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Dva mesiace prázdnin sa rozplynuli 
do spomienok zvečnených na fotografiách, 
videách či zapísané v denníčku. Niekto má 
nezabudnuteľné zážitky z exotickej krajiny, 
ďalší si užívali pohodičku pri „slovenskom“ 
mori v Chorvátsku, iní s batohom na chrbte 
pochodili známe zákutia Slovenska alebo 
jednoducho boli na chalupe a v dobre zná-
mom prostredí so srdcom blízkymi ľuďmi 
prežili chvíle voľna. Dovolenka, prázdniny, 
vakácie – akokoľvek si dva letné mesiace 
nazveme, vždy je to o tom istom – preho-
diť životný rytmus na iný voľnejší a neob-
vyklý režim, vymeniť pracovné prostredie 
za pobyt v prírode a spoznávať jej tajomné 
zákutia, vyčistiť hlavu v rozhovoroch 
s inými ľuďmi, ktorých na týchto potul-
kách stretneme. Po takomto relaxe má 
naše pracovné nasadenie väčšie obrátky, 
nechýba nám nasadenie a chuť do rôz-
nych činností. Naše deťúrence si tiež zasl-
úžili letný oddych a v septembri sa vrátili 
do škôl. Majú pred sebou desať mesiacov 
plných práce v podobe nasávania nových 
vedomostí. Spolu s nimi učitelia, ktorí 
žiakom otvárajú cestu k vedomostiam, 
ich okrem vzdelávania aj vychovávajú. 
Ťažké povolanie, no nesmierne krásne. Je 
v ňom ukrytého veľa potešenia, potrebná 
je vytrvalosť, ale aj prísnosť a spravodlivosť, 
pochopenie pre výmysly rôzneho druhu, či 
láskavé vypočutie, pohladenie a pochope-
nie. Potom sa učiteľ navždy zapíše do kreh-
kých srdiečok detí. Vzdelávať a vychovávať 
nové generácie to je vzácny dar. Nie každý 
to dokáže, preto by sme si prácu učiteľa 
mali viac vážiť.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Radosť detí z nových ihrísk vo vnútroblokoch na sídlisku Sotina bola evidentná. 
Nech im dlho slúžia ako miesto zábavy a oddychu. Projekt presahujúci dve voľebné 
obdobia bol slávnostne odovzdaný 6. septembra.

Foto Lucia Vajdová

Ojedinelý projekt 
slúži deťom

Vnútrobloky na Ulici S. Jurkoviča dostali 
novú tvár. Svojím rozsahom ide o výni-
močný projekt, aký sa v Senici ešte nerobil. 
Mesto Senica revitalizáciu vnútroblokov, 
ktoré boli postavené začiatkom 80. rokov 
20. storočia, robilo v rámci Integrova-
ného regionálneho operačného programu 
s dôrazom na životné prostredie. Investícia 
výrazne prispeje k zlepšeniu životného 
prostredia na sídlisku Sotina a novými ihris-
kami sa aj zlepšili pre deti možnosti na hra-
nie a trávenie voľného času. 

(Pokračovanie na str. 3)

Okolo Slovenska 
s cieľom na námestí

Tretiu septembrovú sobotu ožije Senica 
vrcholovou cyklistikou. Na Námestí oslo-
bodenia budeme 21. septembra svedkami 
záverečných bojov o víťazstvá a cenné 
dresy 63. ročníka pretekov Okolo Slo-
venska. Seničania budú môcť rovno 
pod oknami povzbudzovať i naživo stret-
núť špičkových jazdcov, ktorí víťazia na naj-
prestížnejších svetových podujatiach. FDJ 
potvrdilo príchod Démara, UAE dopísalo 
Kristoffa.

Preteky štartujú 18. septembra v Barde-
jove a končia záverečnou etapu v sobotu 
21. septembra s cieľom v Senici. V záve-
rečnej etape budú musieť cyklisti zdolať 
trať dlhú 142 kilometrov. Na trase prejdú 
cez horské prechody Havran, prejazdom 
cez Košariská si pripomenú 100. výročie 
úmrtia M. R. Štefánika.

Priamo v Senici uvidíme hviezdy pelo-
tónu prechádzať až trikrát. Do mesta 
vstúpia od Jablonice. Cez Námestie 
oslobodenia, kde môžu zbierať rých-
lostné body, budú pokračovať smerom 
na Myjavu. V časti mesta Brestové ešte 
zabojujú o body do vrchárskej prémie 
a cez Osuské zamieria zase smerom 
na Jablonicu a Senicu. Tento okruh zopa-
kujú ešte raz. Prvý prejazd Senicou sa pred-
pokladá približne o 12.30 hodine, cieľom 

by mali jazdci prejsť zhruba o 13.30 hod. 
Tretí prejazd námestím bude zároveň fini-
šom celého ročníka pretekov. „Tešíme sa 
na cyklistický sviatok o to viac, že Senica je 
po prvý raz etapovým mestom. Seničania 
budú mať príležitosť prežiť medzinárodné 
preteky, ich neopakovateľnú atmosféru, 
nazrieť do zákulisia pretekov, vidieť ener-
giu na kolesách veľkých cyklistických mien. 
Verím, že priaznivci cyklistiky, ktorých je tu 
veľmi veľa, prežijú úžasný deň,“ povedal 
primátor mesta Senica Martin Džačovský. 

Už približne tri hodiny pred dojazdom 
bude pre obyvateľov pripravený zaujímavý 
športový a kultúrny program. Tešiť sa môžu 
na adrenalínové vystúpenia mladých trialis-
tov či akrobatickú jazdu krasojazdkýň. Tú 
správnu atmosféru vytvorí koncert skupiny 
Hudba z Marsu. Na deti čaká i tombola 
plná zaujímavých cien a stánky partne-
rov podujatia. Ešte pred dojazdom pelo-
tónu potešia fanúšikov popri trati aj v cieli 
darčeky z reklamnej kolóny. Zážitkom 
pre návštevníkov bude aj možnosť vidieť 
autobusy svetových tímov.

Kto príde do Senice? 
Po minuloročnej premiére dvoch sveto-

vých tímov na štarte sa tento rok organizá-
torom podarilo zabezpečiť účasť až piatich 
World tímov. Okrem Deceuninck – Quick-
-Step a Bora - Hansgrohe, sa tentoraz pred-
stavia na slovenských cestách aj tímy CCC 
Team, UAE Team Emirates a Groupama - 
FDJ.  (Pokračovanie na str. 3)
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

Počas dovolenkového obdobia a prázd-
nin sa začalo s prípravou materiálov, ktoré 
budú predložené na rokovanie 5. mest-
skej rady v Senici, ktorá sa bude konať 17. 
septembra a 5. mestského zastupiteľstva 
v Senici, ktoré primátor zvolal v súlade 
s plánom zasadnutí na 26. septembra.

Predmetom rokovania mestskej rady 
budú nasledovné materiály:

- Prehľad plnenia príjmov a výdav-
kov mesta a organizácií v jeho riadení 
za I. polrok 2019. Mesto Senica dosiahlo 
k 30. júnu 2019 celkové príjmy vo výške 
10 685 897,79 €. Z toho bežné príjmy 
mesta vo výške 9 424 632,21 €, bežné 
príjmy škôl a školských zariadení vo výške 
537 904,54 €, kapitálové príjmy mesta 
vo výške 170 923,05 € a finančné operácie 
– príjmové vo výške 516 437,99 €. Mesto 
Senica čerpalo k 30. júnu 2019 celkové 
výdavky vo výške 9 113 884,41 €. Z toho 
bežné výdavky mesta (na financovanie 
základných funkcií mesta, financovanie 
mestských organizácií a poskytovanie slu-
žieb občanom a organizáciám v meste) 
vo výške 4 526 726,09 €, bežné výdavky 
škôl a školských organizácií vo výške 3 
357 792,28 €, kapitálové výdavky mesta 
na investičné akcie vo výške 582 391,15 
€ a výdavkové finančné operácie – 
na splátky istín komerčných úverov, úverov 
zo Štátneho fondu rozvoja bývania, finanč-
ného leasingu a iných finančných operácií 
vo výške 646 974,89 €. 

- Zariadenie sociálnych služieb Senica, 
n.o. Správu o výsledku hospodárenia za rok 
2018 a zámeroch spoločnosti na ďalšie 
obdobie predloží riaditeľka ZSS Senica, n.o. 
Mgr. Slavomíra Jurovatá. Zariadenie so síd-
lom na Štefánikovej ulici 1598/11 B v Senici 
aktuálne poskytuje tieto sociálne služby: 

- Útulok s kapacitou 8 miest,
- Domov sociálnych služieb s kapacitou 

2 miesta, 
- Zariadenie opatrovateľskej služby 

s kapacitou 11 miest,
- Zariadenie pre seniorov s kapacitou 29 

miest,
- Sociálne poradenstvo. 
- Návrh na zmenu druhu všeobecne 

poskytovaných prospešných služieb v Zari-
adení sociálnych služieb Senica, n.o. V zari-
adení sa odporúča zrušiť druh sociálnej 
služby Domov sociálnych služieb s kapaci-
tou 2 miesta a rozšíriť kapacitu druhu soci-
álnej služby – Zariadenie pre seniorov z 29 
miest na 31 miest od 1. januára 2020.

 - Návrh Všeobecne záväzného nari-
adenia č. 48/2019 o poskytovaní sociál-
nych služieb, v ktorom sa navrhujú upra-

viť úhrady za poskytnutú sociálnu službu 
v Zariadení sociálnych služieb Senica, n.o. 
s účinnosťou od 1. novembra 2019.

- Informatívna správa o sociálnej sta-
rostlivosti na území mesta za rok 2018. 
Správa obsahuje kompletnú informáciu 
o poskytovateľoch sociálnych služieb 
na území mesta Senica, druhoch sociálnych 
služieb a správy na úseku sociálnych vecí 
zabezpečovanej Úradom práce sociálnych 
vecí a rodiny v Senici a Mestom Senica. 

- Informatívna správa o statickej 
doprave, budovaní nových parkovísk. 
Mesto Senica v spolupráci so Žilinskou 
univerzitou Stavebnou fakultou si objed-
nalo vykonanie analýzy súčasného stavu 
riešenia parkovania v meste. Na konci júna 
bol vykonaný prieskum využiteľnosti jed-
notlivých parkovísk a občania mali mož-
nosť zapojiť sa prostredníctvom dotazníka 
do tohto prieskumu. Na základe uvede-
ného prieskumu bola vypracovaná štúdia, 
z ktorej vyplynulo odporučenie na prehod-
notenie súčasného stavu trvalého a dočas-
ného parkovania a bude vypracovaný nový 
návrh na riešenie parkovania v meste.

- Informatívna správa o mestskej hro-
madnej doprave na území mesta. Mesto 
Senica v záujme zabezpečovania hromad-
nej dopravy pre našich obyvateľov vykrýva 
prevádzkovateľovi MHD spoločnosti 
ARRIVA Trnava, a.s. vo verejnom záujme 
stratu na prevádzku 4 liniek. Na rok 2019 je 
v rozpočte mesta na tento účel rozpočto-
vaných 180 000 €.

- Návrh Všeobecne záväzného naria-
denia o organizácii miestneho referenda. 

- Dispozície s majetkom mesta. 
- Návrh Všeobecne záväzného nari-

adenia o podmienkach prevádzkovania 
hazardných hier.

- Program odpadového hospodárstva 
mesta Senica.

- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky 
za II. štvrťrok 2019.

Mestská rada aj mestské zastupiteľstvo 
budú informované o kontrole Najvyššieho 
kontrolného úradu SR na Mestskom úrade, 
ktorá bola zameraná na systém podpory sub-
jektov verejnej správy v oblasti všeobecne 
prospešných a verejnoprospešných služieb 
a účelov v regióne v rokoch 2016 až 2018. 
Kontrola bola ukončená v mesiaci august. 
Výsledkom kontroly dotácií, ktorú mesto 
Senica poskytuje Rekreačným službám 
mesta Senica, spol. s r.o. a Zariadeniu sociál-
nych služieb Senica, n.o a oprávneným žia-
dateľom z Fondu PRO Senica bolo niekoľko 
odporučení na skvalitnenie a stransparent-
nenie poskytovania týchto dotácií. Jednou 
z prvoradých úloh bude spracovanie Kon-
cepcie rozvoja športu v meste a potreba 
naďalej vyžadovať od prijímateľov dotácií 
plnenie povinností pri vyúčtovaní dotácií 

a napĺňanie cieľov a zámerov vyplývajúcich 
zo strategických dokumentov mesta.

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

Investície do MŠ
Mesto Senica má vo svojej zriaďova-

teľskej pôsobnosti Materskú školu na Ulici 
L. Novomeského 1209, pod ktorú patrí 8 
elokovaných pracovísk po celom meste (8 
budov). Druhá materská škola je zriadená 
ako Základná škola s materskou školou 
na Ulici J. Mudrocha 1343. 

Počas letných prázdnin sa z rozpočtu 
mesta zatepľovala budova elokovaného 
pracoviska MŠ na Ulici L. Novomeského, 
ktorého súčasťou bola obnova átrií a dvoch 
spojovacích horných terás v sume 200 tisíc 
€. Touto investíciou je rekonštrukcia naj-
väčšej materskej školy v Senici ukončená. 
V minulých rokoch tu bola urobená rekon-
štrukcia strechy či predných terás. Sláv-
nostne bola otvorená 9. septembra.

V elokovanom pracovisku na Komen-
ského ulici sa urobila kompletná rekon-
štrukcia ústredného kúrenia, kde investo-
vala zo svojho rozpočtu Materská škola 
sumu približne 40 tisíc €.

Tešia sa aj deti z elokovaného praco-
viska na Robotníckej ulici, kde sa mestský 
výbor v tomto mestskom obvode rozhodol 
peniaze z participatívneho rozpočtu inves-
tovať do vybudovania nového detského 
ihriska v areáli elokovaného pracoviska 
vo výške 3400 €. 

Ešte na jar tohto roka sa robila regulácia 
kúrenia a výmena časti radiátorov v elo-
kovanom pracovisku na Ulici Janka Kráľa. 
Investícia z rozpočtu školy bola 8 000 €.

V budove Základnej školy s materskou 
školou sa robila rekonštrukcia cvičného 
priestoru vrátane náraďovne (výmena pod-
lahy a obkladu v telocvični) v sume 40 tisíc 
€. Mesto Senica získalo dotáciu z Minister-
stva školstva, vedy, výskumu a športu SR 
v rámci Výzvy na rozvoj výchovy a vzde-
lávania žiakov v oblasti telesnej a športovej 
výchovy formou dostavby, rekonštrukcie 
alebo výstavby novej telocvične na rok 
2018 vo výške 36 300 €. Spolufinancovanie 
mesta bolo vo výške 3 751,80 €.

text a foto lv
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Okolo Slovenska...
(Dokončenie zo str. 1) 
Okrem nich uvidíme 8 profesionálnych 

kontinentálnych tímov i domáce celky 
Dukla Banská Bystrica a výber slovenskej 
reprezentácie. 

Zostava FDJ posiela na Slovensko svoj 
najlepší šprintérsky výber, ktorý fanúšikovia 
povzbudzovali na Tour de France - Arnaud 
Démare či Wiliam Bonnet. V zostave Emi-
rates najviac vyčnieva výborný šprintér 
Alexander Kristoff, strieborný medailista 
z majstrovstiev sveta z roku 2017 v Nór-
sku. V zostave Bory nebude chýbať ani 
slovenské zastúpenie. Tešiť sa môžeme 
na úradujúceho majstra SR Juraja Sagana 
či niekdajšieho majstra Európy do 23 rokov 

Erika Bašku, ale aj  na poľského časovkára 
Macieja Bodnara. Kostra tímu CCC je 
postavená okolo Grega Van Avermaeta. 
Zostava Quick-Stepu posiela na Slovensko 
najlepší šprintérsky vláčik sveta, ktorého 
lídrom bude Elia Viviani - držiteľ 74 profesi-
onálnych víťazstiev, vrátane tohtoročného 
triumfu na Tour de France, čerstvý majster 
Európy. Spolu s ním sa na 63. ročníku 
Okolo Slovenska predstavia multitalent 
Yves Lampaert, ďalej víťaz vlaňajšieho pro-
lógu v Poprade Bob Jungels, Fabio Sabatini, 
Michael Morkov.

