeková, ktorá z bieleho opasku - 9.Kyu 
prešla na žltý -7. Kyu. Posun o 2 opasky 
je v karate mimoriadny a svedčí o talente 
a veľkom tréningovom nasadení. Pokiaľ 
Krúžeková vydrží, budeme o nej určite 
ešte počuť. Najvyšší čierny opasok 2. Dan, 
získala na skúškach niekdajšia vynikajúca 
pretekárka a dorastenecká majsterka Slo-
venska v kumite Andrea Čermáková. 

Po ukážkach karatistov Hanko Senica 
na Challenge day v Senici sme ich mohli 
vidieť 29. júna na Kunovskej priehrade 
na podujatí Vitaj, leto. Novú sezónu začnú 
karatisti tradične sústredením na Záhorí prvý 
septembrový týždeň. B družstvo začína tré-
novať od 3. septembra a nábor pre začiatoč-
níkov začne v polovici septembra.

E. Jareč
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Záhorácky maratón zo Senice do Šaš-

tína-Stráži a späť sa bežal 8. júna po 31. raz. 
Mohlo by sa zdať, že v takej dlhej histórii je 
každý pretek rovnaký, no tohtoročný mara-
tón opäť prekvapil. 

Maratónci a polmaratónci sú v Senici 
zvyknutí na každoročné tropické horúčavy. 
Horúco bolo aj v piatok pred pretekmi 
a letné počasie hlásila aj predpoveď meteo-
rológov na deň konania maratónu. Počasie 
si s nami zahralo a na radosť pretekárov 
zostalo slnko schované za mrakmi a pocit 
chladu ešte pridal vietor.

Na štart 31. Záhoráckeho maratónu 
a 16. polmaratónu sa postavilo 181 bežcov, 
z ktorých 135 malo cieľ po 21,1 km v Šaš-
tíne-Strážach. Na tejto trati sa museli bežci 
popasovať s protivetrom. Najlepšie si s ním 
poradil Peter Bučko, ktorý dobehol do cieľa 
na futbalovom štadióne v Šaštíne časom 
1:14:18 h. pred druhým Petrom Čudrná-
kom, ktorý dobehol 32 sekúnd za víťa-
zom. Tretí prišiel do cieľa Seničan Tomáš 
Skala časom 1:17:48 h. Medzi ženami 
bola jasnou víťazkou Romana Komarňan-
ská časom 1:22:40 h. S časom 1:28:10 h 
dobehla druhá Monika Dolinajová a za 
nimi Mária Truissard časom 1:30:36 h.

V Šaštíne na ihrisku mali obrátku aj 
maratónci. Prvý sa tu točil Pavol Masa-
ryk z Dojča, ktorý polovicu trate zabehol 
za 1:21:15 h, tesne za ním Peter Harnoš. 
Na spiatočnej ceste si však garde vymenili. 
Peter Harnoš vylepšil svoj čas spred dvoch 
rokov o 4 minúty a do cieľa pri športovej 
hale v Senici dobehol ako absolútny víťaz. 

Tohtoročný maratón prilákal bežcov 
nielen od Košíc po Bratislavu, ale aj zahra-
ničných hostí. Okrem tradičných účastní-
kov zo susedných Čiech a Moravy, prišli aj 
bežci z Maďarska a Poľska. Viiacerí z nich 
sa postavili aj na stupne víťazov vo svojich 
kategóriách. Potešiteľné je, že čoraz viac 
Seničanov má ako svoju obľúbenú aktivitu 
beh, čoho dôkazom je aj z roka na rok väč-
šia účasť senických bežcov na bežeckých 
súťažiach. 

Víťazi jednotlivých kategórií:
Muži absolútne poradie: Petr Harnoš 

2:46:25 (Kolín), Pavol Masaryk 2:50:44 
(Dojč), János Zabari 2:51:42 (Maďarsko)

Muži Petr Harnoš (Kolín), Pavol Masa-
ryk (Dojč), Michal Puškár (Bernohy.sk)

Muži nad 40 rokov Roman Šluch 
(QSCert-certifikáty ISO 9001), Martin Vin-
trlík (Křepice), Daniel Miklošovič (Šúrovce)

Muži nad 50 rokov János Zabari 
(Maďarsko), PavoDubovský l (ŠK Podbiel), 
Ján Polončák (Stropkov)

Muži nad 60 rokov Tadeusz Jasek 
(Poľsko), Peter Bačík (BK Košice), Vladimír 
Kovalčík (Trenčín)

Ženy Blanka Selucká 3:28:58 (Kyjov), 
Koleta Moravcová 3:42:21 (Horní Kruty), 
Zuzana Pipíšková 4:02:26 (Koválov)

Najlepší Seničania - Cena primátora 
mesta Senica: Stanislav Nemček, Marián 
Medlen, Miroslav Khír. 

lv

Výzva na pohyb
Mesto Senica oprášilo túto tradíciu 

spred niekoľkých rokov a 29. mája sa zapo-
jilo do národného kola Challenge day - 
Vyzývací deň.

