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Na konci septembra máme v sebe ešte 
dozvuky leta. Letný voľnejší život sa vrátil 
do zabehnutých koľají, no záblesky dovo-
lenkových spomienok, zážitky presahujúce 
danú chvíľu a reminiscencie na príjemné 
chvíle uvoľnenia nám spestrujú nastávajúci 
čas jesene. V hlave sa vraciame k rôznym 
príhodám a stretnutiam s ľuďmi, ktoré nás 
vždy niečím obohatia. Premietame si prí-
behy, keď nám ktosi pre nič za nič pomo-
hol v nejakej nepríjemnej chvíli či venoval 
nám čas, aby sme sa dostali z ťažkostí. 
Doba je taká, že nás viac prekvapí nezištná 
pomoc, prajnosť a žičlivosť ako zamietavý 
postoj. Pod tlakom doby sa z nás vytráca 
cit, spolupatričnosť a ochota, ale všetci 
vždy očakávame len ľudský nesebecký 
prístup. Ak sa nedá inak, môže pomôcť 
obyčajné podanie ruky, vypočutie si trápe-
nia, objatie, ktoré vysuší slzy a žiaľ. To sú 
dary, ktoré v nás zanechávajú tie najkrajšie 
pocity a spomienka môže pretrvať dlhé 
roky. Skúsme aj v nadchádzajúcej fareb-
nej jesennej romantike zužitkovať všetko 
krásne a milé a pretaviť to do vzťahov 
doma alebo na pracovisku. Postojmi, drob-
nými činmi pomoci, prívetivosťou a vľúd-
nosťou presvetliť predlžujúce sa večery.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Pohľad na námestie počas pretekov Okolo Slovenska. 
foto Zdeno Medlen

Defibrilátor 
na záchranu života

Kým pri dopravných nehodách zomrie 
ročne okolo 250 ľudí, v dôsledku náhlej 
zástavy srdca je to podľa slov prezidenta 
Slovenského Červeného kríža Viliama 
Dobiáša približne 4000. V Senici sa bude 
dať zbytočným úmrtiam zabrániť. V pon-
delok 16. septembra totiž slávnostne odo-
vzdali do užívania automatický externý 
defibrilátor (AED) trnavský župan Jozef Vis-
kupič, primátor mesta Martin Džačovský 
a prezident SČK Viliam Dobiáš.

Defibrilátor mohol byť zakúpený vďaka 
finančným prostriedkom z participatív-
neho rozpočtu TTSK, kde uspel SČK Senica 
v rámci verejného hlasovania a získal dotá-
ciu vo výške 5000 eur na projekt Meníme 
myslenie - zachraňujeme životy. Z dotácie 
bol okrem AED v sume 1940 € zakúpený 
aj resuscitačný model v hodnote 3900 €, 
ktorý bol dofinancovaný z rozpočtu SČK 
Senica.  

 (Pokračovanie na str. 3)

Cyklistický sviatok 
dopadol na výbornú 

Cyklistické preteky Okolo Slovenska ako 
podujatie kategórie UCI2.1 majú za sebou 
už 63. ročník a po prvý raz bola bodka 
v Senici. V sobotu 21. septembra sa Senica 
dostala na historickú mapu etapových 
miest a predviedla sa výborne - perfektnou 
organizáciou i diváckou kulisou. Úžasná 
nálada, vytvorené priaznivé a vďačné pro-
stredie spolu s krásnym jesenným počasím 
prispeli naozaj k výnimočnému cyklistic-
kému dňu v našom meste. Športový svia-
tok v takom rozsahu mesto ešte nezažilo.

Pochvala pre mesto
Seničania mali príležitosť zažiť neopa-

kovateľnú atmosféru medzinárodných pre-
tekov, sledovať cyklistov svetových tímov 
a nazrieť i do zákulisia piatich profitímov 
z World tour.  (Pokračovanie na str. 9)

Sokolovňa 
sa už obnovuje

Historická budova Sokolovne - leto-
hrádok - v štýle romantizmu, ktorá bude 
sídlom Mestského múzea, sa už začala 
rekonštruovať. Mesto Senica na projekt 
Česká cesta získalo nenávratné finančné 
prostriedky viac ako milión eur. Za účasti 
zainteresovaných inštitúcií spoločnosť 
Euroframe 9. augusta prebrala od investora 
Mesta Senica stavenisko. 

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

5. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici sa konalo 26. septembra 
a jeho rokovanie viedol primátor mesta 
Martin Džačovský.

Primátor osobitne privítal na rokovaní 
prednostu Okresného úradu v Senica Vladi-
míra Kocourka a riaditeľa Úradu práce, soci-
álnych vecí a rodiny v Senici Jána Kovára.

Mestské zastupiteľstvo schválilo 
v úvode dve zmeny programu MsZ, kto-
rými bolo doplnené rokovanie programu o:

- návrh na predloženie žiadosti o poskyt-
nutie dotácie zo štátneho rozpočtu 
na realizáciu projektu Stanica Bike@Ride 
pri Železničnej stanici Senica,

- návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 
126/2019 prijatom na 4. MsZ konanom 
27. júna t.r., ktorým bol schválený prená-
jom pozemku vlastníkom bytov bytového 
domu na Agátovej ul. č. 1172 za účelom 
jeho využitia na voľnočasové aktivity 
a záhradu.

Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie:

- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky, 
o výsledkoch kontrol a správu o plnení 
uznesenia MsZ.

- Informácie o zmenách rozpočtu mesta 
Rozpočtovým opatrením primátora mesta 
a Zmenou rozpočtu mesta s následným 
premietnutím do finančného vyjadrenia 
Programov mesta.

- Výročnú správu Zariadenia sociálnych 
služieb Senica, n.o. k 31. decembru 2018.