Pozor na dopravné obmedzenia
Možnosť vidieť naživo cyklistov sveto-

vého formátu priláka do Senice množstvo 
cyklistických fanúšikov. Účastníci cestnej 
premávky budú musieť v tento deň rátať 
s viacerými dopravnými obmedzeniami. 
Uzávierky sa budú týkať nielen ciest, 
po ktorých povedie trasa pretekov, treba 
počítať aj s odstavením a uvoľnením miest-
nych komunikácií v okolí centra mesta či 
uvoľnením viacerých parkovísk v centre. 
Zákaz vjazdu a zákaz zastavenia sa bude 
týkať ulíc SNP, J. Kráľa, Hollého, Moyze-
sova, Brezová (viď mapa – uzavretá zóna, 
strana 15), a to v čase od 7.00 do 17.00 
hod. Na miestnych komunikáciách a par-
koviskách v tejto lokalite budú v tento 
deň parkovať tímové autobusy, kamióny 
a sprievodné vozidlá jednotlivých tímov. 
Obyvatelia týchto častí budú môcť svoje 

autá zaparkovať v priľahlých uliciach, 
na parkovisku za cintorínom, alebo na par-
kovisku pri bývalej Bille. Od 7.00 do 17.00 
hod nebude možný ani prejazd hlavnou 
cestou č. I/51 Námestie oslobodenia – 
Vajanského ulica po križovatku ulíc Dlhá 
– Brezová. Uzávery a obchádzkové trasy 
budú vyznačené prenosným dopravným 
značením (viď mapa – obchádzková trasa) 
a premávka riadená príslušníkmi Policaj-
ného zboru. Upozorňujeme aj na úplnú 
uzávierku trasy pretekov. V čase od 11.30 
do 14.00 hod. bude úplne uzavretá cesta 
č. I/51 Jablonica – Senica a cesta č. 
III/1149 Senica – Prietrž. To znamená, že 
v tomto čase sa smerom na Trnavu a Pri-
etrž nedostanete. Prosíme obyvateľov 
dotknutých častí mesta a vodičov o zho-
vievavosť počas tohto cyklistického sviatku 
na Slovensku.

TRASA 4. ETAPY
ŠTART Hlohovec - Holý vrch - Dolné 

Trhovište - Merašice - Veľké Ripňany 
- Behynce - Radošina - Havran - Banka - 
Piešťany - Trebatice - Krakovany - Vrbové 
- Prašník - Bory - Podkylava (Pagáčovci) - 
Košariská - Brezová pod Bradlom - Dolný 
Štverník - Prietrž - Osuské - Jablonica 
- SENICA námestie (1. prejazd cieľom) 
- Brestové - Prietrž - Osuské - Jablonica 
- SENICA námestie (2. prejazd cieľom) 
- Brestové - Prietrž - Osuské - Jablonica - 
SENICA námestie CIEĽ pretekov

Ojedinelý projekt... 
(Dokončenie zo str. 1) 
Mesto Senica v posledných augusto-

vých dňoch prevzalo od dodávateľa stavby 
firmy Hílek a spol., a.s. Senica stavbu, kto-
rej realizácia presne v duchu zmluvy trvala 
od januára 2019. 

Mestské zastupiteľstvo Senica schvá-
lilo žiadosť o nenávratný finančný príspe-
vok, spoluúčasť na projekte revitalizácie 
vnútrobloku 30. júna 2017. Projekty sa 
začali pripravovať v roku 2016. 

Hlavným cieľom projektu bola komplexná 
revitalizácia najstaršieho vnútrobloku sídliska 
Sotina s uplatnením ekologických princípov 
tvorby a ochrany zelene. Celkovo sa obnovilo 
10 256,85 m2 plochy vnútrobloku. V rámci 
revitalizácie vnútrobloku nebol z kompo-
zičného hľadiska vyrúbaný ani jeden strom. 
Nové a obnovené chodníky, navrhnuté det-
ské ihriská, obnovené športoviská a nový 
mestský mobiliár v plnej miere ochránili exis-
tujúce vzrastlé stromy bez potreby zásahu 

do koreňového systému alebo koruny stro-
mov.

„Projekt revitalizácie vnútroblokov 
je v našom meste doteraz ojedinelý 
vo finančnom vyjadrení, stavebným rozsa-
hom i svojím zameraním. Životné prostre-
die, starostlivosť oň spolu so skvalitňova-
ním podmienok pre život je totiž prioritou 

samosprávy. Som rád, že projekt 
začínajúci v predchádzajúcom 
volebnom období sa podarilo 
úspešne zvládnuť a dnes hotové 
stavebné dielo slúži nielen obyva-
teľom vnútroblokov, ale i ďalším 
obyvateľom Senice. Verím, že 
z nových ihrísk i celého moder-
ného priestoru sa budú všetci dlho 
tešiť a využívať ich. Za spoluprácu 
pri realizovaní tohto projektu vyslo-
vujem poďakovanie zhotoviteľovi 

firme Hílek a spol. i ďalším subjektom, pre-
tože súhra bola nevyhnutná,“ povedal pri-
mátor Senice Martin Džačovský. 

Celkové náklady na projekt revita-
lizácie vnútrobloku predstavovali 688 
957,37€ (stavba, projektová dokumentá-
cia, stavebný dozor, interný projektový 
manažment), z toho nenávratný finančný 
príspevok z Integrovaného regionálneho 
operačného programu (Európsky fond regi-
onálneho rozvoja a štátny rozpočet SR) bol 
vo výške 654 509,49 €. Spolufinancovanie 
mesta Senica – 34 447,88 €.

V rámci projektových aktivít:
- sa obnovilo a zrekonštruovalo 1 994,16 

m2 asfaltových chodníkov a 1033,77 m2 

chodníkov zámkovou dlažbou,
- celková nová plocha detských ihrísk – 

1061,38 m2 ,
- obnovená plocha športovísk – 910,52 m2,
- osadenie nového mestského mobiliáru 

pozostávajúceho z 20 ks parkových 
lavičiek, 12 ks smetných košov, 2 ks okr-
úhleho stolíka s 8 ks otočných kresielok,

- výsadba novej vzrastlej zelene - 30 ks 
stromov (7 ks ihličnatých a 23 ks listna-
tých) vďaka čomu prišlo k 35,8 % nárastu 
zelene vo vnútrobloku. 

Predseda predstavenstva zhotoviteľskej 
firmy Hílek a spol. Jozef Hílek na slávnost-
nom otvorení konštatoval: „Mesto Senica 
je domovským mestom našej spoločnosti 
a každý projekt, ktorý prispeje k skvalit-
neniu života v meste vnímam ako pozití-
vum. Po ôsmich mesiacoch práce môžem 
konštatovať, že dielo bolo úspešne dokon-
čené. Spoločne sa nám podarilo vytvoriť 
moderný, atraktívny a bezpečný priestor, 
ktorý naviac rešpektuje aj životné prostre-
die. Verím, že obyvateľom Sotiny, najmä 
deťom a mládeži, bude slúžiť dlhé roky.“

Projekt svojím zameraním výrazne pris-
pel k posilneniu krajinnoekologickej funkcie 
zelene v mestskom prostredí. Dosadením 
stromov a obnovením trávnatých porastov 
sme prispeli k zvýšeniu ekostabilizačnej 
funkcie zelene. Realizáciou aktivít projektu 
sa v plnej miere obnovila estetická, psycho-
logická a hygienicko–zdravotná funkcia 
revitalizovaného vnútrobloku.

Viera Barošková, foto Lucia Vajdová
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Chrániť odkaz SNP
Dňa 29. augusta uplynulo 75 rokov 

od čias, keď na Slovensku vypukol ozbro-
jený odpor proti fašistickej porobe - Sloven-
ské národné povstanie. Toto výročie sme si 
v Senici pripomenuli pietnou spomienkovou 
slávnosťou 28. augusta. Najprv položením 
venca k pamätnej tabuli na bývalej budove 
Polikliniky na Štefánikovej ulici, kde bolo 
počas 2. svetovej vojny fašistické väzenie 
a potom kladením vencov pri soche Víťaz-
stvo na Námestí oslobodenia. 

Vence pri soche položili predstavitelia 

Mesta Senica, Trnavského samosprávneho 
kraja, Okresného úradu Senica, Oblast-
ného výboru SZPB Senica, Základnej 
organizácie SZPB Senica, strany Smer-SD 
a KSS, občianskych združení Delostrelec 
a Ľavicové Záhorie. 

Po básni v podaní Beaty Kádekovej 
účastníkov privítala hovorkyňa mesta Viera 
Barošková, ktorá zdôraznila, že spontánny 
prejav antifašistického zmýšľania Slová-
kov rehabilitoval slovenský národ v očiach 
revolučných národov Európy a celého 
sveta. Dnes môžeme byť právom hrdí, že 
náš národ sa stal súčasťou európskej pro-

tifašistickej a národ-
noos lobodzova -
cej vlny. Preto je 
pre nás dnes povin-
nosťou pripomenúť 
si pamiatku tých, 
ktorí sa i napriek 
nepriaznivým a ťaž-
kým podmienkam 
dokázali vzoprieť 
zlu, podstúpiť utr-
penie a aj zomierať. 

V príhovore 
tajomníčka Oblast-
ného výboru SZPB 
Ľubica Krišto-
fová vyzdvihla, že 

Nové dopravné značenie
Na Robotníckej ulici pri Mestskom kul-

túrnom stredisku a bytovom dome č. 58 
pristúpilo mesto k určeniu trvalého doprav-
ného značenia. To znamená, že v najbliž-
ších dňoch bude vyznačené vodorovné 
dopravné značenie (žltá súvislá čiara a žltá 
kľukatá čiara) a na tomto úseku cesty bude 
zakázané zastavenie a státie vozidiel. Toto 
dopravné značenie je potrebné na zlepše-
nie organizácie dopravy v danej lokalite. Má 
najmä uvoľniť prístup ku vchodu do byto-
vého domu č. 58 pre sanitky a ostatné 
pohotovostné vozidlá, zabezpečiť bez-
problémové vyvážanie separovaného 
zberu – najmä skleného odpadu, na ktorý 
je potrebný väčší priestor na manipuláciu 
s kontajnerom, ale aj zabezpečiť bezpečný 
a plynulý prejazd a zaparkovanie vozidiel 
s účinkujúcimi a rekvizitami k MsKS. 

Ružena Karasová
odd. výstavby, dopravy a ŽP 

Partnersky 
o policajnej práci

Partnerstvo medzi Mestskou políciou 
Senica a kantonálnou políciou Bern v Bur-
gdorfe už presahuje 12 rokov. Za tento čas 
sa tieto zložky niekoľkokrát stretli u nás 
na Slovensku aj u nich vo Švajčiarskou. 

V dňoch 20. až 25. augusta na pozva-
nie partnerov príslušníci Mestskej polície 
Senica spolu so zástupcom primátora 
Senice Filipom Lackovičom a Petrom 
Horváthom, prezidentom Švajčiarskeho 
klubu na Slovensku navštívili Švajčiarsko. 
Slovenskú delegáciu po príchode prijal 
okresný náčelník Michael Jordi. Navštívili 
aj obec Sumiswald, kde sídli náborové cen-
trum pre švajčiarskych vojakov. Ďalší deň 
absolvovali príslušníci senickej mestskej 
polície prehliadku centrály polície v meste 
Biel a následne výcvik ako zasahovať v prí-
pade ozbrojeného útočníka. Od profesio-

nálnych školiteľov nabrali mnoho užitoč-
ných skúseností a rád. Následne navštívili 
centrálu polície v Burgdorfe a prehliadku 
ich techniky. Témou rozhovorov boli skú-
senosti z policajnej práce, vybavenie polícií 
a ich právomoci.

Senickú delegáciu prijal aj primátor 
mesta Burgdorf Stefan Berger. Na pria-
teľskom stretnutí viceprimátor Senice Filip 

Lackovič otvoril aj tému 
zvládania dopravnej situá-
cie v meste Burgdorf, ktoré 
je veľkosťou porovnateľné 
so Senicou. Slávnostné pri-
jatie bolo tiež na raporte 
pri obci Wynnigen, kde 
po príhovoroch okresného 
náčelníka M. Jordiho a Filipa 
Lackoviča nasledovali nefor-
málne diskusie. Počas 
pobytu vo Švajčiarsku sa 
senická delegácia stretla 
s prednostom partnerského 

mesta Herzogenbuchsee Rolfom Habe-
ggerom. Na pozvanie starostu Herzogen-
buchsee navštívi primátor Senice Martin 
Džačovský toto mestečko v septembri t.r. 

Švajčiarski hostitelia pripravili pre Seni-
čanov prehliadku hlavného mesta Bern, 
Luzernu a Álp. 

„Tieto stretnutia sú dobrou príležitos-
ťou vidieť ako to funguje v iných krajinách 
a prispievajú k obohacovaniu poznatkov 
našich mestských policajtov na skvalitne-
nie ich práce,“ zhodnotil pobyt zástupca 
primátora Senice Filip Lackovič. 

bar 
foto Vladimír Zich

SNP dokázalo zmobilizovať desaťtisíce 
ľudí. Do zbrane vtedy nezavelila vláda, 
do zbrane za Slovensko, do boja za slo-
venskú zem, slobodu a česť povstal ľud. 
Nezostali sme sa nečinne prizerať, ale 
so zbraňou v ruke šli bojovať. SNP to 
nebolo len územie stredného Slovenska, 
ale aj v našom širšom regióne sa ľudia zapo-
jili do ozbrojeného povstania a pomáhali 
naplniť cieľ s nasadením vlastného života. 
Pozornosť upriamila napríklad na partizán-
sku skupinu Jána Reptu, ktorá na podhorí 
Malých Karpát úspešne bojovala proti fašis-
tom až do oslobodenia. „Hoci sa naplnil 
už život dvoch až troch generácií, napriek 
tomu nezabúdame na hrdinstvá našich 
predkov, ktorí po rokoch útrap zatúžili 
po slobode a živote v mieri,“ povedala 
na záver. 

Historickú udalosť SNP nám pripomína 
množstvo pamätníkov a hrobov, každý 
z nich má za sebou ľudský osud. Práve 
týmto ľuďom sme zaviazaní nespreneveriť 
sa hodnotám, za ktoré zomreli. Aj náš práve 
rekonštruovaný Pamätník oslobodenia je 
dôkazom, že starostlivosťou oň odovzdá-
vame posolstvo obetí ďalším generáciám. 
„Mesto Senica začalo v auguste s jeho 
rekonštrukciou a do piestnej slávnosti sa 
podarilo očistiť sochu Víťazstvo od náno-
sov a zrekonštruovať betónovú dosku 
s nápisom Sláva našim osloboditeľom, 
ktorá bola už značne poškodená. S kon-
zervačnými prácami sa začalo aj na trojici 
stél,“ dodala Viera Barošková. 

Na záver pietnej slávnosti zaznela hym-
nická pieseň Hoj, vlasť moja. Organizá-
tormi boli Mesto Senica a Oblastný výbor 
SZPB v spolupráci s Mestským kultúrnym 
strediskom, Klubom vojenskej histórie 
Záhorie a Záhoráckym aeroklubom. 

Národ, ktorý nepozná svoju históriu, je 
odsúdený prežiť ju znova...

NS, bar
foto A. Berecová
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Začiatok nového školského roka 
2019/20 bol v Základnej škole na Sadovej 
ulici obzvlášť slávnostný. V prvý školský deň 
prišiel žiakov, učiteľov a rodičov pozdraviť 
aj podpredseda vlády pre investície a infor-
matizáciu Richard Raši. Ten nielen otvoril 
nový školský rok, ale zároveň odovzdal 
riaditeľke školy Svetlane Chábelovej oce-
nenie podpredsedu vlády. Vyjadril vedeniu 
školy uznanie za to, že z 270 základných 
škôl v Trnavskom kraji je táto škola jednou 
z dvoch zapojených do národného pro-
jektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. 
storočie. Tento projekt reaguje na požia-
davky IT sektora prispôsobiť vzdelávací sys-
tém aktuálnym a perspektívnym potrebám 
trhu práce. Škola získala vďaka projektu IT 
Science laboratórium, ktoré umožní škole 
zaujímavejšie a moderne učiť informatiku, 
matematiku a prírodovedné predmety.

V našom meste bolo v novom školskom 
roku otvorených 10 prváckych tried, ktoré 
bude navštevovať 198 prvákov. 

text a foto lv

Víchrice poškodili 
stromy na cintoríne

Koncom júna mesto postihli víchrice, 
ktoré sa u nás v takej sile zatiaľ nevyskytovali. 
V celom meste po sebe zanechali poškode-
nia rôzneho rozsahu. Menšie alebo väčšie 
zlomy boli postupne odstraňované počas 
nasledujúcich týždňov. Poryvy vetra naj-
väčšie poškodenia spôsobili na mestskom 
cintoríne, kde vážnejšie poškodili najstaršiu 
výsadbu a niekoľko pamätníkov na hroboch. 

Už vopred plánovaná inventarizácia 
drevín cintorína bola v dôsledku týchto 
udalostí zrealizovaná skôr ako sa pôvodne 
myslelo. Záznamy zhotovené na jeseň 
minulého roka slúžili ako podklad minulo-
ročných ošetrení stromov v parku.