Súperili sme s mestami Humenné 
a Revúca, s ktorými sme si na diaľku merali 
sily v počte zapojených ľudí. Minimálne 15 
minút pre seba a svoje mesto absolvovalo 
v Senici po sčítaní všetkých športujúcich 
2520 ľudí. V Humennom sa do športo-
vých aktivít zapojilo 4284 ľudí a v Revúcej 
1340 občanov. O víťazovi však rozhodoval 
percentuálny podiel aktívnych účastníkov 
podujatia z celkového počtu obyvateľov 
mesta. Po tomto prepočítaní zvíťazilo 
Humenné s 13,19 %. V Senici sa podarilo 
zapojiť 12,55 % obyvateľov. 

Do Challenge Day v Senici boli zapo-
jené deti zo všetkých elokovaných tried 
materských škôl v meste, žiaci zo štyroch 
základných škôl, tri fitness centier, plavci 
na mestskej plavárni a započítané boli 
aj tréningy všetkých športových klubov 
v meste. Počítali sa aj občania, ktorí si išli 
zabehať, zakorčuľovať alebo prejsť sa 
senickou cyklotrasou. Deti, žiaci a študenti 
sa pod vedením svojich pedagógov zapojili 
do najrôznejších pohybových aktivít v trie-
dach, telocvičniach, na školských dvoroch 
či cyklotrase a práve o toto v tento deň išlo. 

lv

Športové hry seniorov
Dňa 29. júna sa konali 4. športové hry 

seniorov okresu Senica v krásnom areáli 
Základnej školy na ulici V. Paulínyho-Tótha 
v Senici. Športovalo 117 športovcov z 19 
základných organizácií Jednoty dôchod-
cov Slovenska (JDS), z toho 47 mužov a 70 
žien. Víťazi sa zúčastnia na Župnej olympi-
áde, ktorá bude v Dunajskej Strede.

Športové hry otvorila predsedníčka 
Okresnej organizácie JDS Mária Jamriš-
ková a potom pozdravil účastníkov aj pri-
mátor mesta Senica Martin Džačovský. 
Poprial športovcom veľa úspechov a hlavne 
zdravie do ďalšieho života. Na podujatí sa 
zúčastnila aj čestná predsedníčka OO JDS 
Senica Božena Hradská.

Najúspešnejšími športovcami v ôsmich 
disciplínach boli Anna Jastrábová z Jablo-
nice a Jozef Rak z Hradišťa pod Vrátnom. 
Na stupeň víťazov sa dostali aj traja oslá-
venci, nakoľko bolo Petra Pavla, medzi 
nimi bol aj Peter Husár zo Senice, ktorý 
získal 2. miesto v behu na 60 m.

Seniori ďakujú za pomoc pri organizá-
cii podujatia vedeniu ZŠ, ktoré im v areáli 
školy pripraví vždy dobré podmienky.

text a foto Pavol Macek

Víťazi v beh na 60 metrov, zľava Jozef 
Čech z Rohova 3. miesto, Peter Husár 
zo Senice 2. miesto, Jozef Rak z Hradišťa 
pod Vrátnom 1. miesto. 

Deň plný zážitkov 
Aj tento rok sa Základná škola na Sado-

vej ulici s veľkým nasadením zapojila 
do známeho športového podujatia Cha-
llenge day. Po veľkých oslavách jubilea 
našej školy sme si povedali, že poduja-
tie podporíme aspoň trošku. Ale dá sa 
niečo robiť len tak trošku, keď máte okolo 
seba nadšencov, ochotných bez nároku 
na akúkoľvek odmenu spraviť niečo 
pre dobrú vec?

Tí, ktorých máme na mysli, majú naviac 
srdce na správnom mieste, zapálené 
pre deti. A z len takej skromnej predstavy 
vzniklo veľké zážitkové podujatie pre žia-
kov a učiteľov, ktoré ich zamestnalo na celé 
dopoludnie. Deti podľa vopred dohodnu-
tých pravidiel prechádzali zo športoviska 
na športovisko a skúsili si aj také pohybové 
aktivity, ku ktorým sa bežne nedostanú. 
Prechádzka do Kunova sa oplatila kvôli 
energickému jumpingu. V Sali fitness heco-
vala tínedžerov charizmatická trénerka 
a na zimnom štadióne v improvizovaných 

podmienkach prebudili aj najväčších leniv-
cov k životu nezlomní spartania. Tí sa 
podelili o plochu s malými tenistami. 