- Informatívnu správu o sociálnej starost-
livosti v meste Senica za rok 2018.

- Informatívnu správu o statickej 
doprave, budovaní nových parkovísk. 

- Informatívnu správu o Mestskej hro-
madnej doprave na území mesta. 

- Informáciu o výsledku kontroly sys-
tému podpory subjektov verejnej správy 
v oblasti všeobecne prospešných a verej-
noprospešných služieb a účelov v regióne 
v meste Senica vykonanej Najvyšším kont-
rolným úradom SR a o prijatých opatreni-
ach mestom Senica na odstránenie kontro-
lou zistených nedostatkov.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov 

mesta a organizácií v jeho riadení k 30. 
júnu 2019.

- Zmenu druhu všeobecne poskytova-
ných prospešných služieb v Zariadení soci-
álnych služieb Senica, n.o. s účinnosťou 
od 1. januára 2020. 

- Dodatok č. 10 Všeobecne záväzného 
nariadenia č. 48/2019 o poskytovaní soci-
álnych služieb s pripomienkou. Na základe 
dodatku budú navýšené úhrady za soci-
álne služby v Zariadení sociálnych služieb 
Senica, n.o. a navýšený poplatok o 0,18€ 
/ deň (z 1,27 € na 1,4 5€) za stravovanie 
v Mestských jasliach a zavedený poplatok 
vo výške 5 € / mesačne na režijné náklady 
na stravovanie s účinnosťou od 1. novem-
bra 2019. 

- Program odpadového hospodárstva 
na roky 2016 – 2020 mesta Senica a 14 
susediacich obcí.

- Všeobecne záväzné nariadenie – 
o organizácii miestneho referenda s pripo-
mienkou - zákon č. 369/1990 Zb. o obec-
nom zriadení v znení neskorších predpisov 
upravuje dôvody, kedy MsZ vyhlási miestne 
referendum a Všeobecne záväzné nariade-

nie, ktoré upravuje podrobnosti o organi-
zácii miestneho referenda.

- Dispozície s majetkom mesta.
- Návrh na predloženie žiadosti 

o poskytnutie dotácie zo štátneho roz-
počtu vo výške 170 616,96 € na realizáciu 
projektu Stanica Bike@Ride pri Železničnej 
stanici Senica a spolufinancovanie mesta 
Senica vo výške 8 979,84 €.

Mestské zastupiteľstvo neschválilo:
- 1 návrh dispozície s majetkom.
Mestské zastupiteľstvo zrušilo:
- uznesenie č. 126/2019 prijaté na 4. 

MsZ konanom dňa 27. júna 2019, ktorým 
bol schválený prenájom pozemku vlastní-
kom bytov bytového domu na Agátovej ul. 
č. 1172 za účelom jeho využitia na voľno 
časové aktivity a záhradu.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
-PhDr. Pavla Mihályho za člena Komisie 

pre prevenciu kriminality a inej protispolo-
čenskej činnosti.

Úplné znenie prijatých uznesení z 5. 
riadneho zasadnutia MsZ je zverejnené 
na úradnej tabuli MsÚ a na webovej 
stránke mesta.

V diskusii poslankyňa Miriam 
Madunická poďakovala TTSK za finančnú 
podporu a Mestu Senica za poskytnu-
tie priestoru na Dome kultúry v Senici 
na umiestnenie defibrilátora aj ponúkla 
školenie na oboznámenie sa s použitím 
tohto zariadenia. Poslanec Pavol Kalman 
poďakoval mestu Senica za cyklistické pre-
teky Okolo Slovenska, ktorých cieľom bolo 
práve naše mesto a ocenil organizáciu 
tohto podujatia.

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

Družobná návšteva 
Pultuska

Na podujatiach v rámci Dni patróna 
mesta Pultusk svätého Matúša sa zúčast-
nila i delegácia mesta Senica primátor Mar-
tin Džačovský, jeho zástupca Filip Lackovič 
a riaditeľ ZŠ na Komenského ulici Krzysz-
tof Siwiec. V našom partnerskom meste 
sa v dňoch 21. - 24. septembra zúčastnili 
na viacerých slávnostných podujatiach 
a rokovali s predstaviteľmi Pultuska o ďal-
šej spolupráci. 

Výsledkom rokovaní medzi Senicou 
a Pultuskom je prísľub pokračovania v spo-
lupráci, rozvíjanie zaužívaných a tvorba 
nových aktivít v oblasti kultúry, športu 
a vzdelávania. „Sme radi, že takéto plodné 
medzinárodné stretnutia prehlbujú vzťahy 
medzi blízkymi krajinami.

Dojmy z našej návštevy sú neopakova-
teľné. Srdeční poľskí partneri nás privítali 

s úprimnou radosťou a príslovečnou slovan-
skou pohostinnosťou. Domov sme sa vracali 
s dobrými pocitmi a vďakou,“ skonštatoval 
primátor Senice Martin Džačovský. Už 
onedlho privítame predstaviteľov poľského 
Pultuska v Senici, a to 8. novembra na Mar-
tinskom svetlonosení. Poľským partnerom 
sa budeme môcť odvďačiť a s rovnakou 
hrdosťou im predstaviť Senicu a okolie.