V októbri roku 2018 boli realizované 
arboristické ošetrenia na 23 kusoch líp obvo-
dových stromoradí oboch lipových alejí. 
Na stromoch boli urobené bezpečnostné 
rezy, zdravotné rezy, redukcie koruny 
lokálne aj obvodové a v korunách boli inšta-
lované dynamické väzby, ktoré zabezpečili, 
že pri víchriciach neprišlo k tak výraznému 
namáhaniu tlakových vetvení ošetrených 
jedincov. Na rozdiel od ešte neošetrených 
stromov na týchto drevinách prišlo k menši-
emu, ba až žiadnemu poškodeniu. 

Lipové aleje predstavujú najstaršiu 
výsadbu na cintoríne. Ich odhadovaný 
vek sa pohybuje okolo 80 – 100 rokov. 
Dve aleje sú celkovo tvorené štyrmi stro-
moradiami s celkovým počtom 56 stro-
mov. Tvoria základ kompozície západnej 
časti cintorína. Hlavná aleja je ukončená 
kamennou Kalváriou z roku 1877. Práve 
pri víchrici došlo v dôsledku kombinácie 
poveternostných podmienok, horšieho 
zdravotného stavu stromov a veku k naj-
badateľnejšiemu úbytku stromov a tiež 
poškodeniu v korunách. 

Ďalšou nemenej významnou časťou 
cintorína sú výsadby pagaštanov konských 
vo východnej časti cintorína. Ich vek je 
podobne ako u lipových alejí odhadovaný 
na 80 – 100 rokov. Pagaštany sa postupne 
dostávajú do senescentnej fázy života, čo zna-
mená, že každý zlom spôsobený v dôsledku 
nepredvídateľných poveternostných podmie-
nok či nevhodne realizovaný rez môže viesť 
k zhoršeniu zdravotného stavu jedincov, preto 
budú potrebné odborné arboristické ošetre-
nia, ktoré zaručia čo najdlhšie a najstabilnejšie 
zotrvanie stromov na mieste.

Ďalšou otázkou, ktorá bude musieť byť 
do budúcna zodpovedaná, je následná 
náhrada týchto výsadieb. Na tejto úlohe sa 
momentálne spolu s naplánovaním arboris-
tických ošetrení pracuje.

Nemenej dôležitou súčasťou výsadieb 
na cintoríne sa postupom času stali aj 
výsadby, ktoré vznikli samovoľnou výsad-
bou obyvateľov mesta. Tie v určitých prí-
padoch začínajú spôsobovať problémy 
v podobe poškodzovania hrobových 
miest svojou koreňovou sústavou i svojou 
veľkosťou. Väčšinou ide o nevhodne zvo-
lené druhy, čo sa týka ich finálnej veľkosti 
v dospelosti. Takéto dreviny sú potom 
náročné aj na odstránenie po stránke rea-
lizačnej aj finančnej. Odporúčame, ak si 
chcete vysadiť zeleň pri hrobových mies-
tach, treba zistiť parametre danej rastliny 
v dospelosti a tiež konzultovať jej umiest-
nenie so správcom cintorína.

Ing. Zuzana Gašparová
odd. výstavby, dopravy 

a životného prostredia MsÚ

Výzva na legalizáciu 
studní

Na Mestskom úrade v Senici sa 1. 
augusta konalo ďalšie zasadnutie krízo-
vého štábu mesta Senica k nešťastným 
udalostiam z 15. júna, pri ktorých v studni 
na IBV Mlyny zahynuli dvaja ľudia. Stret-
nutie sa konalo za účasti zástupcov špe-
cializovanej miestnej štátnej správy, Kon-
trolného chemického laboratória Civilnej 
ochrany (KCHL CO) Nitra, Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) 
Senica, mesta Senica a zástupcu obyva-
teľov danej lokality. 

Z výsledkov vzoriek od KCHL CO Nitra 
a RÚVZ v Senici vyplýva, že odobratá 
voda nevykazuje známky organického ani 
anorganického znečistenia a jej použitím 
na úžitkové účely sa nepredpokladá riziko 
poškodenia zdravia obyvateľov. Krízový 
štáb však nedostal k dispozícii podrob-
nejšie výsledky rozborov vody, ktoré robil 
Výskumný ústav vodného hospodárstva 
Bratislava. Tie sú súčasťou vyšetrovaci-
eho spisu na Okresnom riaditeľstve PZ 
SR v Senici a vyšetrovanie naďalej pokra-
čuje. Nezodpovedanou otázkou zostáva, 
kde sa vzali vysoké koncentrácie oxidu 
uhličitého v studniach. Podľa vykonaných 
rozborov plynov vo vybraných studniach 
bolo prostredie v nich vyhodnotené ako 
nebezpečné z dôvodu prítomnosti oxidu 
uhličitého vo vyšších koncentráciách. Preto 
naďalej platí odporúčanie do studní nevstu-
povať, pri vykonávaní údržby je potrebné 
dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné 

opatrenia.
Z bezpečnostného hľadiska odporúča 

mesto Senica vlastníkom pozemkov na IBV 
Mlyny, ktorí si v budúcnosti plánujú vybu-
dovať studne, aby ich robili ako vŕtané.

Domová studňa je vodná stavba povoľo-
vaná podľa vodného zákona č. 364/2004 
Z.z. Vodu zo studne je možné odoberať len 
na základe právoplatného kolaudačného 
povolenia a povolenia na odber podzem-
ných vôd. Znamená to, že využívanie vôd 
zo studní, ktoré boli zhotovené bez povo-
lenia, je v rozpore s vodným zákonom.

Mesto Senica doručilo po zasadaní krí-
zového štábu prostredníctvom Mestskej 
polície do všetkých domácností oznáme-
nie o zovšeobecnených výsledkoch odo-
bratých vzoriek a výzvu na legalizáciu vod-
ných stavieb s potrebným tlačivom. Tieto 
informácie sú spolu s upozornením o bez-
pečnostných podmienkach pri čistení 
studní zverejnené aj na web stránke mesta.

Postup pri legalizácii domovej studne 
je platný nielen pre lokalitu IBV Mlyny, 
ale pre celé mesto. Mesto Senica preto 
vyzýva majiteľov všetkých studní zhotove-
ných bez povolenia, aby si ich zlegalizovali 
a požiadali o ich dodatočné povolenie. 
K tomu je potrebné predložiť projektovú 
dokumentáciu vypracovanú oprávnenou 
osobou v 2 vyhotoveniach a vyplniť žia-
dosť o povolenie na odber podzemných 
vôd a dodatočné povolenie vodnej stavby 
– domovej studne. Mesto Senica tak chce 
predísť opakovaniu podobných tragických 
udalostí v neohlásených stavbách.

lv
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Hasičská rodina 
oslavovala

V Senici sa 31. augusta zišla veľká hasič-
ská rodina. Dôvodom bola oslava veľkého 
a vzácneho jubilea 130. výročia založenia 
Dobrovoľného hasičského zboru v Senici. 
V našom meste je DHZ jedinou organizá-
ciou, ktorá sa môže pochváliť takou dlhou 
existenciou. 

Dnešní dobrovoľní hasiči pokračujú 
v uplatňovaní myšlienok, ktoré viedli 
našich predkov k založeniu hasičského 
zboru s dátumom 21. marec 1889. Stalo 
sa tak po sérii požiarov, ktoré v Senici ničili 
majetok a ohrozovali ľudí. „Odvtedy sú 
tu hasiči nepretržite s obyvateľmi, aby im 
prišli na pomoc vždy, keď je treba," pove-
dala na úvod predsedníčka Dobrovoľného 
hasičského zboru v Senici (DHZ) Jarmily 
Barcaj Drinkovej na slávnostnej schôdzi 
v Dome kultúry. Potom sa už odvíjala histó-
ria DHZ slovom aj obrazom v podaní veli-
teľa DHZM Milana Černáka. Za 130 rokov 
sa úplne zmenil život. Úplne inak vyzerá 
mesto, zmenila sa aj technika, ktorá hasi-

čom pomáhala. Zostala podstata hasičstva, 
a to ochota a spoľahlivosť pomáhať iným. 

Túto skutočnosť ocenili vo svojich prí-
hovoroch aj hostia podpredseda Trnav-
ského samosprávneho kraja Roman Sova, 
riaditeľ KR Hasičského a záchranného 
zboru Trnava Vojtech Valkovič, riaditeľ 
OR HaZZ Ondrej Hurbanis, tajomníčka 
Územnej organizácie DPO Senica Soňa 
Kadlečíková. Primátor Senice Martin Dža-
čovský vyjadril vďačnosť hasičom za ich 
akcieschopnosť, rýchlosť a účinné zásahy 
pri požiaroch, ale aj pri likvidácii následkov 
prírodných pohrôm, ktoré mesto v ostat-
ných rokoch postihujú viac. „Mesto Senica 
oceňuje ich prácu v prospech obyvateľov 
mesta a právom ich považuje za svojho 
partnera,“ doplnil primátor. 

Práca mnohých dobrovoľných hasičov 
bola po zásluhe vyjadrená aj odovzdaním 
vyznamenaní.

V rímsko-katolíckom kostole Navštíve-
nia Panny Márie sa za hasičov pomodlili 
na ekumenickej omši katolícky duchovný 
Ministerstva vnútra pre HaZZ Trnavský 
kraj Ľuboslav Far-
kaš a evanjelická 

duchovná Ministerstva vnútra pre Policajný 
zbor Júlia Štofanová, aby naďalej odvážne 
a odhodlane plnili povinnosti na pomoc 
ľuďom v núdzi. 

Výročie DHZ sa stalo veľkou prehliad-
kou starej a novej techniky, ktorú do Senice 
prišli prestaviť dobrovoľní i profesionálni 
hasiči zo Senice, Skalice, Trnavy a Brati-
slavy. Návštevníci na Námestí oslobodenia 
najprv sledovali defilé zborov s historic-
kými zástavami a techniky. Mohli porovná-
vať ručnú konskú striekačku z roku 1927 
z obce Šarovy na Morave, na hasičský 
zásah prerobený Trabant z DHZ Cerová, 
vozidlo Walter Lord z roku 1941 z DHZ 
Púchov alebo hasičský tank z DHZ Pole 
s modernými cisternovými automobilo-
vými striekačkami, vozidlami na zásah 
v neprístupnom teréne, autobusom pou-
žívaným na evakuáciu osôb. V praktických 
aj statických ukážkach sa odvíjal vývoj 
hasičstva. 

Deti sa okrem prehliadky techniky mohli 
zabaviť pri maľovaní na tvár alebo svoje 
zážitky z hasičského dňa nakresliť. Mode-

Prierez tvorby
V Záhorskej galérii Jána Mudrocha je 

od 9. augusta do 29. septembra výstava 
z tvorby sochára mladej generácie Františka 
Bohunického (1983). Výstava s názvom 
rest/less je jeho treťou samostatnou výsta-
vou a z pohľadu množstva prezentovaných 
prác zatiaľ najkomplexnejšia. 

Projekt rest/less je prierezom tvorby 
sochára mladej generácie Františka 
Bohunického, ktorý sa programovo pohy-
buje na poli klasického sochárstva s parci-
álnymi presahmi smerom k interaktívnym 
objektom. „Ambíciou projektu 
nie je podať ucelenú správu 
o vývoji jeho doterajšieho 
výtvarného jazyka. Snaží sa 
ukázať výtvarný proces ako 
introspektívny akt, v ktorom 
jednotlivé témy, motívy a žánre 
autor chápe ako individuálne 
aj kolektívne, neustále aktuali-
zované symptómy každoden-
ného života,“ povedal kurátor 
výstavy Filip Krutek.

Názov výstavy v sebe 
kumuluje dva tvorivé autorské 

princípy. Na jednej strane nepokojná, neu-
stále rozvažujúca povaha autora (restless), 
na strane druhej deficit odpočinku (rest 
less) ako výsledok manuálnej práce a rodi-
čovských povinností.

Napriek voľne definovanej koncepcii 
výstavy je možné vysledovať jednotlivé, 
skôr formálne sa odlišujúce okruhy. Tieto 
stoja v podobe akéhosi indexu v zmysle 
ukazovateľa nestálych hodnôt v pomere 
k určitému počiatočnému/základnému 
stavu.

NS
foto Vladimír Holický 

rátorom podujatia bol muzikálový herec 
Ján Slezák, ktorý medzi ukážkami techniky 
predviedol aj svoje spevácke umenie. 

Hasiči v našom meste sú organizáciou, 
v ktorej sa kontinuálne darí nadväzovať 
na činnosť predchodcov a stále niesť šta-
fetu obetavosti, humánnosti a pomoci 
druhým. Ľudia v modrých uniformách sú 
naším majákom nádeje v rôznych ťažkých 
situáciách. 

Dôležité je, aby občania cítili ochranu 
hasičov a hasiči podporu občanov.

...chodia tam, odkiaľ iní utekajú...

Viera Barošková
foto lv

Pozvanie na výstavu
Záhorské osvetové stredisko v Senici 

a autor pozývajú priateľov výtvarného 
umenia na 36. autorskú výstavu obrazov 
Jaroslava Salaya z Holíča s názvom Výber 
z tvorby. Výstava je pripravená k životnému 
jubileu autora. Umeleckú tvorbu Jaroslava 
Salaya si môžete pozrieť do 30. septembra 
v pracovných dňoch od 7.30 do 15.30 hod.

js



Naša Senica 8/2019

7

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
taStonožkine novinky

V ponuke krúžkov

„Voľný čas je najdôležitejšou súčasťou 
nášho života,“ povedal raz ktosi múdry. 
V Centre voľného času Stonožka v Senici 
sa toho držíme a pripravili sme pre dospe-
lých aj deti pestrú ponuku záujmových 
krúžkov na rok 2019/2020. Pripomíname, 
že do krúžkov sa možno zapísať počas 
celého septembra v pracovné dni od 9. 
do 17. hod. Radi poradíme s výberom, 
dáme prihlášku, potrebné tlačivá či infor-
mácie. Prihlášku možno stiahnuť i na webe 
cvc-senica.webnode.sk.

V ponuke nájdete tradičné tanečné 
a mažoretkové krúžky a súbory, gymnas-
tiku, folklórny krúžok, výtvarné krúžky 
i fashion – umenie a móda, výučbu na gitaru 
pre začiatočníkov i pokročilých, zobcovú 
flautu, bicie, keyboard, spevácky krúžok, 
pohybovú prípravku, šachový krúžok, flor-

bal, upozorniť chceme i na naše materské 
centrum Stonožkine slniečka, na športové 
kluby alebo na možnosť nácvikov hudob-

ných skupín v skúšobni CVČ. 
 Ponuku nájdete na www.cvc-

-senica.webnode.sk
NOVINKY medzi krúžkami: 
Hra na ukulele pre začiatoční-

kov - od 10 rokov, vlastný nástroj 
podmienkou, vyučuje Miška Troj-
ková, výhodou je ovládanie zákla-
dov hry na gitaru, ale nie je to podm-
ienka. Príďte si vyskúšať niečo nové, 
stojí to za to. Ukulele kúpite v kaž-
dých hudobninách, resp. vám ho 
objednajú. Neodporúčame kupovať 

v obchodných reťazcoch. 
Výučba angličtiny - pre deti a mládež 

od 12 do 30 rokov, so základmi anglič-
tiny, obsahom výučby bude zdokonaľo-
vanie konverzácie, príprava na bilingválne 
štúdium, na maturitu z AJ, VŠ štúdium 
a pod., vyučuje Mr. Michael Burr z USA. 
Stretnutia pravdepodobne 2x týždenne, 
resp. podľa dohody. Vyučovanie bude 
skupinové, max. 6 členov. Ak vám takáto 
ponuka vyhovuje, čo najskôr sa informujte. 
Info o učebniciach na prvom stretnutí.

Ultimate Frisbee – pre deti od 10 rokov, 
tréningy 1 – 2 týždenne v telocvični ZŠ 
Sadová ulica, resp. podľa počasia i vonku 
na ihriskách, trénuje Dominik Cibula, 
úspešný hráč frisbee, reprezentant SR, člen 
senického združenia Kus plastu. Možnosť 
spoločných tréningov, ale aj individuálny 

tréning, možnosť výberu do súťažného 
družstva. Pomôcky zo začiatku poskyt-
neme, postupne si každý zakúpi vlastné. 
Frisbee je ten správny, zo začiatku nená-
ročný šport pre každého. Prvé stretnutie 
záujemcov bude v poslednom septembro-
vom týždni v CVČ.

Novinkou je i otvorenie prípravky folk-
lórneho súboru Rovinka (vedúca Katka 
Danišová) pre deti od 5 do 7 rokov. Nových 
členov (od 8 do 14 rokov) samozrejme radi 
uvítame i v súčasnom súbore Rovinka. 
Kroje máme, čakajú vás vystúpenia a veľmi 
dobrá práca pani učiteľky.