Aj škola sa zmenila na jedno veľké špor-
tovisko. Karatisti zo senického Hanko kai 
klubu zaujali svojím športovým umením 
všetkých prítomných žiakov. Nová hra kin–
ball bola príjemným osviežením v hŕbe tra-
dičných športov. Ďalej to boli prekážkové 
dráhy pre veľkých aj malých, šliapacie káry 
na detské energetické palivo, aerobic, šta-
fetový beh, badminton. To všetko prispelo 
k vyplaveniu endorfínov u našich športov-
cov aj nešportovcov.

Veríme, že si to všetci poriadne užili, že 
si radostnú spomienku ponesú so sebou 
do budúcnosti. A možno sme sa práve 
zaslúžili o to, že si niekoľkí z nich nájdu 
cestu k športu. Za krásny deň a odovzdanú 
pozitívnu energiu ďakujeme aj sponzorom. 
Ďakujeme, že nezabúdate na dobré skutky, 
športu zdar a nebojme sa výziev! Každá 
z nich nás posúva vpred športovo aj ľudsky.

Silvia Krišáková
ZŠ Sadová ulica
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Vyberte si z podujatí
do 28. júla
QUOD TENEBRIS LUCEAT - výstava z 
tvorby autorov Jozefa Srnu, Pavla Stručku, 
Vladislava Zabela
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 
organizátor: Záhorská galéria J. Mudrocha 

6. júl
Štramák Fest – 6. ročník senických piv-
ných slávností, prezentácia 14 pivovarov, 
výborná gastro zóna, detská zóna, prezen-
tácia regiónov. Program: 13.00 - V36, 14.30 
- Tusté baletky, 16.15 - Viera Šusteková a 
hostia, 18.00 - Dneska ne, 19.45 - Everlong, 
21.30 - Chiki liki tua. 
miesto: Sadová ulica pri amfiteátri 
organizátor: Pivovar Štramák, MsKS, Mesto 
Senica

7. júl, 19.00
Nedeľné kultúrne večery - žiaci ZUŠ 
Senica
miesto: terasa Domu kultúry
organizátor: MsKS
Na všetky nedeľné kultúrne večery je vstup 
zdarma.

14. júl, 19.00 
Nedeľné kultúrne večery - Domka, pro-
gram pre mládež
miesto: terasa Domu kultúry
organizátor: MsKS

21. júl, 19.00 
Nedeľné kultúrne večery - Legenda (Jáno-
šikowa?) – Medzibrodské kočovné divadlo
miesto: terasa Domu kultúry
organizátor: MsKS

28. júl, 19.00 
Nedeľné kultúrne večery - Craggy Collyde 
(Rock´n´Roll)
miesto: terasa Domu kultúry
organizátor: MsKS

2. august, 19.00
Po stranách Moravy - letný medzinárodný 
poeticko-hudobný festival 
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 
organizátor: OZ Po stranách Moravy, 
Záhorská knižnica 

4. august, 14.00 
Nedeľné kultúrne večery - Poetická show 
(s účastníkmi 8. ročníka medzinárodného 
poetického festivalu Po stranách Moravy) – 
veselo a vážne o poézii, živote a o tom ako 
písať poéziu
miesto: terasa Domu kultúry
organizátor: MsKS

4. august, 8.00 
Memoriál Jána Pánika - verejný strelecký 
pretek v streľbe na asfaltové terče, preteky 
s medzinárodnou účasťou, poľovnícke špe-
ciality, vstup aj pre verejnosť
miesto: strelnica v Čáčove 
organizátor: RgO SPZ so sídlom v Senici

8. august, 17.00
Vernisáž výstavy František Bohunický 

Rest/less 
miesto: Záhorská galéria JM 
organizátor: Záhorská galéria JM

11. august, 19.00 
Nedeľné kultúrne večery - Večerný motýľ
miesto: terasa Domu kultúry
organizátor: MsKS

16. august, 20.00
Nočná Senica - osadenie pamätnej dosky 
na Záhoráckej steny slávy Jánovi Náhlikovi 
učinkuje Big Band Storm z Borského Miku-
láša
miesto: Námestie oslobodenia
organizátor: MsKS Senica, Mesto Senica
bezplatné podujatie

18.august, 19.00 
Nedeľné kultúrne večery - Oáza (pop-
-rock)
miesto: terasa Domu kultúry
organizátor: MsKS

17. august, 18.00 
Predhodové posedenie pri heligónke
miesto: Spoločenský dom Kunov
organizuje: MsKS