Naša delegácia rokovala i s vedením 
základnej školy o spolupráci a možnosti 
výmenných pobytov poľských a sloven-
ských žiakov. Diskutovalo sa i o projek-
toch, ktoré zblížia obyvateľov oboch kra-
jín. Čoskoro sa napríklad uskutoční výstava 
tradičných i netradičných vianočných 
pohľadníc, žiaci prostredníctvom prezen-
tácií v anglickom jazyku predstavia dejiny 
svojho mesta a regiónu, ľudové zvyky, 
priblížia prírodné bohatstvo a ochranu 
životného prostredia. Nadviažu tak na zau-
jímavé aktivity oboch miest z minulých 
rokov, akými boli výstava obrazov alebo 

fotografií.
Oslavy Dní patróna mesta boli nao-

zaj veľkolepé. Naša delegácia sa zúčast-
nila v bazilike na slávnostnej svätej omši 
za občanov mesta Pultusk, plavila sa gon-
dolou po rieke Narew, prezrela si vystúpe-
nie žiakov umeleckých škôl v Dome Polo-
nia, vypočula si koncert hudobnej skupiny 
Gang Marcela v bazilike. Po obhliadke 
mesta Pultusk a jeho okolia senická dele-
gácia absolvovala i prehliadku výnimočnej 
Varšavy. Bola to jedinečná príležitosť bliž-
šie spoznať Poľsko, jeho tradície a kultúru, 
ktorá je veľmi blízka tej našej.

Dni sv. Matúša sa konali aj za účasti 
predstaviteľov ďalších partnerských miest 
Pultuska maďarského mesta Szerencs, 
nemeckého Ganderkesee a českých Bená-
tok nad Jizerou. Mnohostranné stretnutia 
predstaviteľov samospráv priniesli ďalšie 
zaujímavé podnety na prácu. 

Krzysztof Siwiec
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(Dokončenie zo str. 1)
Prístroj bol osadený na stĺpe Domu 

kultúry Senica v centre mesta, aby bol 
ľahko dostupný 24 hodín 7 dní v týždni. 
Defibrilátor je umiestnený v skrinke, ktorá 
je pod drobnohľadom kamery. Skrinka 
po otvorení spustí alarm, po vybratí AED 
treba skrinku zatvoriť.

Podľa slov Jozefa Viskupiča, je to druhý 
verejný defibrilátor v Trnavskom kraji. Ten 
prvý bol pred časom osadený v Trnave. 
Primátor mesta Martin Džačovský dopl-
nil, že v Senici máme podobný prístroj 
umiestnený aj na Mestskej polícii, kde si 
ho môžu zapožičať organizátori verejných 
podujatí. Všetci prítomní sa zhodli, že je to 
veľký prínos pre obyvateľov mesta, keďže 
prítomnosť AED na verejnom priestranstve 
v centre mesta, v blízkosti konania rôznych 
podujatí, dáva šancu na to najcennejšie, 
šancu zachrániť ľudský život. Zároveň 
všetci zhodne vyjadrili presvedčenie, že ho 
hádam žiaden z občanov nebude potrebo-
vať.

AED prístroj a jeho použitie síce vzbud-
zuje rešpekt, no ľudia sa ho v prípade 
potreby nemusia báť použiť. Má jednodu-
ché používanie, všetko je riadené povelmi 
v českom jazyku. V rámci projektu zreali-
zuje Slovenský Červený kríž niekoľko ško-
lení s nácvikom kurzu prvej pomoci, kde 
budú záujemcovia zaškolení na použitie 
defibrilátora. Takéto úvodné podujatie 
s ukážkami život zachraňujúcich úkonov 
a spojené s vyšetrením cholesterolu a krv-
ného tlaku sa konalo hneď na druhý deň 
v Dome kultúry Senica. 

Lucia Vajdová
foto Viera Barošková

Sokolovňa...
(Dokončenie zo str. 1) 
Prvý kontrolný deň za účasti zástup-

cov investora, realizačnej firmy, projek-
tanta, reštaurátora, stavebného dozoru 
a zástupcu Krajského pamiatkového úradu 
sa na stavbe konal 13. septembra. Takéto 
dni sa budú konať pravidelne, aby sa určil 
postup prác na ďalšie obdobie a zároveň 
sa zabránilo poškodeniu historických častí 
budovy, ktoré majú zostať zachované.

Zhotoviteľská firma Euroframe sa zavi-
azala stavbu zrealizovať v priebehu 8 
mesiacov. Po ukončení stavebných prác sa 
bude pracovať na zariadení múzea. Medzi-
národný odborný tím zapojený do tohto 
projektu už niekoľko mesiacov pracuje 
na obsahovej stránke múzea. Projekt pred-
staví málo známe témy previazané s pri-
hraničným regiónom, zviditeľní fenomén 
a význam Českej cesty v pohraničí s presa-
hom na ďalšie územia SR a ČR.

Momentálne sa v Sokolovni realizujú 

búracie práce. Búrané sú priečky a všetky 
pristavené časti, ktoré na pôvodnom 
objekte letohrádku statkára Vagyona neboli 
a pribudli postupným pretváraním budovy. 
Budova Sokolovne by mala po rekonštruk-
cii dostať svoj pôvodný vzhľad z konca 19. 
storočia. Obraz pôvodnej budovy získalo 
mesto Senica z historických fotografií a z 
reštaurátorského výskumu, ktorému pred-
chádzal architektonicko-historický výskum. 
Aj keď doba výrazne pokročila, na stavbe 
sa budú používať viac-menej pôvodné 
technológie a prírodné materiály.

Nové senické múzeum, ktoré je 
realizované vďaka finančnej podpore 
z operačného programu Interreg V-A 
Slovenská republika - Česká republika 
na projekt Česká cesta, by malo byť otvo-
rené v auguste 2020. 

Prezentácia projektu Česká cesta pre 
verejnosť sa  uskutoční 16. októbra o 16. 
hod. v zasadačke MsÚ na prízemí.

lv
foto bar

Hľadá sa nový systém 
parkovania

Mesto Senica z dôvodu potreby rieše-
nia nepriaznivej situácie v oblasti parkova-
nia vozidiel požiadalo Žilinskú univerzitu 
v Žiline o vypracovanie štúdie Podklady 
pre riešenie parkovania v meste Senica. 
Jedným z podkladov pre vypracovanie 
štúdie bol dotazník, ktorí mohli respon-
denti (obyvatelia mesta alebo návštevníci) 
vyplniť písomne alebo elektronicky a vyja-
driť sa tak k spôsobu riešenia systému par-
kovania. 