Za zmienku stojí i zápis do súboru mažo-
retiek Spirit pre 4 až 6-ročné dievčatká, 
ktorý bol 4. a 6. septembra. Súbor patrí 
v krúžkoch CVČ medzi stálice, za uply-
nulý školský rok má na konte 20 zlatých, 
11 strieborných, 6 bronzových medailí 
z domácich i zahraničných súťaží, tri tituly 
Majstra SR, niekoľko titulov vicemajster SR 
a tiež čerstvý titul majster Európy a prvý 
vicemajster Európy. 

Činnosť záujmových krúžkov začína 
v CVČ od 1. októbra. Na prvé stretnutia 
vás na základe prihlášky pozveme SMS-
-kou. Mažoretky Spirit a súbor Sonny 
začína činnosť už v septembri. Mesačný 
poplatok je 6 € (platí sa polročne). Prvý 
polrok treba uhradiť do konca septembra.

Tešia sa na vás interní i externí zamest-
nanci CVČ Senica. 

Dana Kopecká
CVČ Senica 

Senobranie s vysokou 
návštevnosťou

Záver leta v Senici patril v sobotu 24. 
augusta Senickému senobraniu. Myšli-
enka spojiť jarmok, remeselníkov, dožinky 
s detskou farmárskou zónou a kultúrnym 
programom na jednom mieste sa opäť 
osvedčila. Aj tento rok návštevníkov čakal 
celodenný program pre celú rodinu, ktorý 
zavŕšila večerným koncertom speváčka 
Sima Martausová. 

Jarmok bol tradične rozložený na Sado-
vej ulici. Seničania a ostatní návštevníci tu 
od ranných hodín kupovali v predajných 
stánkoch s rôznym tovarom, ale aj v stán-
koch remeselníkov, ktorí aj predvádzali 
výrobu svojich produktov. Od 11. hod. 
jarmočnú atmosféru umocňo-
val hudobný program. Otvo-
rila ho skupina Krojovanka, 
po nej sa na pódiu vystriedali 
hudobné skupiny Chilli, Diko-
Brass, Oáza, Country tip, folk-
lórna skupina Modrančanka 
a kapela Rockmánia. FS 
Modrančanka si pre divákov 
pripravil pásmo o dožinkách 
a primátorovi mesta Marti-
novi Džačovskému členovia 
folklórneho súboru odovzdali 
krásny dožinkový veniec.

Na konci Sadovej ulice sa 

predstavili členovia občianskeho združenia 
Pruclek, ktoré chce vrátiť do nášho mesta 
folklór a už na budúci rok pripravuje kro-
jovú zábavu. Pre detských návštevníkov 
bola pripravená detská farmárska zóna 
v parku, kde si informačné centrum Europe 
Direct, dobrovoľníci Senica 2.0 a Domka 
Senica pripravili pre deti v parku pri DAVe 
niekoľko úloh, za ktoré ich na konci čakal 
malý darček. Pri DAVe boli v poobedných 
hodinách pripravené divadelné predsta-
venia pre deti Zlatovláska v podaní Diva-
dla Harrytheather a obľúbené domáce 
divadielko Šašo Fifo a Vierka. Deti mohli 
v parku stretnúť choduliarov, ktorí ich zabá-
vali svojimi kúzlami a oboznámiť sa mohli 
s dnes už málo videným hudobným nástro-
jom verklíkom. 

text a foto lv

Veľký záujem o ZUŠ
Základná umelecká škola v Senici vstu-

puje do nového školského roku - v poradí 
už šesťdesiateho ôsmeho, Za svoju exis-
tenciu opäť doplnená o nových žiakov, 
ktorých sa iba počas júnových prijímacích 
pohovorov prihlásili dve stovky, pribudli aj 
noví pedagógovia. 

Po zaslúženej letnej dovolenke je vyše 
štyridsaťčlenný pedagogický kolektív pri-
pravený opäť odovzdávať plným priehrštím 
svoje vedomosti umenia chtivým malým 
i veľkým žiakom a postupne krok po kroku 
pred nimi otvárať čaro hudobného, taneč-
ného, literárno-dramatického či výtvarného 
sveta. To, čo sa žiaci naučia, budú môcť 
tak ako každoročne zúročiť účinkovaním 
v súboroch školy či už v tanečných alebo 
hudobných (spevácky zbor, kapela, akor-
deónový a sláčikový súbor), pripravovať sa 
na koncerty, výstavy, divadelné predstave-
nia a verejné vystúpenia a tí ambicióznejší 
aj na rôzne súťaže a prehliadky. To všetko 
v účelovo vybavených učebniach a v este-
tickom a príjemnom prostredí našej veľkej 
školy, o akej v mnohých iných mestách iba 
snívajú.

Zostáva len dúfať, že spoločne 
so žiakmi, ich rodičmi a priateľmi budeme 
aj naďalej vo svojom okolí rozdávať radosť 
z umenia.

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ Senica
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„Keď na svete nebudú včely, zostá-
vajú nám už len štyri roky života.“ Túto 
myšlienku vyslovil už v roku 1921 uzná-
vaný Albert Einstein. Preto hlavnou témou 
FARMzóny pod záštitou Informačného 
centra Europe Direct Senica sa stali práve 
včely. Organizátori sa rozhodli poukázať 
na potrebu včelárstva a včiel v spoloč-
nosti. Na pomoc prišiel aj skúsený včelár 
Peter Suchovský, ktorý si so sebou priniesol 
dokonca priehľadný úľ. Návštevníci Senic-
kého senobrania a FARMzóny tak mohli 
na vlastné oči vidieť, ako sa pracuje v úli. 
Táto rarita pútala najväčšiu pozornosť. 

Taktiež boli pripravené infografiky o vče-
lách, z ktorých sa návštevníci dozvedeli 
napríklad aj to, že Európska únia je po Číne 
druhým najväčším producentom medu 
na svete. Približne 600 000 včelárov vypro-
dukuje v EÚ každoročne okolo 250 000 
ton medu. V rámci EÚ obsadili v roku 2016 
prvé priečky v produkcii medu Rumunsko, 
Španielsko, Maďarsko, Nemecko, Talian-
sko a Grécko. Slovensko vyrobilo v roku 
2015 temer 4 300 ton medu.

FARMzóna pozostávala z 10 farmár-
skych stanovísk. Boli medzi nimi zábavná 
slepá cesta, zatĺkanie klincov, farmársky 
kvíz, stanovisko strašiak alebo vytváranie 
včielok v kreatívnom kútiku. Celkovo si 
zasúťažilo viac ako 250 detí. Súčasťou 
FARMzóny bol aj stan Informačného cen-
tra Europe Direct Senica, kde pracovníci 
prezentovali EÚ, Spoločnú poľnohospo-
dársku politiku, Politiku súdržnosti či pro-
gram ERASMUS+. 

Alexandra Berecová, ED Senica 
foto lv

Majsterky Európy 
z trojky

Po tom, čo naše mažo-
retky Crazy Cats v máji vyh-
rali oblastné Majstrovstvá ČR 
v mažoretkovom športe v neďa-
lekých Dubňanoch a získali 
priamy postup na Majstrovstvá 
Európy do maďarského Györu 
organizovaných asociáciou IAM, 
ich čakalo leto plné driny. Táto 
poctivá príprava sa im aj vyplatila.

V sobotu 17. augusta popo-
ludní po vynikajúco odtancovanej choreo-
grafii dievčatá v ťažkej konkurencii českých 
a maďarských súborov vyhrali 1. miesto 
a získali tak titul majster Európy v kate-
górii veľká formácia mix kadet. Radosť 
z dosiahnutého úspechu bola o to väč-
šia a úprimnejšia, lebo dievčatá fungujú 
ako školský krúžok len 2 roky. Dievčatám 
zo srdca blahoželáme a ďakujeme za vyni-
kajúcu reprezentáciu nielen doma, ale aj 
v zahraničí. Takisto jedno veľké ďakujem 
patrí všetkým, ktorí akoukoľvek formou 
prispeli k tomu, aby sme sa ME v Györi 

mohli zúčastniť a splniť si náš veľký sen. 
Zároveň pozývame medzi seba všetky 

dievčatká, ale aj chlapcov vo veku od 4 
do 12 rokov, ktoré majú záujem stať sa 
mažoretkou, naučiť sa veľa nového, získať 
nové kamarátky, zážitky zo súťaží a iných 
spoločných akcií. 

Nábor nových členov bude počas 
celého septembra. Viac info ako sa pridať 
k nám dostanete na danuska.as@gmail.
com. 

Svetlana Chábelová
riaditeľka ZŠ Sadová ulica

Ako na svoj biznis
Dobrých príkladov nie je nikdy dosť, 

obzvlášť ak ide o podnikanie. O svojich 
začiatkoch, úspechoch i sklamaniach, 
o získaných skúsenostiach a vedomostiach 
rozprávala skúsená lektorka Mária Melle-
nová na seminári Ako na svoj biznis, ktorý 
sa uskutočnil 6. augusta v Informačnom 
centre Europe Direct Senica. 

Mária Mellenová je koučka a mentorka 
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti 
vzdelávania a komunikácie, zameriava sa 
na osobný potenciál zamestnancov firiem 
a tímovú efektivitu. 

Na seminári sa záujemcovia mohli 
dozvedieť, čo je potrebné prekonať a na 
čo sa treba pripraviť pri zakladaní svojho 
biznisu aj ako sa rodí úspech z neúspe-
chu i prvotných sklamaní. Organizátorom 

podujatia bola inštitúcia Slovak Business 
Agency, ktorá predstavuje v SR kľúčovú 
a najstaršiu špecializovanú inštitúciu 
z hľadiska podpory malých a stredných 
podnikov. Vznikla v roku 1993 spoločnou 
iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná 
platforma verejného a súkromného sek-
tora.

Vďaka pozitívnej odozve od účast-
níkov školenia plánujú organizátori pri-
praviť podobné podujatie aj v novembri 
tohto roku. Medzi zvažovanými témami 
sú predbežne sociálne médiá, marketing 
a kreativita. Všetky potrebné informácie 
budú zverejňované postupne na ofici-
álnych stránkach Informačného centra 
Europe Direct Senica a Slovak Business 
Agency.

A. Berecová
ED Senica

Jeseň v knižnici 
prináša novinky

September už tradične znamená začiatok 
ďalšieho školského roku. Žiakov však neča-
kajú len brány základných a stredných škôl, 
ale aj tá naša v Záhorskej knižnici. Po prázdni-
novom režime nastal čas, kedy sa aj knižnica 
vracia do svojich zabehaných koľají. Cez leto 
sme premýšľali, čo nové a zaujímavé našim 
mladým i najmladším čitateľom ponúknuť, 
ako získať nových, najmä medzi tými, ktorí 
usadnú do školských lavíc po prvý raz. 

A čo sme pre čitateľov pripravili? Množ-
stvo zaujímavostí – nielen tých, na ktoré 
ste v našej knižnici zvyknutí, ale najmä 
novinky. Pre mladší i starší školský vek to 
bude celoročná motivačná čitateľská hra, 
ktorá sa v prípade prvákov ukončí pasova-

ním za čitateľa. Na deti čakajú témy, úlohy 
a knihy, prostredníctvom ktorých môžu 
objavovať svet. Hneď prvý jesenný mesiac 
si spolu pripomenieme 100. výročie naro-
denia kráľovnej detskej literatúry Márie 
Ďuríčkovej, starší žiaci a stredoškoláci majú 
príležitosť preukázať svoj literárny talent 
v XXXIII. ročníku celoslovenskej súťaže 
Literárna Senica Ladislava Novomeského 
2019. Školským klubom detí ponúkneme 
možnosť navštevovať detské oddelenie 
a vypočuť si priamo v priestoroch kniž-
nice rozprávkový príbeh či veselé bás-
ničky, vyučujúcim možnosť odučiť hodinu 
priamo v knižnici s využitím našich kníh. 
Samozrejmosťou je aj ponuka programov 
detského oddelenia pre základné a mater-
ské školy, ktorá sa bude podľa potreby 
a záujmu zo strany škôl aktualizovať. Radi 
by sme v priestoroch knižnice pripravili aj 

tvorivé dielničky, v našom záujme je priti-
ahnuť do priestorov knižnice aj viac mami-
čiek s malými deťmi. Plánujeme niečo aj 
pre čitateľské rodiny, nechajte sa prekvapiť. 

Záhorská knižnica sa zaujíma nielen o lite-
ratúru, je aktívna aj v oblasti spoločenských 
tém, sociálnej prevencie a regionálneho 
miestopisu. Reagujeme na aktuálne dianie 
v spoločnosti, prinášame stretnutia s autormi 
a zaujímavými osobnosťami. Kalendár kon-
krétnych podujatí nájdete vždy na www.
zahorskakniznica.eu. Jeseň prinesie aj 30. 
výročie Nežnej revolúcie, naša knižnica 
určite nevynechá možnosť pripomenúť si 
ho. Nápadov a plánov máme v hlavách dosť, 
držme si preto palce, aby sme ich mohli aj 
čo najviac realizovať a poskytnúť čitateľom 
i obyvateľom príležitosti na stretnutie.

Andrea Sadloňová
Záhorská knižnica
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taPocta Jánovi Náhlikovi

Senica je nesmierne bohatá na množstvo 
osobností, ktoré ju v dejinách preslávili či už 
ako rodáci alebo životom a pôsobením v nej. 
Zanechali tu nezmazateľnú stopu. K takým 
osobnostiam patrí aj fotograf Ján Náhlik, 
ktorému sme 16. augusta odhalili ozubené 
koliesko na Záhoráckej stene slávy. 

Koliesko odhalili primátor mesta Senica 
Martin Džačovský spolu s deťmi Jána 
Náhlika Magdou a Jánom. Stalo sa tak 
počas podujatia Nočná Senica, kde sa 
na významného fotografa spomínalo. Ako 
študent dostal v roku 1937 prvý aparát 
Kodak – Brownie a vďaka tomuto prístroju 
vznikli Náhlikove prvotiny. Postupne sa 
dostal do národne uvedomelého a kul-
túrne vyspelého prostredia fotoateliéru 
pána Protivu, kam chodieval a stretával 
sa s akademickým maliarom Jánom Mud-
rochom, cez vojnu žijúcim v Senici, spiso-
vateľmi Ladislavom Novomestským a Dr. 
Ivanom Horváthom. 

Spolu s Eugenom Žunkom, Alojziou Pro-
tivovou, Bartolomejom Mariščákom, Fran-
tiškom Lauffom a Jánom Robichom založili 
v Senici 14. decembra 1942 Fotoskupinu 
pri Klube slovenských turistov a lyžia-
rov, ktorá sa v roku 1968 premenovala 
na Retinu a pracuje dodnes. Tento počin 
ovplyvnil celý ďalší život Jána Náhlika. Bol 
príkladom obetavosti a oddanosti svojej 
záľube. Autorsky, organizátorsky, osvetovo 
a výchovne pôsobil dlhé roky a odovzdá-
val bohaté skúsenosti mladším záujemcom 
o fotografovanie. Vo svojej záľube siahol 
na najvyššie méty. Za umelecké kvality, 
techniku fotogra-
fovania, vynikaj-
úce fotografické 
diela vystavené aj 
na medzinárod-
ných salónoch 
získal ocenenie 
AFIAP. Na svojom 
konte má viaceré 
publikácie, jeho 
fotografie sú súčas-

ťou mnohých ďalších kníh o našom meste. 
Na fotografiách zaznamenal Senicu a pod-
nik Slovenský hodváb, kde pracoval ako 
vedúci mzdového oddelenia. Jeho snímky 
boli publikované aj v Našej Senici, kde 
bol členom redakčnej rady. Ako odborník 
na fotografiu bol členom viacerých celo-
slovensky pôsobiacich organizácií, ktoré sa 
venovali rozvoju fotografovania. 

Životopisné informácie o Jánovi Náhli-
kovi doplnili i spomienky jeho detí Magdy 
a Jána Náhlikovcov: „Záľube nášho otca 
bol podriadený celý chod domácnosti. 
Dokonca aj vianočný kapor nemohol byť 
vo vani,“ konštatovali s úsmevom. Okrem 
detí Jána Náhlika si na svojho učiteľa 
a predchodcu vo vedení fotoklubu Retina 
zaspomínal aj Jozef Kalka. 

„Právom je v meste jeho menom ozna-
čená jedna z ulíc a tiež fotografická súťaž 
Náhlikova Senica, ktorú organizuje Záhor-
ské osvetové stredisko. Vážime si jeho dielo, 
Ján Náhlik sa právom ocitá na Záhoráckej 
stene slávy,“ povedal primátor mesta Martin 
Džačovský pri odovzdávaní pamätnej pla-
kety deťom významného fotografa. Od nich 
si prevzal monografiu o Jánovi Náhlikovi. 

Keďže projekt Záhorácka stena slávy je 
spoločným dielom Mesta Senica a recesis-
tickej Záhoráckej svojpomocní sebjestační 
republiky tesne pred odhalením kolieska 
zaznela aj Záhorácka hymna. Celý pro-
gram sa kvôli nepriazni počasia oneskoril 
o viac ako hodinu. 