16. - 17. august
SAHARA 2019
miesto: medzi Lakšárskou Novou Vsou a 
Plaveckým Podhradím

24. august, 11.00 
Senické senobranie – spojené s jarmokom 
a Parkojádou, vstup zdarma 
Program:
11.00 Krojovanka (dychová hudba)
12.00 Chilli 
13.00 DikoBrass (filmová-festivalová 
hudba, dixiland, brass)
14.00 Oáza (pop-rock)
15.00 Parkojáda – Divadlo Harrythea-
ther (BB) – Zlatovláska
- Verklikár
- Choduliari 
17.30 FS Sobotište 
18.00 Rockmánia
20.00 Sima Martausová
miesto: Sadová ulica
organizátor: Mesto Senica, MsKS

25. august 
Dostihový deň v Čáčove 
miesto: dostihová dráha PD Senica
organizátor: PD Senica

25. august, 19.00 
Nedeľné kultúrne večery - Senická heli-
gónka
miesto: terasa Domu kultúry
organizátor: MsKS

28. august, 10.30 
Výročie SNP – pietny akt kladenia vencov
miesto: Námestie oslobodenia – socha 
Víťazstvo
organizátor: MsÚ, SZPB
29. august
Senická mašírovka 10, 12, 17, 24, 28, 36 
km 
miesto: Štart pri DAVe medzi 6.00 a 10.00 

organizátor: Klub slovenských turistov 
Senica 

30. august, 17.00 
Miro Jaroš - Amfik Tour 2019 - predpredaj 
vstupeniek Infosen Senica, vstupné 10 €
miesto: Dom kultúry Senica – Amfiteáter
organizátor: MsKS Senica

31. august
Beh vďaky 
Miesto: štart o 15.00 hod. pri futbalovom 
štadióne FK Senica, beží sa do Prietrže k 
Pamätníku U Rehušov. Trať dlhá 11,1 km s 
prevýšením 400 m. 
organizátor: občianske združenie Petrus 
Prietrž, Mesto Senica, Obec Prietrž, 
Oblastná organizácia SZPB Senica, Smer- 
SD okresná organizácia Senica 

31. august
130. výročie vzniku DHZ Senica 
miesto: Námestie oslobodenia 
organizátor: DHZ Senica 

PRIPRAVUJEME:
21. september
OKOLO SLOVENSKA – medzinárodné 
cyklistické preteky s cieľom na Námestí 
oslobodenia v Senici za účasti svetových 
tímov, napr. Bora Hangsrohe 
miesto: Námestie oslobodenia
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FK Senica sa 
pripravuje

Futbalisti FK Senica začali 
letnú prípravu v pondelok 17. júna. Po troch 
týždňoch voľna absolvovali tréning, ktorý 
trval približne deväťdesiat minút. Tréning 
už neviedol portugalský tréner Ricardo 
Chéu ani jeho asistent Nuno Barbossa. 
Obidvaja dostali ponuku zo Spartaka 
Trnava a náš klub sa ich rozhodol uvoľniť 
do tohto slávneho klubu. Otázka nového 
trénera je zatiaľ otvorená. Zmeny nastanú 
aj v hráčskom kádri. V rámci prípravy odo-
hrajú Seničania 4 zápasy. Generálku na ligu 
odohrajú na svojom štadióne v sobotu 13. 
júla proti českému druholigovému muž-
stvu 1. SK Prostějov.
Vyžrebovanie nového ročníka:
1. kolo 20. 7. o 19:00 h 
 FK Senica - AS Trenčín
3. kolo 3. 8. o 18:00 h  
 FK Senica - ŠK Slovan Bratislava
5. kolo 17. 8. o 19:00 h 
 FK Senica - MFK Ružomberok
6. kolo 24. 8. o 19:00 h 
 FK Senica - ViOn Zlaté Moravce

IT

Kedy do knižnice
Záhorská knižnica svojim čitateľom 

oznamuje, že od 8. do 31. júla bude z tech-
nických príčin zatvorená. V auguste budú 
výpožičné hodiny pondelok až piatok od 
8. do 16. hod. 

TS
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Už sa k nám nevrátiš, už niet nádeje, 
len cestička k hrobu nás zavedie...
Dňa 13. júla uplynie 15 rokov od 
úmrtia drahej mamičky, babky a 
prababky Kristíny Burianovej, rodenej 
Tomaníčkovej z Čáčova.
Spomínajú dcéra Anna s deťmi, deti po 

synovi Jánovi a rodina z Gabčíkova. 

j

Spomienka
Dňa 30. júna sme si pripomenuli 
22. výročie, keď nás navždy opustil 
milovaný otec a dedko Jozef Pavúček. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú dcéra Vierka 
s rodinou, syn Jozef s rodinou a syn Martin 

s priateľkou Jankou.