Ďalším z podkladov pre spracova-
nie štúdie bolo vykonanie dopravného 
prieskumu na všetkých parkoviskách 
v meste určených na trvalé a dočasné par-
kovanie vozidiel v čase od 6.00 do 20.00 
a vyhodnotenie obsadenosti jednotlivých 
parkovísk po jednotlivých hodinách. 

Zo spracovanej štúdie vyplývajú odpor-
účania, ktoré sú podkladom pre návrh 
na spracovanie koncepcie riešenia parko-
vania v meste Senica. Návrhy na koncepciu 
riešenia parkovania spracováva odborník 
zo Slovenskej parkovacej asociácie v spo-
lupráci so Žilinskou univerzitou. Jednotlivé 
návrhy riešení predkladajú kompetentným 
úradom v Senici, ktoré sa k nim postupne 
vyjadrujú a pripomienkujú ich. Na základe 
výslednej koncepcie bude spracovaný 
návrh VZN na riešenie parkovania v meste 
Senica. 

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy

Vyhodnotenie dotazníka
Na dotazník od 24. júna do 19. júla 

odpovedalo 1257 respondentov, z toho 40 
písomne a 1217 elektronicky. 

Ste spokojný s parkovacími možnos-
ťami v meste:

Áno 1049 / 83 %
Nie 208 / 17 %
Koľko automobilov vlastníte v domác-

nosti?
žiadne  12/ 1 %
jeden  604 /48 %
dva  480 / 38 %
 tri a viac  161/ 13 %
Súhlasíte s tým, aby sa rozširovali par-

kovacie plochy na úkor zelene? 
Súhlasím 225 / 18 % 
Nesúhlasím 910 / 73 %
iný názor 118 / 9 %
Súhlasili by ste, aby došlo k zmene 

súčasného stavu a vyhradené parkovacie 
miesta pre trvalé parkovanie boli zrušené, 
okrem miest pre ZŤP?

Súhlasím  770 / 61 %
Nesúhlasím 465 / 36 %
Mám iný názor  34 / 3 %
Aká vzdialenosť pre zaparkovanie 

vozidla je pre  vás prijateľná:
Chcem parkovať bezprostredne pred 

domom 451 / 36 % 
do 200 m 29 / 2 %
do 300 m od bydliska 665 / 53 %
iný názor 110 / 9 % 

O spolupráci
Primátor mesta Senica Martin Džačov-

ský spolu so svojím zástupcom Filipom 
Lackovičom navštívili 11. až 13. septem-
bra partnerské mesto Herzogenbuchsee. 
Vo švajčiarskom meste spolu s koordi-
nátorom zahraničnej spolupráce Petrom 
Horváthom rokovali so starostom Marku-
som Looslim a prednostom úradu Rolfom 
Habeggerom o možnostiach spolupráce 
v ďalších rokoch. Prebrali aj možnosti 
kultúrnej spolupráce, a to vystúpenia 
Cantileny či výstavy amatérskych umel-
cov SenArt vo Švajčiarsku. Absolvovali aj 
stretnutie s poslancami Herzogenbuchsee 
a členmi komisií, kde rozoberali aktuálne 
problémy mesta i regiónu.

Senická delegácia sa zaujímala o pro-
jekty vedúce k skvalitneniu života, naprí-
klad ekologickú taxislužbu či podporu 
tretieho sektora. Švajčiarski hostitelia sa 
pochválili firmou na výrobu látok a krojov, 
zrekonštruovanou knižnicou aj plavárňou, 
kúpaliskom a wellness centrom, ktoré sú 
v jednom celku.

bar
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Čistenie vpustí
Auto, ktoré počas horúčav polieva 

cesty, inokedy ich zas čistí, teraz Mesto 
Senica používa na čistenie kanalizačných 
vpustí. V tomto období je ich vyčistených 
viac ako 600. 

Pracovníci vpuste po odstránení 
poklopu čistia najskôr ručne, zo zber-
ného koša vyberú hrubé nečistoty, lístie 
či odpadky a potom strojovo preplachujú 
tlakom vody nielen vpusty, ale aj zberné 
potrubie. Čistením kanalizačných vpustí 
mesto chce predchádzať problémom 
s odtokom vody počas dažďov.

Na čistenie kanalizačných vpustí je pou-
žitý čistiaci stroj, ktorý Mesto Senica zís-
kalo prostredníctvom projektu Ovzdušie 
bez prachu. Ide o stroj s podvozkom UNI-
MOG U 400 s cisternou o objeme 4 000 l a 
s prednou nadstavbou určenou na čistenie 
vysokotlakým prúdom vody s maximálnym 
prevádzkovým tlakom 200 bar. Nadstavba 
je vybavená 60 m dlhou tlakovou hadicou 
a vysokotlakovou pištoľou umožňujúcou 
čistenie znečistených povrchov aj na nedo-
stupných miestach v blízkosti komunikácií.

Okrem čistenia kanalizačných vpustí 
na miestnych komunikáciách vyzvalo 
Mesto Senica aj Slovenskú správu ciest 
na údržbu odtokov na komunikáciách v ich 
správe (Vajanského ul., Hurbanova ul.) a tie 
boli taktiež po veľmi dlhej dobe vyčistené. 
Po dočistení zvyšných vpustí budú všetky 
kanalizačné vpuste v meste plne funkčné.

text a foto lv

Aktivity dobrovoľníkov
Deviaty ročník Senického týždňa dob-

rovoľníctva je úspešne za nami. V týždni 
od 16. do 21. septembra asi 80 dobrovoľní-
kov absolvovalo celkovo 10 aktivít. 