Tí, ktorí vyčkali pokým prestane pršať, 
vďačne potleskom vzdali poctu výnimočnej 
osobnosti, ktorá by práve v ten deň mala 
97 rokov. Slávnosť výborným koncertom 

umocnila mládežnícka 
kapela Big band Storm 
z Borského Mikuláša.

Ján Náhlik sa narodil 
18. 8. 1922 v Ružom-
berku, od 10 rokov žil 
v Senici. Zomrel 24. 
8. 1989, pochovaný je 
v Senici. 

Viera Barošková 
foto autorka

Nezabudli ste?
Od septembra 2018 platí novela zákona 

o veterinárnej starostlivosti, ktorá zaviedla 
povinné čipovanie psov. 

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

Čipovanie zabezpečujú veterinárni 
lekári, ktorí musia psa po začipovaní do 24 
hodín zaevidovať do Centrálneho registra 
spoločenských zvierat. Novela zákona je 
najmä obranou proti nelegálnym množi-
teľom psov. Po novom, ak psík nebude 

začipovaný, teda neevidovaný v Cent-
rálnom registri spoločenských zvierat, 
nebude možný jeho ďalší predaj, ba ešte 
viac ani očkovanie a ošetrenie u veterinára.

Ak majiteľ nedá svojho psíka začipovať, 
môže dostať pokutu 50 €. Pokiaľ neoznačí 
psíka, ktorý sa bude premiestňovať alebo 
nenahlási zmenu údajov či jeho úhyn, hrozí 
mu pokuta od 500 do 1200 €. V prípade 
podnikateľov alebo právnických osôb to 
môže byť 400 až 3500 €. Pri zmene maji-
teľa musí pôvodný vlastník nahlásiť tieto 
zmeny veterinárovi do 21 dní. Rovnako 
treba do 21 dní nahlásiť aj úmrtie psa.

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

lv

Poézia v lete
V dňoch 2. – 4. augusta sa v Senici opäť 

stretli milovníci poézie na ôsmom ročníku 
medzinárodného poetického festivalu 
Po stranách Moravy. Z úvodného dvojstran-
ného slovensko-českého stretnutia básnikov 
sa podujatie vypracovalo na veľký festival, 
ktorý z roka na rok oslovuje ďalších ľudí rôz-
nych národností venujúcich sa poézii.  

Festival sa začal v Záhorskej galé-
rii J. Mudrocha, kde účastníkov privítali 
zástupca primátora Senice Filip Lackovič 
a riaditeľ Záhorskej galérie Roman Pope-
lár. V umelecko-poetickom  programe sa 
svojou tvorbou predstavili  všetci  zahra-
niční hostia, ktorých vystúpenia doplnili 
hudobným programom Vierka Šusteková 
a Peter Kavický.  Na 8. ročník do Senice, 
Smrdák a Sobotišťa prišli okrem básnikov 
zo Slovenska a Česka aj poeti a poetky 
z Bulharska,  Poľska, Ukrajiny a Rumunska. 
V rámci prvého zoznamovacieho dňa sa 
svojou tvorbou predstavili aj tí, ktorí sa fes-
tivalu zúčastnili prvýkrát. Novinkou, treba 
povedať vydarenou, bolo stretnutie poetov 
so seniormi v  Domove sociálnych služieb 
a zariadení pre seniorov Senica, v zaria-
dení pre seniorov Harmónia Ocean a v 
Zariadení sociálnych služieb Senica. 

V ďalší deň pobytu účastníci festivalu 
v rámci tvorivých dielní spoznávali obec 
Sobotište, pozreli si Družstevné múzeum 
a Habánsky dvor. V kúpeľnej obci Smrdáky 
sa  večer  uskutočnil galavečer pre obyva-
teľov a kúpeľných hostí, na ktorom všetci 
umelci prestavili svoju poetickú a hudobnú 
tvorbu. 

Takisto po prvý raz sa  v rámci Nedeľ-
ných kultúrnych večerov v malom amfite-
átri pri Dome kultúry uskutočnila Poetická  
šou,  ktorú  zorganizoval Dom kultúry 
v Senici spolu s organizátorom festivalu 
Vladimírom Petrovičom. Na nej sa pred-
stavili verejnosti niekoľkí účastníci festivalu 
so svojou tvorbou  a slovami poézie sa 
zamýšľali i vyjadrovali  úsmevne o živote. 

Viera Barošková, foto DK

Upozorňujeme: 
Zmena zastávky

Na základe opakovaných požiadaviek 
občanov bola na linke MHD č. 2 v smere 
na železničnú stanicu  s platnosťou od 
2. septembra zriadená nová autobusová 
zastávka gymnázium. Ostatné autobusové 
zastávky uvedené v cestovnom poriadku 
MHD ostávajú bez zmeny.
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v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – august 2019
 AUTOR: NÁZOV: VYDAVATEĽ:

1. Genova, L.:  Strácam svoje ja Arkus
2. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
3. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu Arkus
4. Monsigny, J.:  Rebelka Bianka  Arkus
5. Gohl, Ch.:  Kone, slnko, prázdninové lásky Arkus
6. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
7. Kol.: Kniha hádaniek pre škôlkarov Arkus
8. Blyton, E.: Slávna päťka na ostrove pokladov Slovart
9. Gohl, Ch.:   Kôň môjho života Arkus
10. Kol.: Krížovky a osemsmerovky Bookmedia
11. Kol.:   Zvieratká na farme Ottovo nakladateľstvo
12. Kol.: Krížovky pre chvíle pohody Bookmedia

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

Novinky vydavateľstva Arkus:
Betancourt, J.: Neubližuj môjmu poníkovi (Pony tím 10)
Preklad z angličtiny T. Mečíř
Na chodníku Pony tímu uviazne Lulin poník Snehulienka kopytom v pasci na zvieratá. 
Prečo by tam však niekto kládol pasce? Vari chce ktosi ublížiť Lulinmu poníkovi? 
Pony tím musí túto záhadu vyriešiť čo najskôr. V nebezpečenstve sa ocitli všetky zvieratá 
v tejto oblasti! Dokážu dievčatá zastaviť pytliakov skôr, než sa prihodí niečo zlé?  
Pevná väzba, 130 x 200 mm, 88 strán, cena 6,99 € 

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

FK Senica 
vo Fortuna lige

Senickí futbalisti vstúpili 
do svojej jedenástej sezóny v najvyššej fut-
balovej súťaži pod staronovým trénerom 
Michalom Ščasným, ktorý začal s muž-
stvom trénovať od 8. júla. Spolu s trénerom 
prišiel aj nový asistent Patrik Durkáč. V kádri 
mužstva nastali veľké zmeny. Z minulose-
zónneho kádra odišlo 11 hráčov a rovnaký 
počet hráčov tvoria nové tváre v kabíne. 
Zložil sa teda takmer nový tím.

V úvodnom zápase nového ročníka 
pricestoval do Senice AS Trenčín, ktorý 
si fortunaligovú príslušnosť zabezpečil 
v minulej sezóne až v baráži proti Popradu. 
V senickej zostave nastúpilo 5 nových tvárí. 
Úvod zápasu priniesol opatrný futbal z obi-
dvoch strán. Každé družstvo si vypracovalo 
po jednej gólovke, ale úvodný gól padol 
až tesne pred odchodom do kabín, keď 
po krídelnej akcii Boukariho otvoril skóre 
navrátilec Depetris - 0:1. Po prestávke patril 
úvod hosťom a po ich zakončeniach sa dva-
krát triaslo brvno Tabordovej brány. Potom 
sa čoraz viac začali tlačiť pred hosťujúcu 
bránu domáci a podarilo sa im otočiť vývoj 
duelu vo svoj prospech. Hrdinom zápasu 
sa stal striedajúci Nigérijčan Moses, ktorý 
dvomi gólmi naklonil misku váh na senickú 
stranu. Definitívnu bodku dal v 90. min. 
Castaneda, ktorý premenil pokutový kop. 
V úvodnom zápase zostali všetky tri body 
v Senici.

V ďalšom stretnutí cestovali Seničania 
do Myjavy, kde hráva v novej sezóne svoje 
stretnutia Sereď. Od začiatku sa hral pri-
emerný futbal a bolo málo vzruchu pred 

obidvomi bránami. Až po prestávke sa 
bolo na čo pozerať. V 58. min otvoril skóre 
domáci Ba, keď sa presadil po štandard-
nej situácii. Už o dve minúty bolo vyrov-
nané, keď nariadenú penaltu premenil 
Castaneda. Remízový zápas sa rozhodol 
v samom závere. Seredi sa podarilo stre-
liť víťazný gól striedajúcim Pankaričanom 
v 87. min.

V 3. kole si Seničania zmerali svoje sily 
s aktuálnym majstrom Slovanom Bratislava. 
Pred peknou návštevou nastúpili domáci 
s prílišným rešpektom pred súperom. Hos-
tia udreli hneď zo svojej prvej šance - v 5. 
min peknou strelou otvoril skóre Nono 
- 0:1. Na druhej strane mohol vyrovnať 
Castaneda, ale Greifa neprekonal. Potom 
pri šanci Nona vytiahol výborný zákrok 
Taborda, ale v 30. min. už bol bezmocný, 
keď Ratao tečom usmernil loptu do siete 
po strele Ljubičiča - 0:2. Do 2. polčasu 
vstúpili domáci aktívnejšie, no gólu sa 
nedočkali. Naopak v 63. min rýchlu akciu 
zakončil tretím gólom v senickej bráne 
Čavrić - 0:3. Majster si zo Senice zaslúžene 
odviezol všetky body.

Potom cestovali Seničania na východ 
republiky do Michaloviec. Tento zápas im 
absolútne nevyšiel, keď hlavne v 1. polčase 
podali veľmi slabý výkon a trikrát v ňom 
inkasovali. Už v 10. min. otvorili hráči 
domáceho Zemplína skóre zásluhou Trusu. 
Do polčasu brankár Taborda ešte dvakrát 
inkasoval, keď góly strelili Carillo a Žofčák. 
Po prestávke sa Seničania zlepšili, vypraco-
vali si aj strelecké možnosti, ale gól z nich 
nestrelili. Pre domácich to boli prvé góly 
a body dosiahnuté v tejto sezóne.

V ďalších dvoch zápasoch nastúpili zve-
renci trénera Michala Ščasného na domá-

cej pôde. Najskôr privítali Ružomber-
čanov. Hoci sa do prvej šance dostali 
hostia, do siete sa dostala ako prvá lopta 
do hosťujúcej brány, keď krásnu prihrávku 
od Adda zužitkoval Castaneda - 1:0. V 30. 
min. sme mali možnosť zahrávať pokutový 
kop, Castanedovi strelu brankár vyrazil, ale 
na následnú dorážku bol prikrátky - 2:0. 
Potom mali Seničania možnosť na strele-
nie tretieho gólu, ale mladík Totka v šanci 
zaváhal. V poslednej minúte dostali mož-
nosť penalty aj hostia a Twardzik znížil 
na rozdiel gólu. Po prestávke boli aktív-
nejší hostia, domáci sa poväčšine bránili. 
Vyrovnávajúci gól priniesla 65. min., kedy 
Novotný premenil center Mojžiša. Potom 
pridali aj Seničania, chceli opäť strhnúť 
vedenie na svoju stranu, ale gól sa im už 
streliť nepodarilo. Navyše ich rozhodca 
obral možnosť zahrávať ďalšiu penaltu 
po jasnom faule na Castanedu.

O týždeň pricestovali na Záhorie Zlaté 
Moravce, hralo sa netradične v piatok. 
Seničania chceli konečne naplno bodo-
vať. V 17. min im prekazil plány hosťuj-
úci Ďubek, keď premenil penaltu - 0:1. 
O osem minút sa podarilo Senici vyrov-
nať, keď sa po štandardke presadil Didiba. 
Po zmene strán sa hral lepší futbal. Seni-
čania sa dostali do 3 gólových príležitostí, 
ale nedokázali z nich streliť gól. To sa im 
vypomstilo, keď v 69. min kapitán Ďubek 
zakončil umiestnenou strelou rýchly pro-
tiútok - 1:2. O ďalšie tri minúty sa skóre 
menilo opäť, keď po Ďubekovom rohu 
strelil hlavou gól Jarović - 1:3. Seničania tak 
od prvého kola naplno nedokázali bodovať 
a v tabuľke sa po 6. kole prepadli na pred-
posledné miesto.

IT

Zbierať papier sa oplatí
O tom sme sa presvedčili my ôsmaci 

zo ZŠ na Sadovej ulici. V minulom školskom 
roku sme sa zapojili do zberu papiera. To nie 
je až tak výnimočné, no my sme boli veľmi 
motivovaní cenou – odmenou pre NAJ-
-zberača a NAJ-triedu. Výzva Mesta Senica 
mala za cieľ povzbudiť žiakov základných 
škôl k nazbieraniu čo najväčšieho množstva 
odpadového papiera. Do zberu sa zapojil 
naozaj každý žiak vtedy 7. B triedy. Vďaka 
každému z triedy, no najmä vďaka Tomá-
šovi Gregušovi, sa našej triede podarilo naz-
bierať veľké množstvo papiera. Celkovým 
množstvom 2114 kg sme sa stali najlepšími 
zberačmi zo všetkých senických škôl.

Získali sme parádu odmenu. Mesto 
Senica nám venovalo výlet do Bojníc 
na vyhliadkovú vežu Čajka v oblakoch. 
Bojnice sme si pozreli z výšky ako čajky 
a navštívili sme aj zoologickú záhradu. 
Nezabudnuteľné zážitky a dobrý pocit, 
že aspoň takýmto spôsobom chránime 
prírodu nás poháňa k ďalšiemu zbieraniu 
a separovaniu. Pridajte sa k nám aj ostatní.

kolektív 8.B
Mgr. Valéria Závodná

triedna učiteľka
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Užíva dieťa 
návykové látky?

- Všímajte si zmeny 
v správaní dieťaťa: náhle 
zmeny v obliekaní, nedbalosť o osobné 
veci, zmeny stereotypov správania, tráve-
nia dlhého času v uzavretých miestnosti-
ach (kúpeľne, vlastné izby),opúšťanie dlho-
ročných priateľov, nadväzovanie nových 
priateľstiev, časté náhle odchody z domu 
pod rôznymi zámienkami a podobne.

- Všímajte si príznaky po použití drogy: 
červená pokožka okolo nosa a úst, žalúd-
očné ťažkosti, vzhľad ako po použití alko-
holu, nekoordinované pohyby, agresívne 
správanie, neprítomný pohľad, ospalosť, 
únava, spomalené reakcie, nezreteľná reč, 
červené oči, premenlivé nálady, rozšírené 
zreničky, sklenené oči, apatia.

- Nie každý z nás vie presne a správne 
zareagovať, ak sa dozvie, že jeho dieťa je 
ohrozené drogou alebo inou návykovou 
látkou. V prvom rade zachovajte pokoj 
a rozvahu. Nepodceňujte nebezpečen-
stvo, ale ho ani nedramatizujte.

- Svojím správaním poskytujte svojmu 
dieťaťu dostatok porozumenia a lásky, 
vytvárajte mu prostredie poskytujúce 
istotu, bezpečnosť a pocit domova.

- Urýchlene problém riešte, neodkla-
dajte ho na neskôr s tým, že sa to vyrieši 
samo. Taktne zistite fakty, odlíšte domni-
enky a klebety od skutočnosti.

- Aj sa dieťa samo prizná, že berie 
drogu, tak vás vlastne žiada o pomoc. Pri-
jmite to a dajte mu najavo, že vám môže 
dôverovať.

- Nechajte si v takom prípade pora-
diť od odborníkov ako ďalej. Zavolajte 
na linku dôvery, vyhľadajte odbornú 

pomoc. V každom meste sú psychologické 
poradne na tieto problémy.

- O zistených skutočnostiach infor-
mujte zainteresovaných členov výchov-
ného tímu (rodičia, psychológ, pedagóg, 
vychovávateľ, lekár) a vyžadujte od nich 
diskrétnosť. Na druhej strane nekarhajte 
vaše dieťa pred týmito osobami.

- Pamätajte, že od dnešného dňa nee-
xistuje pre vás nič dôležitejšie ako vaše 
dieťa. Majte čas sa s ním rozprávať, byť 
trpezlivý, vysvetliť mu všetky jeho otázky 
a venovať mu všetok svoj čas.

- Rozšírené informácie, pomoc, 
poradňu v drogovej problematike nájdete 
na stránke www.infodrogy.sk. Ide o infor-
mačný portál o drogách prevádzkovaný 
Generálnym sekretariátom Výboru minist-
rov pre drogové závislosti a kontrolu drog 
pri Úrade vlády Slovenskej republiky.