Spomienka
Už sa k nám nevráti, čo nám osud 
vzal, zostali nám len spomienky, 
bolesť a žiaľ...
Dňa 30. júna uplynul rok od úmrtia 
drahého manžela, otca a dedka 
Jána Junasa. 
S láskou a úctou spomína manželka 

Zuzana, dcéry Adriana a Alena s rodinou. 

Spomienka
Dňa 23. júna uplynul prvý rok od 
úmrtia manžela, otca a starého otca 
Jozefa Polakoviča. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami 
tichú spomienku.
Spomína manželka, syn Radovan 
a Vlastimil s rodinami a ostatná rodina.

 

5. 7.  Ekolekáreň, Sotinská 1586 7.00–22.30
6. 7.  Dr. Max, Kaufland  7.00 – 22.30
7. 7.  Arnika, Ul. Gen. L. Svobodu  20.00 – 22.30
7. 7.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
13. 7.  Centrum, Štefánikova 726  20.00 - 22.30
13. 7.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 - 20.00
14. 7.  Dr. Max, Kaufland  7.00 - 22.30
20. 7.  Dr. Max, Kaufland  7.00 - 22.30
21. 7.  Eurodom, Hviezdoslavova 309  20.00 – 22.30
21. 7.  Dr. Max, Kaufland  7.00 – 20.00
27. 7.  Dr. Max, Kaufland  7.00 - 22.30
28. 7.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
28. 7.  Arnika,  Ul. Gen. L. Svobodu  20.00 – 22.30
3. 8.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
3. 8.  Centrum, Štefánikova 726   20.00 – 22.30
4. 8.  Dr. Max, Kaufland  7.00 – 22.30
10. 8.  Dr. Max, Kaufland  7.00 – 22.30
11. 8.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
11. 8.  Eurodom, Hviezdoslavova 309  20.00 – 22.30
17. 8.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
17. 8.  Arnika,  Ul. Gen. L. Svobodu  20.00 – 22.30
18. 8.  Dr. Max, Kaufland  7.00 – 22.30
24. 8.  Dr. Max, Kaufland  7.00 – 22.30
25. 8.   Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
25. 8.  Centrum, Štefánikova 726   20.00 – 22.30
29. 8.  Sotinská, Sotinská 1588  7.00 – 22.30
31. 8.  Dr. Max, Kaufland  7.00 – 22.30
1. 9.  Melissa, Hurbanova 2827  7.00 – 22.30

Služby lekární

Spomienka
Odišiel si potichučky bez slova 
rozlúčky...
Dňa 5. júla si pripomenieme 1. výročie 
úmrtia Ludvika Badu.
Spomínajú priatelia.

e 

Spomienka
Život nevráti, čo nám vzal. Vracia len 
spomienky, bolesť a žiaľ...
Dňa 20. júla si pripomenieme 
20. smutné výročie, čo nás navždy 
opustila drahá mamka a starká 
Zuzana Olšová, rod. Pavlíková.
Spomína smútiaca rodina. 

Spomienka
Dňa 5. augusta si pripomenieme 13. 
výročie, keď nás navždy opustila drahá 
dcérka, milujúca mamička Bc. Blanka 
Galádová, rod. Křečková.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú mamina, 

milujúce deti Patrícia a Gabriel, sesternica Jarka s rodinou.

á 

Spomienka
Utíchlo srdce, utíchol hlas, 
mal si rád život a všetkých nás. 
Odišiel si navždy, túžil si žiť, ale osud 
to tak zariadil, že musel si nás tak 
nečakane a navždy opustiť. 
Hoci  si odišiel a niet ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami...

Dňa 31. júla si pripomenieme prvé smutné výročie, keď nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec a dedko Karel Člunek.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn Juraj s priateľkou  
a vnúčatá Terezka, Šárinka a Adamko.

Hasiči z Moravy boli najlepší
V areáli ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha sa 1. júna sa uskutoč-

nil 7. ročník Memoriál Soni Cádrovej. Hasičská súťaž je zaradená 
do detskej hasičskej ligy Trnavského samosprávneho a Juhomorav-
ského kraja. 

Súťažilo sa v dvoch kategóriách, a to mladší (do 12 rokov) 
a starší žiaci - hasiči (od 12 do 15 rokov). Z 12 družstiev 3 boli 
v mladšej a 9 v staršej kategórii a zmerali si sily v troch disciplínach 
(pretek hasičských dvojíc, štafeta 8x50 m a hasičský útok s vodou).