Už v pondelok dobrovoľníci odmeňo-
vali rannou kávou a koláčikmi všetkých cyk-
listov a chodcov. Pri príležitosti Európskeho 
týždňa mobility tým upozornili na stále sa 
zvyšujúci nárast áut a potrebu väčšej ohľa-
duplnosti k nášmu životnému prostrediu. 
Poobede dobrovoľníci navštívili klientov 
Zariadenia sociálnych služieb, n.o. v Senici 
a pripravili pre nich krátky koncert. Okrem 
toho pre seniorov napiekli koláčiky a tí im 
zasa radi porozprávali niečo zo svojho 
života. „Ďakujeme krásne za takéto 
prekvapenie. Vďaka vám máme novú ener-
giu a radosť zo života,“ týmito peknými slo-
vami sa vyjadrila o podujatí jedna klientka. 

Seniori obhájili titul
Krajská organizácia Jednoty dôchod-

cov Slovenska (JDS) v Trnave v spolupráci 
s Okresnou organizáciou JDS v Dunajskej 
Strede zorganizovali IX. ročník Župnej 
olympiády seniorov Trnavského samo-
správneho kraja. 

V Dunajskej Strede sa 27. – 28. augusta 
zišli seniori zo siedmich okresov, aby súťa-
žili v rôznych disciplínach. Seniori okresu 
Senica sa po štvrtýkrát stali víťazmi olym-
piády. Získali 11 zlatých, 10 strieborných 
a 9 bronzových medailí. Najlepším špor-
tovcom na olympiáde sa stal Jozef Rak 
zo senického družstva. 

M. J. 

Vynovená telocvičňa
Primátor mesta Martin Džačovský 18. 

septembra na hodine telesnej výchovy 
prvákov a deviatakov spolu s riaditeľ-
kou Annou Parízkovou v Základnej škole 
s Materskou školou na Ulici J. Mudrocha 
slávnostne odovzdali do užívania zrekon-
štruovanú telocvičňu. Počas prázdnin bola 
vymenená podlaha a obklady stien v hod-
note 46 tisíc eur.

Mesto Senica na tieto práce získalo 
dotáciu v rámci projektu Rekonštrukcia 
cvičného priestoru vrátane náraďovne 
od Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vo výške 36 300 eur. Spolufi-
nancovanie mesta bolo vo výške 9 712,20 
eur.

Počas leta bola vytrhaná stará palu-
bovka a osadené nové parkety z jaseňa. 
V celej telocvični ich je približne 23 000 
kusov. K tomuto odtieňu parkiet bol pris-
pôsobený nový drevený obklad stien. 
Telocvičňa slúži počas dňa na vyučovanie 
telesnej výchovy, v poobedných hodinách 
na tréningy a športovú záujmovú činnosť. 
Vzhľadom na to, že v budove sídli aj mater-
ská škola, telocvičňu v prípade nepriazni-
vého počasia využívajú na športovú akti-
vitu aj malí škôlkari.

text a foto lv 

Dobrovoľníci počas celého týždňa zbie-
rali odpadky a čistili naše mesto na viace-
rých miestach v spolupráci s Technickými 
službami Senica, a.s., ktoré poskytli vrecia 
na odpad a rukavice. Dobrovoľníci navští-
vili psí útulok v Senici a vyčistili sklad. Zbie-
rali odpadky na cyklotrase, v Čerešňovej 
aleji, v okolí kruhového objazdu i v mestskej 
časti Dolné Suroviny. Našli si čas a spravili 
poriadok aj pred Domom sociálnych slu-
žieb pre dospelých a zariadení pre senio-
rov v Senici. Za celý týždeň dobrovoľníci 
vyzbierali viac ako 30 vriec odpadu.

Pre naše krajšie mesto dobrovoľníci 
natierali plot pri Gymnáziu L. Novomeského 
v Senici. Na ihrisku Luxor na sídlisku Sotina 
natierali drevené preliezačky pre deti. 

V duchu ekológie a ochrany životného 
prostredia sa nieslo tiež podujatie Dobrovoľ-
níci deťom. Tu sa deti dozvedeli ako triedime 
odpad, naučili sa niečo o zvieratách okolo 
nás. Dobrovoľníci zo Študentského parla-
mentu Senica vyrobili a namaľovali tiež špe-
ciálne domčeky pre hmyz, ktoré boli umiest-
nené do všetkých škôlok v meste Senica.

Do Európskeho týždňa mobility sa mesto 
zapojilo aj s MHD pre cestujúcich v jeden 
deň zdarma. Celý týždeň jazdil špeciálny 
Fotobus, ktorý bol vyzdobený fotografiami 
zo Slovenska, keďže tento rok oslavujeme 
15. výročia vstupu Slovenska do EÚ.

Za jednu z najvýznamnejších pamiatok 
v okolí nášho mesta je považovaný Škodáč-
kov mlyn v časti Čáčov. Aj tento rok pomá-
hali dobrovoľníci pri upratovaní a natieraní 
dreva ochrannými prostriedkami. Posled-
ným podujatím celého týždňa bola prezen-
tácia Európskeho týždňa mobility na cyklis-
tických pretekoch Okolo Slovenska. 

Špeciálne sa organizátori chcú poďako-
vať za aktivity dobrovoľníkom zo Senica 
2.0, Domky, Študentského parlamentu 
Senica, Slovenského zväzu turistov Senica, 
Spojenej školy Senica, Gymnázia L. 
Novomeského Senica, Obchodnej akadé-

mie Senica, Súkromnej strednej odbornej 
školy podnikania Senica. Poďakovanie patrí 
aj partnerom dopravnej spoločnosti Arriva, 
COOP Jednote Senica, Technickým služ-
bám Senica, Centru voľného času Senica, 
Luxor, n. o., ZŠ Ulica V. Paulínyho-Tótha.