Lakros premiérovo
Do Senice sa 29. júna prišiel predsta-

viť šport, ktorý vymysleli americkí indiáni 
a postupne si získava fanúšikov aj na Slo-
vensku lacos. Na futbalovom štadióne 
na ihrisku s umelým povrchom odohrali 
zápas Slovenskej lakrosovej ligy mužstvá 
Skalica chievs a Zvolen punishers. 

Lakros je tímová loptová hra, ktorá sa 
hrá s lakrosovou palicou (slovensky lakro-
skou) a malou tvrdou gume-
nou loptičkou. Zápas sa hrá 
na 4 štvrtiny po 15 minút. 
Hrá sa na trávnatom ihrisku 
s dĺžkou 100 m a šírkou 55 
m. Hráči sa pri tomto športe 
snažia trafiť loptičku dovn-
útra súperovej bránky, aby 
tak získali bodový zápis - gól. 
Lakrosku pri tom používajú 
na nosenie loptičky, prihrá-
vanie, chytanie, vyrážanie či 
strieľanie do brány. 

Lakros prišiel do Senice 
predstaviť prezident Sloven-

skej lakrosovej federácie (SLF) Igor Morav-
čík. Po Bratislave, Prievidzi, Zvolene, Skalici 
a Trnave by predstavitelia SLF radi rozšírili 
tento šport aj v Senici. Po prázdninách 
budú navštevovať školy a hľadať hráčov 
pre vznik lakrosového klubu. Na zápase v 
Senici bol predstavený tzv. field lacrosse, 
okrem neho sa ešte hráva box lacrosse. 
Obe formy sú kontaktné športy a všetci 
hráči musia nosiť ochrannú výstroj.

lv

Hlasujeme za 
Knihu Záhoria

Do 30. septembra ponúka Záhorská 
knižnica možnosť hlasovať v tradičnej 
súťaži Kniha Záhoria 2018. Vydavatelia, 
autori a čitatelia prihlásili spolu 34 publiká-
cií, ktoré vyšli v roku 2018 a týkajú sa Záho-
ria či Záhorákov.

Aktuálny 11. ročník sa nesie v znamení 
zmien. Po prvý raz porota zložená z orga-
nizátorov, ktorými sú okrem Záhorskej 
knižnice aj Záhorská galéria Senica, Záhor-
ské múzeum Skalica a Mestské centrum 
kultúry Malacky vybrala a nominovala 
zo všetkých prihlásených kníh finálových 
12 a tie posunula do hlasovania o čita-
teľskú priazeň. 

Menší počet titulov, o ktorých sa hlasuje, 

umožnil posilniť ich propagáciu. Organi-
zátori vytvorili Knihe Záhoria samostatný 
web kz.zahorskakniznica.eu, na ktorom sú 
sústredené informácie týkajúce sa súťaže. 
Každá z nominovaných kníh sa na ňom 
prezentuje samostatne. Organizátori sa 
neuspokojili so všeobecne známymi cha-
rakteristikami, ktoré sa nachádzajú na kniž-
ných weboch, ale aj kontaktovali autorov 
a vydavateľov, pýtali sa a zapisovali si cenné 
informácie, ktoré vedia len tí, čo pri zrode 
daných kníh stáli. Výsledkom sú pútavé 
informácie o jednotlivých nominovaných 
knihách a intenzívne kontakty, ktoré môže 
knižnica využiť pri ďalších podujatiach. 

Druhou zmenou je sprístupnenie nomi-
novaných kníh počas celej doby hlasovania 
– teda až do 30. septembra súbežne v 3 
knižniciach v Záhorskej knižnici v Senici, 
v Mestskej knižnici v Skalici a Mestskom 

centre kultúry - Knižnici v Malackách. 
Obyvatelia danej lokality majú možnosť 
dôkladne si prezrieť jednotlivé tituly a hla-
sovať o nich priamo vo svojej knižnici. 
Ďalšou možnosťou ako prejaviť priazeň 
niektorej z kníh je prideliť jej hlas prostred-
níctvom webu. 

Hlasovanie v jednotlivých knižniciach sa 
bude vyhodnocovať po ukončení súťaže, 
doterajšie hlasovanie na webe však už 
teraz potvrdzuje, že zmeny priniesli pod-
statný nárast záujmu obyvateľov Záhoria. 
A nech si čitatelia za tú NAJ zvolia ktorý-
koľvek z nominovaných titulov, už dnes 
vieme, že pôjde o knihu kvalitnú a týkaj-
úcu sa Záhoria – teda skutočne o KNIHU 
ZÁHORIA 2018.

Silvia Sameková
Záhorská knižnica Senica

Nové kontajnery
V prvom septembrovom týždni bolo 

v meste osadených prvých 10 z 23 nových 
kontajnerov určených na zber šatstva. 
Od 1. septembra má Mesto Senica uza-
tvorenú zmluvu s o.z. Humana Poeple to 
Poeple Slovakia. Tieto kontajnery by mali 
byť oproti pôvodným kontajnerom lepšie 
zabezpečené pred neoprávneným vybe-
raním. Kvôli dlhšie trvajúcim problémom 
s neoprávneným vyberaním a s neporiad-
kom okolo nich bola vypovedaná zmluva 
s predchádzajúcou firmou. 

bar, foto lv
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bežcov ZFT

Siedmy ročník bežeckého preteku 
Od Tatier k Dunaju sa uskutočnil 17. a 18. 
augusta na 345 km dlhej trase z Jasnej 
v Nízkych Tatrách do Bratislavy na Tyršovo 
nábrežie. Trať chcelo zdolať 230 prihlá-
sených tímov a štyria sólo bežci. Trať je 
rozdelená na 36 úsekov, každý z bežcov 
absolvuje najmenej tri, najviac 36 úsekov. 
Bežci Záhoráckeho Friškého Týmu sa 
zúčastnili na tomto najväčšom slovenskom 
preteku tretí krát v súťaži tímov a prvý raz 
v súťaži jednotlivcov.

Marcel Krajč (vpravo) so Stanislavom 
Nemčekom (podpora) v Liptovskej Osade. 

Zo štyroch prihlásených sólo bežcov 
sa napokon na štart 345 km trate postavili 
traja a do cieľa v Bratislave pribehli dvaja. 
Jedných z nich bol aj náš bežec Marcel 
Krajč. Podmienky boli veľmi náročné. 
Sólo bežci štartovali vo štvrtok ráno a už 
v piatok bolo počasie bezoblačné a veľmi 
teplé. Najvyššie teploty boli v nedeľu. 
Po tropickej noci teplota začala stúpať až 
na 34 °C, preto boli posledné kilometre 
pred cieľom fyzicky veľmi náročné. Marcel 
napokon dosiahol čas 85 hodín 25 minút 
a 40 sekúnd. Do cieľa pribehol ruka v ruke 
s druhým sólo bežcom. Dokončenie tohto 
náročného behu je výnimočný fyzický 
a psychický výkon. Doposiaľ sa v šiestich 
ročníkoch na štart postavilo 15 bežcov 
a do cieľa dobehlo len 9.

Záhorácký Frišký Tým sa postavil na štart 
aj v kategórii ALL – teda v 9 až 12 členných 
tímoch. Po dvoch vynikajúcich umiestne-
niach v predchádzajúcich rokoch – v roku 
2016 7. miesto v absolútnom poradí a roku 
2017 3. miesto v absolútnom poradí – sme 
všetci očakávali len umiestnenie v prvej 
desiatke.                (Pokračovanie na str. 13)

Úžasné mažoretky
V dňoch 4. až 7. júla sa v chorvátskom 

Záhrebe konali 16. Majstrovstvá Európy 
v mažoretkovom športe. ME sa už po nie-
koľkýkrát zúčastnili aj mažoretky Spirit 
zo Senice. Tento rok sa na najdôležitejšiu 
súťaž v roku prebojovala aj mladšia kategó-
ria súboru - kadetky vo veku 8 -12 rokov. 
Spirit reprezentovali seniorky s veľkou for-
máciou flag - vlajkou a kadetky s veľkou 
formáciou mix.

Starším dievčatám sa v konkurencii 11 
tímov podarilo vybojovať 2. miesto a titul 
1. vicemajstra Európy. Tieto dievčatá vybo-
jovali európsky titul pre Spirit po prvýkrát 
v histórii súboru. Atmosféru majstrovstiev 
zažilo prvýkrát 24 drobcov z družstva 
kadetiek. S malými ambíciami, ale s veľ-
kým snom, precestovali stovky kilometrov, 
aby sa postavili na súťažnú plochu a zme-
rali svoje sily s najlepšími mažoretkami 
v Európe. Ešte pred rokom tancovalo veľa 
z týchto dievčat v detskej vekovej kategó-
rii, napriek tomu odviedli za posledný rok 
obrovský kus práce. V Záhrebe sa postavili 
na najvyšší stupienok a na svojich prvých 
ME vybojovali svoj prvý titul majstra Európy 
vo veľkej formácii mix kadet. Pre skupinu 
Spirit to boli najúspešnejšie majstrovstvá 
Európy. 

Petra Ševčíková

Vynikajúca sezóna 
tanečníkov Sonny

Zlatí. Takto jednoducho možno nazvať 
21 tanečníkov zo skupiny Sonny - kategó-
riu HVK2 teda tanečníkov starších ako 31 
rokov. Na čo siahli, to sa im tento rok pre-
menilo pod rukami, resp. nohami na zlato.

Ich zlatá púť začala 11. mája v Banskej 
Bystrici, kde sa s dobrými spomienkami 
a pocitmi radi vracajú. Spomedzi viacerých 
choreografií rôznych tanečných štýlov si 
vybojovali s formáciou Q-mania 1. miesto. 
Banská Bystrica bola ich prvým tohto-
ročným súťažným vystúpením a zároveň 
výbornou prípravou na Majstrovstvá Slo-
venska, ktoré sa boli 25. mája v Leviciach. 
Ani tu nenašli premožiteľov a stali sa majst-
rami Slovenska nielen vo formáciách, ale aj 
v kategórii skupina s choreografiou Ladies 
Attack v počte 7 tanečníčok. Tretie víťaz-
stvo v poradí získali HVK2 s formáciou 
Q-mania na súťaži Saltare Orbis Malacky 1. 
júna, ktorá si ich srdcia získala dobrou orga-
nizáciou a srdečným prostredím. Ďalšia 
rovnako náročná a dôležitá súťaž pre všet-
kých bol Svetový pohár 9. júna v Bratislave, 
kde skupina potvrdila svoje kvality a opäť si 
odniesli domov dve 1. miesta vo formáci-
ách aj v kategórii skupina.

Nakoniec to najlepšie. Majstrovstvá 
sveta konané 23. júna v českom Chomu-
tove boli ich poslednou súťažou pred 
vytúženým oddychom a dovolenkami. 
Odniesli si titul majster sveta v disco for-
máciách a majster sveta v disco skupinách. 
To všetko pod vedením hlavnej trénerky 
a stále aktívnej tanečníčky Andy Jakubco-
vej. Je obdivuhodné, ako títo úžasní ľudia 
pre radosť a lásku k tancu dokážu skĺbiť 
rodinný, pracovný život a niekoľko mesia-
cov v roku tvrdo trénovať. 

Posledná súťaž, ktorú majú pred sebou 
sú októbrové Majstrovstvá Európy v talian-
skom Montecatini. Držíme palce, aby sa 
ich zlatá šnúra nepretrhla. 

Andy, Maťka, Zlatka, Adam, Maťo, 
Majo, Roman, Zuzka, Lenka, Alča, Hanka, 
Petra, Zuzka, Katka, Lenka, Katka, Ivka, 
Janka, Deni, Welis, Jarčo – gratulujeme 
a ďakujeme za skvelú reprezentáciu nielen 
Slovenska, ale aj nášho mesta. Skupina 
Sonny tohto roku oslavuje 30. výročie 
vzniku, intenzívne pripravujú výročný kon-
cert, ktorý bude 19. októbra v Dome kul-
túry. Už teraz všetkých pozývajú. 

Hana Melišová 

Poliklinika zrušila 
ústredňu 

Riaditeľstvo Polikliniky Senica n.o. 
s účinnosťou od 1. septembra zrušilo 
prevádzku telefónnej ústredne v budove 
Polikliniky Senica n.o., Sotinská 1588/1. 
Dôvodom je, že do každej ambulancie 
a pracoviska v budove polikliniky je možné 
dovolať sa priamo bez potreby zbytoč-
ného prepájania sa cez spojovateľku. Tele-
fonické kontakty sú uvedené aj na webovej 
stránke www.poliklinikase.sk, prehľadnú 
tabuľku zverejňujeme na strane 18. Aktu-
álne a plánované oznamy o neprítomnosti 
lekárov sú uvedené aj na webovej stránke 
TTSK.

TS - Pk

Nová fyzioterapia
Od 1. augusta v priestoroch Polikliniky 

Senica, n.o. na 3. nadzemnom podlaží 
pacientom slúži nová ambulancia fyziote-
rapie. Prevádzkuje ju diplomovaný fyziote-
rapeut Mgr. Daniel Krutý, MSc. Fyziotera-
pia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá 
diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch 
pohybového systému človeka. V ambulan-
cii je možné objednať sa na tieto služby: 
fyzioterapiu, ergoterapiu, mobilizáciu chr-
btice a kĺbov, liečebnú a reflexnú masáž, 
manuálnu a prístrojovú lymfodrenáž, tejpo-
vanie a rehabilitačné poradenstvo. Kontakt 
mobil: 0944 027 306 alebo www.fyzio-
kruty.sk.

TS – Pk
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Dramatický záver 
Behu vďaky

Posledná augustová sobota bola mimori-
adne horúca a dusná. Práve počasie  s 32 
stupňami najviac preverilo pripravenosť  pre-
tekárov Behu vďaky, ktorý sa bežal v sobotu 
31. augusta zo Senice do prietržskej osady 
U Rehušov. Zo 44-členného bežeckého 
pelotónu dvaja pretekári nedokončili 11,1 
km zvlnenú trať s prevýšením 400 m. Adept 
na celkové víťazstvo Filip Moravec ju dokon-
čil s výraznými zdravotnými komplikáciami 
a vyslúžil si obdiv všetkých, lebo v absol-
útnom poradí skončil druhý (tak ako vlani)  
za Jozefom Jurčíkom zo Skalice (na foto) 
pred ďalším Skaličanom Petrom Bellayom.

Počasie a ďalšie bežecké podujatia sa 
síce  podpísali pod účasť bežcov, no inak 
sa beh na počesť 75. výročia SNP (obno-
vený v roku 2017 po 23 rokoch)  konal 
v tradične príjemnej športovej atmosfére 
a dobrej diváckej kulise. Potleskom diváci 
odmenili bežcov a každý z nich mal 
radosť, že je v cieli.  Obdiv patril aj  F. 
Moravcovi, ktorý po nedávnej ťažkej auto-
havárii prekonal sám seba. „Ja  som taký 
nezmar,“ komentoval svoj výkon akonáhle 
sa mu po pomoci zdravotníkov polepšilo. 
Zo Senice to do kopca poriadne rozbehol. 
Lenže pred posledným stúpaním v Prietrži 
sa prejavili zdravotné komplikácie a dobeh 
do cieľa bol poriadne dramatický. Pomoc 
mu poskytol Jozef Jurčík, ktorý pokračoval 
až po príchode zdravotníkov. 

Medzi pretekármi boli bežecké stá-
lice, no objavili sa aj nové mená. Seničan 
Marián Kupa  (M 40) bol na týchto prete-
koch prvýkrát a  neprekážala mu ani hor-
účava. Rovnako prvý raz si túto trať vysk-
úšal ďalší Seničan Marek Benko (M 40). 

V sobotu predpoludním ešte netušil, že 
pôjde na tieto preteky. Venuje sa viac spar-
tanskému  typu športovania a tento beh 
absolvoval v rámci tréningu.  

Víťazov v jednotlivých kategóriách 

dekorovali zástupca primátora Senice Filip 
Lackovič, ktorý Beh vďaky v Senici pred 
futbalovým štadiónom odštartoval, spolu 
so starostkou  Prietrže Danou Blažkovou, 
podpredsedom Trnavského samospráv-
neho kraja Pavlom Kalmanom (sám prete-
kár) a riaditeľom organizačného štábu Mila-
nom Jablonickým. Odovzdali aj osobitné 
ceny.  Z Prietržanov bol najlepší Erik Jano-
víček, zo Seničanov Miroslav Khír. Ocenili 
aj najstarších bežcov, ktorými boli 70-ročný 
Prietržan Jozef Hodáň a 71-ročný Seničan  
Ondrej Tirpák. Ten štartuje za Záhorácky 
Frišký Tým, ktorý mal na Behu vďaky 9 
pretekárov, z ktorých najlepšie sa umiestnil 
Stanislav Nemček, jedenásty v absolútnom 
poradí a 4. v kategórii M 40. Zo 7 štartujú-
cich žien bola najrýchlejšia Andrea Borov-
ská z Brezovej pod Bradlom pred Zuzanou 
Okruhlicovou z Bratislavy a Janou Kubíčko-
vou zo ZFT.   