Medzi mladšími hasičmi si stupienky víťazov rozdelili takto: 
1. Hrubá Vrbka, 2. Mistřín, 3. Hradište pod Vrátnom. V kategórií 
starších družstiev prvé dve priečky obsadili taktiež hasiči z Hrubej 
Vrbky a Mistřína, na 3. mieste skončilo družstvo z Rybiek. Domá-
cim hasičom zo Senice sa ušlo nepopulárne 4. miesto. Za nimi 
skončili Sobotište, Moravský Sv. Ján, Prietrž, Štefanov a Jablonica. 
Držiteľom putovného pohára Memoriálu Soni Cádrovej a celko-
vým víťazom 7. ročníka súťaže sa stalo družstvo hasičov z Hrubej 
Vrbky.

lv
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Martin Vojtek a Lenka Moťovská
Róbert Malík a Dominika Tomíková
Roman Pohlodko a Anna Vašková
Ludovic Koniarik a Lenka Černeková
Miroslav Sova a Lucia Pukančíková
Mgr. Marcel Petráš a Martina Štuberová
Lukáš Matuský a Romana Kútna

Vítame nových Seničanov

Michaela Gavorníková  narodená v Skalici
Gregor Turanský   narodený v Skalici
Justína Kubíková   narodená v Trnave
Nina Černáková   narodená v Skalici
Miriam Huťťová   narodená v Skalici

Opustili nás 

František Ruža   vo veku 83 rokov
Ing. Viktor Kršák   vo veku 82 rokov
Ing. Ján Karas   vo veku 86 rokov
Miroslav Dzura   vo veku 66 rokov
Marta Mazúrová   vo veku 68 rokov
Mária Srnečková   vo veku 88 rokov
Milan Tlstovič  vo veku 78 rokov
Irena Klamová   vo veku 63 rokov
Alexander Bíreš   vo veku 48 rokov
Ján Chalupa   vo veku 85 rokov
Silvester Suske   vo veku 61 rokov
Gabriela Huttová   vo veku 79 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. 

In
fo

 k
út

ik

Spomienka
V neznámy svet odišla si spať,
zaplakal každý, kto ťa mal rád.
Odišla si od nás, my ostali sme v žiali,
no vždy budeš v srdciach tých, 
ktorí ťa milovali.
Dňa 20. júna uplynul rok, keď nás navždy 
opustila drahá mama, manželka, dcéra, 

sestra, babka, švagriná a priateľka Marta Jankovíchová zo 
Senice.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou v srdci spomína celá rodina.

Spomienka
Osud ti nedoprial s nami byť, 
no v našich srdciach budeš stále žiť...
Dňa 31. júla si pripomenieme 
1. smutné výročie úmrtia 
Rudolfa Babinca.
Tichú spomienku mu venujú a s láskou 
spomínajú manželka Lýdia, dcéra Silvia 

s rodinou, brat s rodinou a sestra s rodinou.

Spomienka
Prišlo to tak nečakane a nádeje na 
život už niet. Zostalo prázdne miesto v 
dome a pár nedokončených viet...
Dňa 21. júna sme si pripomenuli 5. 
výročie úmrtia manžela, otca, starého 
otca, brata, švagra Milana Ševčíka. 
S láskou a úctou spomína manželka, deti 

Rastislav a Slávka s rodinami, ostatná rodina a priatelia. 

v 

Spomienka
Dňa 28. júna sme si pripomenuli 20. 
výročie, keď nás bez slova rozlúčky 
opustil milovaný manžel, otec a starý 
otec Ján Pánik. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, syn 

Pavol a dcéra Dana s rodinami, vnúčatá Deniska, Pavol 
a Tomáš.

Spomienka
Už sa k nám nevrátiš, už nie je nádeje, 
len cestička k tvojmu hrobu nás k tebe 
zavedie...
Dňa 4. júla uplynú dva roky, 
keď nás opustila drahá maminka, 
manželka, babinka, prababka a priateľka 
Helenka Sekundová. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manžel Michal a deti 
s rodinami. 

, 
e 

Poďakovanie
Dňa 7. mája nás navždy opustil milovaný manžel, otec a 
dedko Miroslav Dzura vo veku 66 rokov.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým 
kolegom a Hasičskému a záchrannému zboru, ktorí ho 
prišli odprevadiť na poslednej ceste. Ďakujeme tiež za 
kvetinové dary a slová útechy, ktorými ste sa snažili zmierniť 
našu veľkú bolesť nad jeho stratou a stíšiť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina.