Alexandra Berecová
foto autorka 
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Značka Červený kríž je symbolom 
pomoci na celom svete. Za zrodom tejto 
medzinárodnej inštitúcie stojí myšlienka 
Henryho Dunanta z roku 1862, ktorá sa 
zrodila priamo na bojisku pri Solferine. 
Raneným sa pomáhalo bez rozdielu. Tento 
impulz prerástol do svetových rozmerov. 

Sté výročie vzniku organizácie Červe-
ného kríža si 16. septembra v Dome kul-
túry pripomenuli členovia tejto organizácie 
v regióne Záhoria, darcovia krvi a hostia. 

Na území bývalého Československa 
vznikol Československý Červený kríž 6. 
februára 1919. „Už predtým v našom v regi-
óne pôsobili ľudia, ktorí vykonávali tradičnú 
červenokrížsku činnosť pri ošetrovaní cho-
rých a ranených v čase napoleonských 
vojen v skalickom kláštore začiatkom 19. 
storočia, medzi ktorými vynikal František 
Madva,“ povedala v úvodnom príhovore 
riaditeľka Územného spolku SČK v Senici 
Miriam Madunická. Ďalšou významnou 
aktivizátorkou zdravotnej pomoci bola 
Jana Hrebendová, zdravotnícka a osve-
tová pracovníčka, ktorá si poznatky osvo-
jila od svojho manželka lekára. Už počas 
prvých bojov slovenských dobrovoľníkov 
v jeseni 1848 táto obetavá žena organizo-
vala vo Vrbovciach skupinu žien, s ktorými 
vykonávala samaritánsku službu určenú 
všetkým raneným bojovníkom. 

História SČK v našom regióne je veľmi 
bohatá a aj inšpiratívna. K jej dobrému 
menu prispelo veľa ľudí, ktorí neúnavne 
a nezištne rozvíjali myšlienky hnutia, kto-
rými sú ľudskosť, nestrannosť, nezávislosť, 
dobrovoľnosť, neutralita, jednotnosť a uni-
verzálnosť. Územný spolok SČK v Senici 
od 1. februára 1992 prevádzkuje Dom 
humanity na Kalinčiakovej ulici, v ktorom 
sa vykonávajú mnohé sociálne aktivity. Čin-
nosť SČK sa orientuje aj na bezpríspevkové 
darcovstvo krvi, výučbu prvej pomoci, 
vodnú záchrannú službu, vzdelávanie opa-
trovateliek i organizovanie rôznych zdra-
votno-výchovných podujatí pre verejnosť. 
V súčasnosti má ÚzS SČK 29 miestnych 
spolkov z okresov Senica, Skalica a Myjava, 
1996 členov a 29 profesionálnych zamest-
nancov. Denne poskytuje komplexnú soci-
álnu a zdravotnícku činnosť v teréne i v 
Dome Humanity 200 klientom odkázaným 
na pomoc. Výrazné úspechy má v darcov-
stve krvi, ročne organizuje 20 mobilných 
odberov. Od roku 1993 organizuje oce-
ňovanie mnohonásobných darcov v sídle 
Medzinárodného výboru Červeného kríža 

Spoločne v Krakove
Vedenie školy (mimo školského pro-

stredia by sme povedali manažment firmy) 
navrhlo zorganizovať neformálny zájazd 
pre všetkých pracovníkov, ktorí by zážit-
kovou formou posilnil kolektívneho ducha 
a súčasne priniesol pre každého uvoľnenie 
a spoznanie neznámeho.

Organizátori hľadali mimoriadne miesto 
pre zorganizovanie tejto pracovnej akcie. 
Chceli, aby bolo vhodné pre charakter 
nášho pracoviska. A našli - tematický team-
building zameraný na reálie nášho sever-
ného suseda Poľska.

Poznávací zájazd pre všetkých zamest-
nancov školy sa začal v piatok 13. septem-
bra (!). Krátko poobede bola zabezpečená 
exkurzia vo Wieliczke – soľnej jaskyni, 
ktorá patrí do miest svetového dedičstva 
UNESCO. Turistická atrakcia ako unikátny 
podzemný výtvor človeka nám ponúkla 
nevšedný zážitok. V poobedňajších hodi-
nách sme prišli do Krakova. Po ubytovaní 
sa v hoteli 
t a k m e r 
v bezpro-
strednej blíz-
kosti centra, 
sme sa spo-
ločne vybrali 
do mesta. 
Užívali sme 
si teplý večer 
v krásnom 
p r o s t r e d í 
historického 
jadra mesta.

D r u h ý 
deň sme 

obdivovali pamiatky starého Krakova 
(hrad Wawel, množstvo kostolov, uličky 
s nevšednou atmosférou) a samozrejme 
národnú gastronómiu. A splynuli sme tak 
s davom veľkého počtu turistov. Príjemné 
zážitky z nášho putovania boli umocnené 
aj pekným slnečným počasím, ktoré nás 
sprevádzalo po obidva dni. V neskorších 
popoludňajších hodinách sme sa rozlúčili 
s mestom a vydali sa na spiatočnú cestu.

A čo nám dal tento náš výlet? To, čo 
je cieľom takýchto spoločných stretnutí, 
ktoré sa moderne nazývajú teambuilding, 
no v podstate sú rôzne druhy aktivít sme-
rujúcich k zlepšeniu vzťahov v pracovnom 
kolektíve. Tak aj náš kolektív, pedagogickí 
i nepedagogickí zamestnanci mal možnosť 
stretnúť sa spoločne mimo pracoviska, bliž-
šie sa spoznať, neformálne komunikovať 
a hlavne posilniť tímového ducha. A mys-
líme, že sa nám to podarilo.