Bežecké podujatie sa konalo za aktívnej 
účasti bývalých československých repre-
zentantov vo vytrvalostných bežeckých 
disciplínach Zdenka Zalubila a Jiřího Kaňu, 
ktorí boli aj niekoľkonásobní víťazi Behu 

FUTBAL
FK Senica - FK DAC 1904 Dunajská Streda
sobota 14. september o 19.00, štadión 
FK Senica

FK Senica - FK Pohronie
sobota 28. september o 19.00, štadión 
FK Senica

HOKEJ
HK 91 Senica - Uherské Hradište
sobota 7. september o 18.00, zimný šta-
dión 

HK 91 Senica - Hodonín
sobota 14. september o 18.00, zimný 
štadión S

HK 91 Senica - Púchov
sobota 28. september o 18.00, zimný 
štadión a

TURISTIKA
21. 9. Turistický pochod
štart: Hradište pod Vrátnom 8,00 hod., 
15 km, trasa Hradište pod Vrátnom - 
Dobrá Voda- Buková, žel. stanica
organizátor: KST Senica

STREĽBA
8. september, 8.00 
Verejný strelecký pretek VSP G-200
miesto: Strelnica Čáčov 
organizátor: RgO SPZ Senica

Kam za športom

vďaky v 80. rokoch. Tentoraz sa zhostili 
úlohy hlavných rozhodcov. Popoludní sa 
pri Pamätníku konali preteky detských 
a mládežníckych kategórií, do ktorých sa 
zapojilo 98 pretekárov.  

Okrem športového programu večer 
bola pietna spomienka pri Pamätníku SNP. 
Položenie vencov, partizánska vatra, pre-
mietanie filmu i hudobná produkcia prilá-
kali do areálu nad obcou  mnoho ľudí z Pri-
etrže, zo Senice i z ďalších častí regiónu. 
Sprievodný program doplnila aj  početná 
skupina motorkárov, ktorí svojimi strojmi  
pútali značnú pozornosť. 

Viera Barošková 
Foto autorka

VÝSLEDKY
Muži
1. Filip Moravec Myjava 49:13, 2. Peter 

Bellay Skalica 50:12, 3. Ján Bellay Skalica 
53:39. 

Muži  40
1. Jozef Jurčík  Skalica 46:25, 2.Matin 

Kollár Gbelskí strýci 55:07, 3. Miroslav Khír 
Senica 56:09.

Muži 50
1. Ján Gološinec Brezová pod Bradlom 

51:01, 2. Jozef Chrenka Skalica 55:47, 3. 
Marián Medlen ZFT 57:35.

Ženy 35
1. Andrea Borovská Brezová pod 

Bradlom 58:52, 2. Zuzana Okruhlicová 
Bratislava 1:05:24, 3 Jana Kubíčková ZFT 
1:14:01.

Ďalší úspech... 
(Dokončenie zo str. 12) 
Samozrejme pred pretekom členo-

via štafety hovorili „ideme si to zabe-
hnúť na pohodu ...“, ale veď to už dobre 
poznáme. Po štartovom výstrele sa odtrhnú 
z vôdzky dostihové chrty a ide sa na plno. 

Tento rok bol náš tým zložený opäť 
internacionálne z atlétov, ktorí pravidelne 
absolvujú Moravsko-Slovenský bežecký 
pohár ale bol aj posilnený dvomi triatlétmi. 

Tým bol teda medzinárodný slovácko-
-záhorácky, žensko-mužský. ZFT štartoval 
až v sobotu popoludní ako predposledný. 
Ihneď sa začal v poradí posúvať na naj-
vyššie priečky a už po prvej rotácii (prvých 
dvanástich úsekoch) sa ZFT pevne usadil 
v prvej desiatke absolútneho poradia. ZFT 
napokon vybojoval 6. miesto v absolútnom 
poradí a 5. v kategórii ALL. Cieľovú pásku 
preťal posledný bežec ZFT v čase 25 hodín 
21 minút a 31 sekúnd.

Zloženie ZFT 2019: Sofia Holzerová, 
Luděk Durďák, Tomáš Fanta, Ondrej 
Marenčík, Vladimír Hyránek, Peter 
Nemrava, Jozef Jurčík, Juraj Tomša, 
Marián Nemček, Stanislav Nemček, 
Pavol Masaryk, Marián Medlen.

Gratulujeme k dosiahnutým 
výsledkom a výbornej reprezentácii 
mesta Senica, Záhoria, Slovácka.

Milí Seničania, pridajte sa k ZFT. 
Bežcov tímu môžete stretnúť 
na cyklotrase, tartanovej dráhe 2. 
ZŠ a iných cestičkách v okolí Senice. 
Radi si s vami zašportujú.

Pavol Kalman
foto Pavol Kalman, Luděk DurďákZFT v cieli na Tyršovom nábreží v Bratislave.
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do 29. septembra 
REST/LESS - vystavuje František Bohunický
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha
organizátor: Záhorská galéria J. Mudrocha 

do 11. októbra
Nové obrazy - autorská výstava z tvorby 
Ľubomíra Miču
miesto: Kaviareň Coffeeshop Company
organizátor: Ľubomír Miča

6. september. 17.00
Výstava - Jaroslav Salay – Výber z tvorby 
- 36. autorská výstava výtvarných diel 
výtvarníka Jaroslava Salaya z Holíča pri prí-
ležitosti životného jubilea autora. Výstava 
potrvá do 30. septembra.
miesto: Záhorské osvetové stredisko
organizátor: Záhorské osvetové stredisko

14. september, 13.00
Hasičská súťaž O pohár primátora mesta 
Senica - súťaž hasičských družstiev v kate-
góriách PS 8 a PS 12
miesto: Areál ZŠ Ulica V. Paulínyho-Tótha 
organizátor: DHZ v Senici 

14. september, 10.00
Súťaž vo varení gulášu o Pohár primátora 
mesta Senica
miesto: IBV Záhrady – U troch dedkú

16. september, 16.00 
Verejný defibrilátor - odovzdanie do pre-
vádzky
miesto: Dom kultúry
organizátor: ÚzS SČK Senica

16. september, 16.30 
100 rokov pomáhame – slávnostné podu-
jatie k 100. výročiu SČK
miesto: Dom kultúry
organizátor: ÚzS SČK Senica

17. september, 11.00 - 17.00 
100. výročie SČK – výstava k výročiu, bez-
platné meranie cukru, cholesterolu, krv-
ného tlaku, ukážky prvej pomoci, osveta 
k používaniu defibrilátora - podujatie pre 
verejnosť
miesto: Dom kultúry – vestibul
organizátor: ÚzS SČK Senica

19. september
STONOŽKIN Deň otvorených dverí - pre-
zentácia záujmových krúžkov; doobeda 

je podujatie určené pre školské kolektívy, 
poobede pre verejnosť. Zápis do krúžkov v 
CVČ od 2. do 27. septembra.
miesto: budova CVČ a budova Esko
organizátor: CVČ

16. – 21. september
Senický týždeň dobrovoľníctva
miesto: aktivity dobrovoľníkov v meste
organizátor: Europe Direct Senica

21. september
Kunovský guláš majster - 4. ročník súťaže 
vo varení gulášu
miesto: Spoločenský dom Kunov
organizátor: Mestský výbor č.8 v Kunove, 
Kunowský majer, MsKS Senica

24. september, 17.00 
Príbehy senických stromov - Rozprávanie 
Dany Ševčíkovej (o. z. KOZEL) o senických 
stromoch 
miesto: Čajovňa Pohoda
organizátor: Záhorská knižnica Senica

26. september, 18.00
DUO JAMAHA - hostia manželia Klimen-
tovci a humoristka Ozefa Omáčkech, pred-
predaj vstupeniek Infosen Senica, vstupné 
10 € 
miesto: Dom kultúry Senica 
organizátor: MsKS, Duo Jamaha

V septembri – Beseda s Marekom 
Machom, zakladateľom webu Mladí proti 
fašizmu a víťazom Novinárskej ceny 2018, 
organizované podujatie pre stredné školy 
organizátor: Záhorská knižnica 

PRIPRAVUJEME

5. október, 15.30 a 19.00 
Malý veľký muž - Radošinské naivné diva-
dlo 
miesto: Dom kultúry 

7. október, 18.00 
Richard Müller - ŠANSÓNY a iné piesne
miesto: Dom kultúry 

14. október, 18.00
KORTINA – koncert pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším
miesto: Dom kultúry 

25. október, 19.00 
Adam Ďurica – koncert
miesto: Dom kultúry 

Nové obrazy 
Takto nazval svoju najnovšiu výstavu výtvarník Milan Miča. Jej 

vernisáž bola 30. augusta v kaviarni Coffeeshop Company na Hur-
banovej ulici. Výtvarník a pedagóg Štefan Orth o známom umel-
covi Ľubovi Mičovi povedal: „Ľubomír Miča je už známy senický 
výtvarník, ktorý vystavuje aj v zahraničí (Česká republika). Bol aj 
moíim žiakom v štúdiu pre dospelých ZUŠ Senica v rokoch 1987-
2000. Je veľmi pracovitý, s veľkým záujmom o výtvarné umenie 
a výtvarné dianie na Slovensku a vo svete.“

Hudobným hosťom vernisáže bola hudobná skupina Modul, 
v ktorej hrá je aj Ľubomír Miča (gitara, spev). Výstavu si záujemco-
via môžu pozrieť do 11. októbra. 

NS

Fotosúťaž Euroobčan 
Informačné centrum Europe Direct 

Senica vyhlásilo pri príležitosti 15. výročia 
vstupu Slovenska do EÚ fotosúťaž na tému 
Euroobčan. Cieľom súťaže je posilniť pocit 
euroobčianstva a prostredníctvom súťaž-
ných fotografií ukázať, že občianstvo nie 
je len pojem, ale konkrétny status, ktorému 
prislúchajú určité práva.

Vytlačené súťažné fotografie vo formáte 
min. 20 x 30 cm je potrebné zaslať poštou 
na adresu vyhlasovateľa alebo priniesť 
osobne do Informačného centra Europe 
Direct Senica na Mestský úrad v Senici. 
Uzávierka prijímania súťažných fotografií 
je do 31. októbra. Hlavná cena je digitálny 
zrkadlový fotoaparát.

Propozície k fotosúťaži spolu s prihláš-
kou nájdete na internetovej stránke Europe 
Direct Senica.

A. Berecová

Sobášne dni 
na rok 2020

Mestské zastupiteľstvo v Senici 
na rokovaní 27. júna schválilo sobášne 
dni na rok 2020. 

Mesto Senica zabezpečuje prene-
sený výkon štátnej správy na matričnom 
úseku pre obvod Senica a obce Rohov, 
Rybky, Rovensko, Smrdáky,

Vzhľadom na nižší počet občian-
skych obradov, a to uzavretie manžel-
stva a vítanie detí do života, poslanci 
schválili v roku 2020 každú druhú 
sobotu ako deň určený na občianske 
obrady. V prípade uzavretia manželstva 
v inú ako určenú sobotu bude obrad 
spoplatnený v zmysle zákona o správ-
nych poplatkoch. Streda ako určený 
sobášny deň zostáva zachovaný.

Ak plánujete sobáš v roku 2020 dni 
určené na tieto obrady sú: 11. a 25. 
január, 8. a 22. február, 7. a 21. marec, 
4. a 18. apríl, 9. a 23. máj, 6. a 20. jún, 
4. a 18. júl, 8. a 22., august, 5. a 19. sep-
tember, 3. a 17. október, 7. a 21. novem-
ber, 12. december. 

Matričný úrad Senica 

 

7. 9.   Arnika, Gen. L. Svobodu  20.00 – 22.30
7. 9.   Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
8. 9.  Dr. Max, Kaufland  7.00 – 22.30
14. 9.  Dr. Max, Kaufland  7.00 – 22.30
15. 9.  Arnika, Gen. L. Svobodu  7.00 – 22.30
21. 9.  Eurodom, Hviezdoslavova 309  20.00 – 22.30
21. 9.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
22. 9.  Dr. Max, Kaufland  7.00 – 22.30
28. 9.  Dr. Max, Kaufland  7.00 – 22.30
29. 9.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
29. 9.  Arnika, Gen. L. Svobodu  20.00 – 22.30

Služby lekární
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More lásky si so sebou vzal,
hory bolesti zanechal. 
Prázdno je tam, kde znel tvoj hlas,
spomienka na teba zostane v nás.
Dňa 6. septembra uplynul rok 
odvtedy, čo nás navždy opustil drahý otec, 
brat, švagor, učiteľ a dobrý priateľ PhDr. 

Štefan Mocko.
Spomeňte si všetci, ktorých mal rád.
S úctou a láskou spomína celá rodina, ktorá si súčasne 
pripomína jeho nedožité 80. narodeniny.

Spomienka
Osud ti nedoprial s nami byť, no 
v našich srdciach budeš stále žiť...
Dňa 3. septembra sme si pripomenuli 
10. výročie úmrtia manžela, otca, brata 
a švagra Pavla Zríniho.
Kto ste ho poznali, zaspomínajte si s nami.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti 

a ostatná rodina.

a 

Spomienka
Čas plynie, bolesť stále trápi, 
teba nám už nikto nenavráti...
Dňa 20. augusta sme si pripomenuli 
1. smutné výročie, kedy nás navždy 
opustil milovaný manžel, tatko, dedko 
a pradedko Ľubomír Malár.
Nedožité 70. narodeniny si pripomenieme 

14. septembra. 
S láskou spomína manželka, dcéry a ostatná rodina.

Spomienka
Dňa 30. augusta uplynul prvý rok od 
úmrtia manžela, otca a starého otca 
pplk. v.v. Josefa Mindžáka. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
Spomínajú manželka, synovia Patrik 
a Marek s rodinami a ostatná rodina. 

Spomienka
Odišli tíško, ako odchádza deň. Čas plynie, 
ale láska a spomienky v srdci zostávajú...
Dňa 1. septembra uplynulo už 14 rokov od 
chvíle, kedy nás navždy opustila 
Milada Juríková, rod. 
Borsuková a 9. augusta 
sme si pripomenuli 2. 

výročie úmrtia jej manžela Milana Juríka. 
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku. 
S úprimnou láskou a úctou spomínajú deti 
Alenka, Milan a Jarka s rodinami.

Spomienka
Chýbaš nám deň každý, keď sneží aj 
v daždi. Za tých 20 rokov sa stalo veľa 
vecí, no my ťa stále ľúbime všetci.
Dňa 2. septembra uplynulo 20 rokov 
od chvíle, keď nás náhle opustil 
milovaný manžel, otec, dedko, brat a ujo 
Ivan Pavlík.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomína manželka a deti s rodinami.

a 

Spomienka
V neznámy svet odišiel si spať, 
zaplakal každý, kto ťa mal rád. 
Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, 
no vždy budeš v srdciach tých, 
ktorí ťa milovali...
Dňa 8. augusta uplynulo 9 smutných 
rokov, čo nás navždy opustil milovaný syn 

Ján Oríšek. Dňa 26. augusta by oslávil 40 rokov. 
S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestra Nina, ostatná 
rodina a všetci známi.

Spomienka
Čas plynie a nevráti čo vzal, 
zostali iba spomienky a žiaľ...
Dňa 29. augusta sme si pripomenuli 
6. výročie smrti manželky, mamy 
a babky Jarmily Bačovej.
Kto ste ju poznali a mali radi, spomínajte 
spolu s nami.

Spomína manžel, deti Peter s rodinou, Lucia s rodinou, 
vnuci Adam, Nikolaj, Silvinka a Iľja. 

Spomienka
Dňa 24. augusta sme si pripomenuli 
1. smutné výročie, keď nás bez slova 
rozlúčky opustil milovaný manžel, 
otec a dedko Ján Vallo. 
S láskou a úctou spomína celá 
rodina. 

Spomienka
Už sa k nám nevrátiš, už niet nádeje, 
len cestička k hrobu nás zavedie...
Dňa 23. septembra si pripomenieme 
5. výročie úmrtia Miroslava Vrablica.
S úctou a láskou spomínajú sestry 
Oľga, Anna a Blažena a brat Ján s rodinou. 

Spomienka
Kto ho poznal, spomenie si, kto ho 
mal rád, nezabudne. Žiješ v srdciach 
tých, ktorí ťa milovali...
Dňa 21. septembra uplynie 5 rokov 
odvtedy, ako nás navždy opustil drahý 
manžel, otec a starý otec Ing. Juraj Lazúr.
S láskou a úctou spomínajú manželka, 

dcéra a syn s rodinami. 