Spomienka
Odišla si od nás, zostali sme v žiali, no 
vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí ťa 
milovali...
Dňa 7. júla si pripomenieme 4. výročie 
úmrtia mamy, starej mamy a sestry 
Oľgy Bíbovej. 
S úctou a láskou spomínajú synovia 

Jaroslav a Arnošt s rodinami a sestra Anna.

o 
a 

e 

Spomienka
Aj keď už nie si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ stále s nami...
Dňa 18. júna sme si pripomenuli 25. 
výročie úmrtia manžela, otca a starého 
otca Alojza Anderleho.
Kto ste ho poznali, spomínajte spolu s nami.
S úctou a láskou spomínajú manželka 

a deti s rodinami. 

o 
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JÚL 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

 Utorok 2. júl 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 nasťahoval 
ten chlap. Potom Katie začala priberať a 
potom priviezla so sebou nejaké malé dieťa. 
Max ho začal strážiť a chrániť. Z neustálych 
starostí si vytvoril nervový tik, na ktorý vete-
rinár Maxovi naordinoval pobyt na dedine. 
Veľká chyba! Pobyt v prírode znamená pre 
každé mestské zviera doslova peklo, spôso-
bované nepriateľskými dedinskými zviera-
tami...
Žáner: animovaný, dobrodružný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 86 min.

 Streda 3., štvrtok 4. a piatok 5. júl o 21.30 
SPIDER-MAN: ĎALEKO OD DOMOVA
V tejto novinke si Peter Parker so spoluži-
akmi užíva prázdniny v Európe, no život mu 
skomplikuje superhrdina Mysterio, s ktorým 
bude bojovať proti Elementálom. 
Žáner: akčný fantasy
Vstupné: 5 €, MP 12+, 140 min.

 Utorok 9. júl o 21.30 
PAVAROTTI
Všeobecný i intímny filmový pohľad na 
život, prácu a osobu opernej legendy Luci-
ana Pavarottiho. Priblížil operu najširšiemu 
publiku. Z chudobného talianskeho chlapca 
sa stal v podstate medzinárodnou rockovou 
hviezdou. Jeho životný príbeh, ktorý emó-
ciami, zvratmi a veľkoleposťou sám o sebe 
pripomína operu...
Žáner: dokumentárny, hudobný
Vstupné: 5 €, MP 12+, 114 min.

 Streda 10. a štvrtok 11. júl o 21.30 
ANNABELLE 3: NÁVRAT
Príbeh o zlovestnej bábike opäť prichádza. 
Tentokrát sú démonológovia Ed a Lorraine 
Warrenovci odhodlaní zabrániť ďalšiemu 
nešťastiu a zlom posadnutú bábiku si pri-
nášajú do svojho domu. V uzamknutej izbe 
plnej artefaktov ju s požehnaním kňaza 
bezpečne uložia za posvätené sklo vitríny. 
Čaká ich noc hrôzy, lebo Annabelle prebudí 
zákerných duchov…
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 105 min.

 Piatok 12. a sobota 13. júl o 21.30 
STARÁ LÁSKA NEHRDZAVIE
Charlotte Field je jednou z najvplyvnejších 
žien na svete. Je šikovná, krásna, pracuje 
v diplomacii a má talent na všetko. Fred 
Flarsky je nadaný novinár na voľnej nohe. 
Nemajú vôbec nič spoločné, až na to, že 
Charlotte bola kedysi jeho opatrovateľkou a 
on bol do nej zaľúbený. Keď sa po rokoch 
náhodou stretnú, Charlotte očarená jeho 
zmyslom pre humor si spomenie na svoje 
mladícke ideály. V náhlom impulze pon-
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 Aúkne Fredovi, aby pre ňu písal prejavy pre 
prezidentskú kampaň. A hoci sa on v jej kru-
hoch pohybuje ako slon v porceláne, iskra 
preskočí ...spolu so sériou neočakávaných 
incidentov na vysokej úrovni.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 125 min.

 Utorok 16. a streda 17. júl o 21.30 
MŔTVI NEUMIERAJÚ
Americké mestečko Centerville je ospalý 
zapadákov, v ktorom starnúci šerif Robert-
son netrpezlivo odpočítava zostávajúce 
dni do dôchodku, pretože nudiť sa človek 
môže aj bez revolveru. Jeho mladý kolega 
Peterson stále dúfa, že sa k nejakému poria-
dnemu vyšetrovaniu dostane. Zaslúžil by si 
to, pretože ako prvý vytuší, že tie dve ška-
redo zavraždené dámy z miestneho bistra 
majú na svedomí zombie. Inokedy by ho 
skúsenejší kolega vysmial, ale dnes nie... 
Žáner: komédia, horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 105 min.