PhDr. Eva Otepková
Obchodná akadémia

a Červeného polmesiaca Ženeve. 
Komplexnú činnosť ÚzS SČK v Senici 

vyzdvihli v príhovore prezident SČK Viliam 
Dobiáš a predseda Trnavského samospráv-
neho kraja Jozef Viskupič. Storočná história 

SČK bola príležitosťou na ocenenie darcov 
krvi zlatou, diamantovou Janského plaketou 
a Kňazovického medailou. Zo Seničanov 
zlatou plaketou boli ocenení Ing. Marián 
Lisinovič a Jozef Búda, Kňazovického 
medailou Ing. Jarmila Barcaj Drinková (na 
foto), Pavol Škrha a Dušan Koníček. Pocty 
sa dostalo výrazným osobnostiam SČK 

v regióne MUDr. Ivanovi Vavříkovi (bývalý 
riaditeľ OÚNZ v Senici), RNDr. Jozefovi 
Janoškovi (vedúci mikrobiologického 
oddelenia v NsP Myjava) a Anne Sadloňo-
vej (vrchná sestra HTO NsP Myjava) - na 

foto. Organizátori 
z ÚzS SČK ďakov-
ným listom ocenili 
aj prácu primátorov 
(aj Mesto Senica) 
a starostov, inštitúcií, 
firiem a regionálnych 
médií (Naša Senica, 
Viera Barošková a TV 
Sen), ktorí pomáhajú 
napĺňať ciele SČK. 
Potlesk patril všet-
kým, no obzvlášť 
dlhoročnej riaditeľke 
SČK v Senici Vero-
nike Kopúnkovej, 

ktorá túto činnosť vykonávala s obrovským 
nasadením 30 rokov. 

Slávnostný podvečer pri 100. výročí 
vznik SČK dotvárala cimbalovka a detský 
folklórny súbor Juránek z Borského Sv. Jura. 

Viera Barošková 
foto autorka 
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nie je cieľ, ale cesta 
Ako vniesť zážitok do vyučovacieho 

procesu si na vlastnej koži 19. septembra 
na Mestskom úrade v Senici vyskúšalo 
dvanásť pedagógov prírodovedných pred-
metov okresu Senica. Seminár bol prvým 
z troch stretnutí, ktoré pre pedagógov 
organizuje nezisková organizácia Daphne 
ako súčasť projektu Kooperácie v oblasti 
vzdelávania v pohraničnom regióne SK- AT 
(BIG SK-AT), ktorý je financovaný z pro-
gramu Interreg V-A SK- AT. Séria seminá-
rov pod názvom Zážitok do každodennej 
praxe pedagóga motivuje učiteľov ako 
pracovať s témami učebných osnov tak, 
aby žiak prostredníctvom zážitku lepšie 
pochopil a nadobudol trvalejšie poznatky 
o vysvetľovanej téme a chápal učivo kom-
plexnejšie aj v rámci medzipredmetových 
súvislostí. S lektori z Daphne n. o. pedagó-
govia diskutovali o výhodách aj nevýho-
dách klasického a zážitkového prístupu 
vo vyučovaní tak, aby v každom prístupe 
vždy bola veľmi dôležitá najmä osobnosť 
učiteľa. Zážitkové vyučovanie sa od toho 
klasického líši najmä formou výučby, avšak 
zážitok nie je cieľ, ale cesta. Veľmi dôle-
žitá je motivácia učiteľa aj žiaka. Žiaka 
je potrebné nadchnúť, vzbudiť v ňom 
zvedavosť, nechať mu voľbu, aby prišiel 

na vlastné riešenia aj omyly, viesť ho, aby 
si vytvoril vlastný názor, aby mal aj kritické 
myslenie, a napriek jeho individualite vedel 
pracovať v skupine. K tomu je nutné vytvo-
riť vhodnú formu vyučovania, bezpečné 
a priateľské prostredie. Lektori pedagógom 
predviedli názorné ukážky ako zážitkovo 
pracovať s niektorými témami. Dôležité 
sú v tomto prístupe nápadité pomôcky, 
o ktoré na seminári nebola núdza. Najdôle-
žitejším faktorom je učenie vonku. Postačí 
aj školský dvor, aby žiaci poznali a pocho-
pili priamo v teréne prostredníctvom 
zážitku napríklad biologické procesy fauny 
a flóry, fyzikálne javy či geografické fakty. 
Pedagógovia si tento prístup vyskúšali 
v mestskom parku, kde určovali rôznymi 
spôsobmi svetové strany, výšku stromov, 
hravou formou spoznávali dopad kôrovca 
na ekosystém lesa. Najbližší seminár sa 
uskutoční pri sútoku riek Moravy a Dyje, 
ktorý bude venovaný názornejším ukáž-
kam práce so žiakmi v teréne. Pochopi-
teľne nie je možné, aby každá vyučova-
cia hodina mala ideálny priebeh a využila 
princípy zážitkového vyučovania. Prácu 
pedagógov ovplyvňuje mnoho faktorov. 
Ak však učiteľ aspoň čiastočne využije 
nové inšpirácie a motiváciu v prospech svo-
jich žiakov, seminár splnil svoj účel. 

Mgr. Ľubica Kadlec Melišová

Lesk a mat hodvábu
Fabrika Slovenský hodváb bola spätá 

so Senicou od roku 1920. Dnes tento 
podnik patrí už len spomienkam, pretože 
takmer všetko je zrovnané so zemou. Udr-
žať pamiatku na významného výrobcu 
chemických vlákien, chlebodarcu pre triti-
síc ľudí, mecenáša rozvoja Senice sa usiluje 
kniha, ktorá bude 24. októbra v Dome kul-
túry uvedená na trh.