Spomienka
Dňa 16. augusta uplynul rok, keď nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec 
a dedo Jaroslav Herceg. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn 
Jaroslav s manželkou Oľgou, dcéra Soňa 

a vnúčatá Matejko a Dianka.
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Rastislav Ondrovič  a  Dominika Leváková
Patrik Oríšek  a  Mária Vajdová
Jozef Ralbovský  a  Zuzana Gavorníková
Stanislav Ťulák  a  Mgr. Simona Samková
Pavol Šimek  a  Andrea Danková
Tomáš Junas  a  Lenka Kratochvílová
Štefan Bučány  a  Zdenka Jankovičová
Peter Thebery  a  Alžbeta Fábiková
Milan Poláček  a  Barbora Pešková
Róbert Banda  a  Adela Danielová
Jozef Chovanec  a  Eva Vaneková
Vladimír Haba  a  Lucia Hlušková
Mgr. Tomáš Čerňák  a  Katarína Turanská
Andrej Surový  a  Anna Surová
Kornel Ivičič  a  Adriána Koníková

Vítame nových Seničanov

Alex Križánek   narodený v Myjave
Samuel Mikuláš Vašek  narodený v Myjave
Tomáš Háberl   narodený v Skalici
Viktória Sládková   narodená v Skalici
Lea Hinková   narodená v Skalici
Nina Žabková   narodená v Skalici
Vanda Štvrtecká   narodená v Skalici
Jakub Pavlús   narodený v Myjave
Sebastian Matuský   narodený v Skalici
Mia Krchová   narodená v Bratislave

Opustili nás 

Ivan Strádej   vo veku 65 rokov
Mária Birčáková   vo veku 68 rokov
Ľudovít Rehák   vo veku 77 rokov
Mgr. Filip Blaho   vo veku 29 rokov
Emilia Chábelová   vo veku 89 rokov
Mgr. Slávka Mihálová   vo veku 41 rokov
Emília Bartoňová   vo veku 80 rokov
Viera Havlová   vo veku 72 rokov
Jozef Rehák   vo veku 86 rokov
Jozef Jamriška   vo veku 71 rokov
Jozef Mráz   vo veku 78 rokov
Rozália Jarásková   vo veku 92 rokov
Milan Kadlečík   vo veku 57 rokov
Martin Koštial   vo veku 66 rokov
Margita Grófová   vo veku 83 rokov
Štefan Bartovič   vo veku 80 rokov
Ján Matula   vo veku 96 rokov

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

Spomienka
Odišiel potichučky, bez slov rozlúčky. 
No v srdciach, čo ho mali radi, žije 
stále spomienkami...
Dňa 30. septembra si pripomenieme 
3. výročie úmrtia manžela, otca, deda 
Jana Pagáča. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú 

spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a dcéra s rodinou. 

Spomienka
Bolesťou unavený tíško si zaspal, 
zanechal všetkých a všetko, čo si mal 
rád. S tichou spomienkou ku hrobu 
chodíme, pri plameni sviečok na teba 
myslíme. Osud ti nedoprial s nami dlhšie 
byť, v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci sme si dňa 12. júla 

pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil náš milovaný 
Anton Kucmen. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. S láskou 
spomínajú dcéra s rodinou a súrodenci s rodinami. 

Spomienka
Už sa k nám nevrátiš, už nie je nádeje, 
len cestička k tvojmu hrobu 
nás k tebe zavedie...
Dňa 22. augusta uplynul rok, keď 
nás navždy opustila drahá maminka, 
babka a prababka Mária Holická. 
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 

spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Vladimír, Jozef a dcéra 
Dana s rodinami. 

, 

Spomienka
V kvetoch, ktoré nosíme na hrob, sú 
uložené všetky naše spomienky...
Dňa 16. augusta uplynuli 3 roky, čo 
nás opustila Magdaléna Sopúchová, 
rod. Suchovská.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína manžel a dcéry s rodinami.

Spomienka
Dňa 1. septembra sme si 
pripomenuli 15. výročie úmrtia 
manžela Jozefa Gembeca.
S láskou a úctou spomína manželka 
a ostatná rodina.  

Spomienka
Dňa 20. septembra si pripomenieme 
1. smutné výročie úmrtia drahej 
mamičky a babky Emílie Jakábovej. 
Chýbaš nám!
S láskou a úctou spomína manžel, 
synovia s rodinami a ostatná rodina. 
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 1. podzemné podlažie Všeob. amb. Mizerák, MUDr. 698 30 32

Klinické laboratórium Štefanec, 
RNDr. 698 30 50 Všeob. amb. Kovačič, MUDr. 698 30 68

651 05 93 Všeob. amb. Timeková, 
MUDr. 698 30 88

Klinické laboratórium príjem 698 30 65 Všeob. amb. Rybnikárová, 
MUDr. 698 30 37

APS pre dospelých 698 30 55 Zubná amb. Gašparová, 
MUDr. 698 30 40

651 30 08 0905 843 415

0902 170 786 Zubná amb. Guzyová, MUDr. 657 47 84

APS pre deti a dorast 698 30 43 Zubná amb. Vraňák, MDDr. 0918 884 026

AAIM Pražienková, MUDr. 698 30 98  3. nadzemné podlažie

Onkol. amb. Nečas, MUDr. 698 30 21

 1. nadzemné podlažie Onkol. amb. sestra 698 30 59

Sotinská lekáreň 651 25 19 Všeob. amb. Potúček, MUDr. 698 30 67

Protetika 698 30 56 Všeob. amb. Švárna, MUDr. 698 30 58

0902 966 563 Všeob.amb. Krajčovičová, 
MUDr. 698 30 75

ADOS 4LIFE Flamík, Mgr. 0902 113 266 Všeob. amb. Častven, MUDr. 698 30 36

Rehab. a neur. Valášek MUDr. 651 76 99 Reum. amb. Krpčiar, MUDr. 698 30 42

0940 816 122 Reum. amb. sestra 698 30 35

Dentálna hyg. Koláriková 0915 330 878 Denzitometria Hajdinová 698 30 45

Ortop. amb. Rahjou, MUDr. 698 30 61 651 88 98

Logop. a. Kožíšková, PaedDr. 698 30 92 Kožná amb. Kučerová, MUDr. 698 30 66

Zubné laborantky 698 30 28 0948 157 999

Urol. amb. Šulcová, MUDr. 698 30 33 Endokrinol. amb.Wolfová, 
MUDr. 698 30 78

Det. amb. Planková, MUDr. 698 30 81 651 81 18

Det. amb. Richterová MUDr. 698 30 82 Gyn. amb. Živica, MUDr. 698 30 77

Det. amb. Lidajová, MUDr. 698 30 83 Gyn. amb. Gašparík, MUDr. 698 30 76

Det. amb. Šimeková, MUDr. 698 30 84 Gyn. amb. Kovářová, MUDr. 698 30 76

Det. amb. Blažeková, MUDr. 698 30 85 Zubná amb. Čulen, MUDr. 651 27 23

Det. amb. Šulek, MUDr. 698 30 86 Zubné RTG 0911 091 601

Det. amb. Markovičová, 
MUDr. 698 30 87 Fyzioterapeutická amb. Krutý, 

Mgr. 0944 027 306

Klin. psych. amb. Kyselicová, 
Mgr. 0917 367 018

Sekretariát 698 30 20

651 38 50

 2. nadzemné podlažie Finačná učtáreň I 698 30 95

RTG evidencia 698 30 69 651 22 80

Chir. amb. Potúček M. , MUDr. 698 30 51 Finančná učtáreň II 698 30 14

651 74 76 651 23 65

Chir. amb. Hyža, MUDr. 698 30 52 Mzdová učtáreň 698 30 18

SONO Roháriková, MUDr. 698 30 74 651 80 03

TaRCH Mihálová, MUDr. 698 30 38 Prevádzka 698 30 11

Urol. amb. Gembeš, MUDr. 698 30 17 651 38 45

Interná amb. Guzy, MUDr. 698 30 06 0903 614 699

Ortop. amb. Pružinec, MUDr. 0915 790 087 Pokladňa 698 30 25
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SEPTEMBER 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 17. 
a streda 18. september   o 19.00
SKUTOK SA STAL
Dokumentárny film Skutok sa stal ponúkne 
pohľad a mapovanie slovenskej minulosti 
cez konkrétny príklad najväčšej spoločen-
skej kauzy 90-tych rokov cez príbeh troch 
kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta 
Remiáša a Petra Tótha. Je silným dokumen-
tárnym odkazom, ktorý prinesie divákom 
aj nové a dôležité súvislosti a odhalenia. 
Film pojednáva aj o tom, ako to bolo nao-
zaj s únosom prezidentovho syna, vraždou 
Róberta Remiáša a kauzou Technopol. A o 
tom, čo s tým má Marián Kočner.
Žáner: dokument
Vstupné: 5 €, MP 12+, 82 min.

 Piatok 20., sobota 21. 
a nedeľa 22. september o 17.00
ANGRY BIRDS VO FILME 2
Red, Bomb a Chuck sa vracajú v pokračo-
vaní populárnej rozprávky. Okrem vtáčieho 
Píplandu a sveta ich úhlavných nepriateľov 
Krochkáčov existuje aj záhadný tretí ostrov, 
ktorého obyvatelia predstavujú pre všet-
kých novú hrozbu. Ak sa chcú zachrániť, 
musia sa odvekí súperi spojiť a spolupra-
covať. Z najhorších nepriateľov je tak ešte 
horší tím...
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 96 min.

 Piatok 20. a sobota 21. september 
o 19.00 
RAMBO: POSLEDNÁ KRV
Ešte raz, naposledy prichádza do kín John 
Rambo v podaní Sylvestra Stalloneho. Pia-
tym dielom Rambo: Posledná krv uzavrie 
takmer štyridsať rokov dlhý príbeh legendár-
nej akčnej postavy. Po neľútostných bojoch 
v džungli a púšti sa dej zavŕši tam, kde sa 
v snímke Prvá krv začal. Doma v Amerike. 
Nakoniec ho aj tu doženie minulosť. Rambo 
bude nútený oprášiť svoje schopnosti 
a vydať sa na cestu krvavej pomsty.
Žáner: akčný thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 100 min.

 Nedeľa 22. 
a streda 25. september o 19.00 
AD ASTRA
22. storočie. Umelá inteligencia je integro-
vaná do všetkých priemyselných odvetví, 
Mesiac a Mars sú kolonizované. Na Zemi 
sa stavia nová babylónska veža - anténa, 
ktorej koniec dosahuje až do vesmíru. Tím 
budujúci túto gigantickú stavbu vedie Roy 
McBride. Jeho otec bol veliteľom expedí-
cie projektu Lima. Jej úlohou bolo pátrať 
po vyspelom mimozemskom živote. Ame-
rické spravodajské služby sa domnievajú, 
že Royov otec stále žije a ohrozenie Zeme 
má pôvod v explóziách na planéte Neptún 
a súvisí s projektom Lima. Roy je vyslaný 
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 Ťna vesmírnu misiu nájsť svojho otca. Jeho 

cesta však odhalí tajomstvo spochybňujúce 
samotnú podstatu ľudskej existencie …
Žáner: sci-fi thriller
Vstupné: 5 €, MP 12+, 124 min.

 Utorok 24. september o 19.00 
SVETOZÁR STRAČINA (filmový klub)
Výnimočný umelec, ktorý sa spoľahlivo 
vymyká akémukoľvek „priečinkovému“ 
zaradeniu. Bohém, ktorý bytostne vnímal 
a rozvíjal autentický folklór. Skladateľ, kto-
rého hudobné kompozície nadchýnajú aj 
tých, ktorí sa folklóru vyhýbajú. Zanechal 
po sebe ohromné dielo a nezameniteľný 
odkaz, ktorý nemá nasledovníkov. Stračina 
ostáva rébusom…
Žáner: dokument
Vstupné: 4 €, MP 12+, 68 min.

 Piatok 27. a sobota 28. september o 17.00
HODINÁROV UČEŇ
Nad kolískou malého Urbana stoja dvaja 
dobrí duchovia osudu Rodovít a Rodovoj 
a ich sestra, zlá sudička Zlotica. Kým Rodo-
vít s Rodovojom želajú bohatstvo a lásku, 
Zlotica praje chudobu a nekonečné strasti. 
Čie proroctvo bude silnejšie? Z Urbana sa 
čoskoro stáva sirota, ujme sa ho lakomý 
majster hodinár, ktorý sa dozvie o jeho bud-
úcom bohatstve a vychová z neho svojho 
učňa. Keď Urban dospeje, zamiluje sa 
do hodinárovej dcéry Laury, s ktorou vyrastá 
a keďže ho aj ona miluje, plánujú svadbu. 
To sa však nepáči hodinárovi, preto pošle 
svojho učňa do sveta, aby našiel zázračné 
hodinky, ktoré dokážu varovať pred smr-
ťou...
Žáner: hraná rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 102 min.

 Piatok 27. a sobota 28. september 
o 19.00 
CASINO. $K
Život je jediná hra, ktorú si človek nevyberá 
sám. Hra v priestore kasína je podstatou 
zábavy a relaxu, ale aj pocitu hazardu, má 
v sebe akúsi príchuť tajomstva. Svet „za 
múrmi“, vonkajší svet, a teda aj politika, je 
svetom ešte väčších hier. Politika ovplyvňuje 
životy ľudí, zahráva sa s nimi a na rozdiel 
od „pokrového“ sveta používa často aj nefé-
rové prostriedky, nemá dané pravidlá hry 
a niekedy proti nim dokonca bojuje.
Žáner: dráma
Vstupné: 5 €, MP 15+, 107 min.

 Nedeľa 29. september o 17.00 
LABKOVÁ PATROLA
Neohrozená Labková patrola zažije svoje 
najnovšie a špeciálne dobrodružstvo 
v kinách na veľkom plátne. Chlapec Ryder 
a jeho psí záchranársky tím predstavia výni-
močné dlhé epizódy, v ktorých bude mať 
svoje miesto a dôležitú úlohu každý z čle-
nov skupiny a jeho zvláštne schopnosti. 
Teda požiarnik Marshall, technik Rubble, 
policajt Chase, mechanik Rocky, vodný 
záchranár Zuma i letecká záchranárka Skye. 
Labková patrola má vždy správny smer 
a vždy nájde riešenie...
Žáner: animovaný, rodinný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 66 min.

 Nedeľa 29. september o 19.00 
POMAĽOVANÉ VTÁČA
Príbeh desaťročného chlapca, ktorého rodi-
čia posielajú k tete na ukrajinský vidiek, aby 
ho tým ochránili pred nástrahami vojny. 
Teta však nečakane umiera a chlapec sa 
musí vydať na cestu a pretĺkať sa cudzím 
a nepriateľským svetom, v ktorom platia len 
miestne pravidlá. Kvôli svojej odlišnosti sa 
stretáva so strachom, opovrhnutím a kru-
tosťou na strane vojakov, ruských i nemec-
kých. Snahu o fyzické prežite po vojne však 
strieda boj o jeho dušu a o jeho budúcnosť.
Žáner: dráma
Vstupné: 5 €, MP 18+, 169 min.

Plaváreň má odstávku
Rekreačné služby mesta Senica ozna-

mujú, že Mestská plaváreň a sauna bude 
z dôvodu pravidelnej odstávky zatvorená 
od 2. do 27. septembra.

Ponuka kurzov 
2019/2020

Mestské kultúrne stredisko ponúka 
kurzy: 
Jazykové kurzy: anglický jazyk, nemecký 
jazyk
Odborné kurzy: jednoduché a podvojné 
účtovníctvo
Praktické kurzy: spoločenské tance, joga

Predpokladaný začiatok kurzov v mesi-
aci október. Konať sa budú v Dome kultúry. 

Info a prihlášky na t. č. 0907 389 882

Senický Sagan
V súvislosti s pretekmi Okolo Slovenska je 

Senica hrdá na svoju históriu, ktorá je spätá aj 
s cyklistikou. Práve zo Senice pochádza jeden 
z priekopníkov bicyklovania Ivan Zmertych 
(nazývaný aj Ivan Smrtič). Začiatkom júna 1880 
sa vtedy 25-ročný zeman vydal na cestu z Lon-
dýna do Budapešti na velocipéde, nazývanom 
aj rýchlonôžka. Jeho príchod do Budapešti bol 
sprevádzaný veľkou oslavou, ktorá sa neskôr 
konala aj v Senici. Správu o tejto priekopníckej 
jazde priniesol časopis Obzor v č. 17 a 18 a o 
jeho obdivuhodnom výkone sa zmienili aj noviny 
The New York Times. Senicu teda ctí svojím 
menom prvý stredoeurópsky šampión na bicykli, 
ktorý v deväťdesiatych rokoch 19. storočia zvíťa-
zil tiež na parížskych cyklistických pretekoch. 

zdroj: ZM Skalica, foto ZOS
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Tanečníci Sonny

Dostihový deň

Senické senobranie

Spomienka na SNP

Výzdoba k pretekom Okolo Slovenska

Beh vďaky

Výstava zvierat v Čáčove