 Štvrtok 18., piatok 19. a sobota 20. júl o 
21.30 
LEVÍ KRÁĽ
Nové spracovansie známej rozprávky. 
V africkej savane sa narodí Simba, syn 
levieho kráľa Mufasu. Malý princ sa učí, 
ako sa stať dobrým panovníkom. Nie každý 
je jeho príchodom nadšený. Mufasov brat 
Scar, ktorý mal byť následníkom, má temný 
plán... Levia skala sa stane svedkom súboja 
plného intríg, ktorý končí tragédiou a Sim-
bovým vyhnanstvom. Malý lev sa musí 
postarať sám o seba. S pomocou nových 
priateľov - dvojice Timon a Pumba - Simba 
pomaly dospieva a pripravuje sa vziať si 
späť to, čo mu právoplatne náleží...
Žáner: rodinný, animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP 7+, 117 min.

 Utorok 23. júl o 21.30 
LOLI PARADIČKA
Smiešno-smutný príbeh o nádeji a trpkosti 
života. Keď sa Milan, jarmočný predavač 
cukroviniek, dozvie, že Veronka mu ukradla 
dva turecké medy, pretože bola hladná, zľu-
tuje sa nad ňou a kúpi jej obed. Veronka sa 
chce Milanovi odvďačiť a ponúkne sa mu 
za predavačku do stánku. Medzi oboma to 
zaiskrí a po búrlivej noci v lacnej ubytovni 
na okraji mesta sa do seba zaľúbia a začnú 
si plánovať spoločný život. Veronke pritom 
neprekáža, že Milan nemá nohu. Milanovi 
zasa neprekáža, že Veronka je Rómka…
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 5 €, MP12+, 89 min.

 Streda 24. a štvrtok 25. júl o 21.30 
100 VECÍ
Toni miluje svoj kávovar. Paul zbožňuje svoj 
smartfón. Toni by sa rozhodne neobišiel 
bez tabletiek na rast vlasov. Paul si nedo-
káže predstaviť život bez Amazonu, Siri a 
svojich supermódnych tenisiek. Všetko sa 
zmení v jedno ráno, keď sa zobudia nahí na 
zemi v úplne prázdnom byte. Začína sa deň 
D pod číslom 1. Štartuje 100 denná stávka, 
ktorú počas včerajšej divokej žúrky uzavreli. 
Vzdali sa všetkého, čo vlastnili. Každý deň 
dostanú spať len jednu svoju vec…
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 111 min.

 Piatok 26. a sobota 27. júl o 21.30 
DETSKÁ HRA
Na plátna sa vracia zlá zabijácka bábika 

Chucky. Andy dostane od mamy k naro-
deninám úchvatnú hračku, najnovší výkrik 
technológií, bábiku, ktorá vie čokoľvek. Už 
to nie je iba hračka, je to ten najlepší kama-
rát. Zatiaľ ale nikto nevie, že dokáže aj zabí-
jať, že vraždí veľmi rada a s vynaliezavosťou 
tých najväčších psychopatov.
Žáner: horor, thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 120 min.

 Utorok 30. júl o 21.30 
DÝCHAJTE POKOJNE + PERSONA 
GRATA
Okraj islandského poloostrova Reykjanes. 
Dve ženy, ktorých osudy sa na krátku chvíľu 
vďaka nepredvídateľným okolnostiam 
pretnú. Medzi islandskou slobodnou mat-
kou a africkou ženou žiadajúcou o azyl sa 
vytvorí intímne puto a obidve začnú spo-
ločne bojovať o to, aby sa ich životy vrátili 
na správnu cestu.
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 116 min.

 Streda 31. júl o 21.30 a štvrtok 1. august 
o 21.00
IBIZA
Philippe a Carole sa spoznali len nedávno. 
Obaja sú rozvedení. Sú do seba zamilovaní 
a Philipe urobí čokoľvek, aby si na svoju 
stranu získal Carolinine deti, ktoré z neho 
nie sú také nadšené. Jej synovi navrhne, že 
pokiaľ spraví maturitu, môže vybrať letnú 
dovolenku on. A... hurá na Ibizu! Philipova 
predstava o rodinnej dovolenke sa vytratí, 
čaká ho najdivokejšia jazda jeho života.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €,. MP 12+, 86 min.

Okienko JDS
Mestská organizácia Jed-

noty dôchodcov Slovenska oznamuje, že 
počas  júla a augusta bude Klub dôchod-
cov na Továrenskej ulici  zatvorený. Čin-
nosť sa začne znova od 2. septembra. 

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

Dekorácia s logom mesta  od autorky Dáši 
Satinovej skrášlila Námestie oslobodenia.
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Záhorácky maratón

foto archív 
MsÚ Senica

Vitaj, leto 

Letecký deň detí

Záverečný koncert krúžkov CVČ

Po búrke

Tanečná skupina Scream