Má príznačný názov Lesk a mat hod-
vábu v Senici. Autori obsiahlej publikácie 
s 369 stranami, na ktorých je 750 fotografií 
si dali za cieľ v ôsmich časových interva-
loch zaznamenať všetky podstatné fakty 

o tejto fabrike, ktorá vyrástla z pôvodného 
liehovaru. Kniha je venovaná všetkým pra-
covníkom od robotníkov až po riaditeľov, 
ktorí tam pracovali v rokoch 1919 až 2005. 
Je poctou všetkým, ktorých zásluhou bol 
Slovenský hodváb výraznou značkou zná-
mou ďaleko za hranicami krajiny. S fabri-
kou sú spojené stovky ba možno i tisícky 
rôznych zaujímavých osudov. Senica sa 
pre mnohých chemických i textilných 
odborníkovz rôznych iných častí Slovenska 
napokon stala mestom, v ktorom zostali 
žiť. Rozvoj fabriky výnimočne pozname-
nal i mesto a dodnes ťažíme z toho, čo sa 
vtedy s pomocou fabriky v meste vybu-
dovalo (Kunovská priehrada, letisko, krytá 
plaváreň, športová hala, materské školy, 
amfiteáter, byty...). 

Obaja autori, Ján Peter (pracoval vo fab-
rike 40 rokov ako technik na údržbe) a Ján 
Hromek (pracoval v Slovenskom hodvábe 
20 rokov ako samostatný projektant), majú 
k „hodvábke“ veľký citový vzťah. „Som 
vďačný, že vo fabrike som prežil krásny 
život plný priateľských vzťahov, mal som 
istotu práce, mohol som sa postarať o moju 
početnú rodinu. Som rád aj za príležitosť 
projektovať budovy na výrobu polyestero-
vého hodvábu. Keby nebolo SH nebol by 
som tým, čím som. Krok opustiť vojenskú 
kariéru a nastúpiť ako robotník do SH som 
nikdy neoľutoval,“ opisuje svoj vzťah Ján 
Hromek. Ján Peter spomína na veľkú previ-
azanosť podniku s mestom, ktorá pomohla 
tomu, že Senica je veľkým mestom. Ako 
zamestnanec hodvábky veľmi pozorne 

Ako pomáhať obetiam
V minulom roku bolo u nás 10 000 

obetí trestných činov. Aj toto alarmujúce 
číslo odznelo 19. septembra na vzdelávaní 
v rámci národného projektu Zlepšenie 
prístupu obetí trestných činov k službám 
a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. 
Na Mestskom úrade v Senici sa zišli sub-
jekty (samosprávy, vzdelávacie inštitúcie, 
poskytovatelia sociálnych služieb, posky-
tovatelia služieb zamestnanosti, posky-
tovatelia zdravotnej starostlivosti a iné) 
zo Senického okresu, ktoré v oblasti pod-
pory a pomoci obetiam budú poskytovať 
informácie a vytvoria sieť spolupracujúcu 
s informačnou kanceláriou pre obete 
v Trnave. Zraniteľných skupín obyvateľov 
je viac (seniori, deti...), každá si vyžaduje 
špecifický prístup k prevencii, ktorá je tiež 
súčasťou činnosti kancelárií. 

Predpokladom komplexného a koor-
dinovaného riešenia prevencie krimina-
lity v rámci podpory a pomoci obetiam 
je vytvorenie a poskytovanie dostupných 
služieb na verejne prístupných a známych 
miestach, a to vo forme stabilných kon-
taktných bodov. Kontaktné body budú 
nielen miestom konzultácií a poskytovania 
informácií, ale zároveň budú priestorom 
pre sieťovanie a koordináciu asistenčných 
systémov a inštitúcií (samospráva, vzdelá-
vacie inštitúcie, poskytovatelia sociálnych 
služieb, poskytovatelia služieb zamestna-
nosti, poskytovatelia zdravotnej starostli-
vosti a iné).

Viera Barošková

sledoval a zaznamenával všetky deje: „Táto 
publikácia má slúžiť bývalým zamestnan-
com na oživenie spomienok a mladej gene-
rácii ako upozornenie, čo všetko sa v areáli 
bývalej továrne vyrábalo. Kedysi v tomto 
priestore, z ktorého zmizli aj komíny, pul-
zoval nepretržitý život, vyrábalo sa tu 
vlákno slotera i slovisa, fabrika mala bohatý 
kultúrny a spoločenský život... Dnes aspoň 
firma Kordárna Plus s vyše stovkou zamest-
nancov v tomto areáli pokračuje vo výrobe 
technického vlákna,“ konštatuje Ján Peter. 

Zaujímavý je i obal knihy, ktorá vychá-
dza pri príležitosti 100. výročia výroby hod-
vábu v Senici.

Viera Barošková

Nové sedadlá
V kinosále Domu kultúry sa počas leta 

vymieňali sedadlá, koberce a robilo nové 
led osvetlenie schodísk. Po 30-ročnom 
používaní pôvodných komfort nových 
sedadiel návštevníci vyskúšali 17. septem-
bra. Mestské kultúrne stredisko získalo 
na tento projekt dotáciu z Audiovizuál-
neho fondu 42 tisíc eur. Celkové náklady 
na realizáciu boli 119 990,16 eur. Práce 
realizovala firma HOKO-VH, s.r.o. Vlčnov. 
Kinosála slúži okrem premietania filmov 
i na divadelné predstavenia a iné kultúrne 
programy.

bar
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taPestrý október 

v Záhorskej knižnici
Človek, ktorý pozná históriu svojho 

mesta, si k nemu môže vytvoriť iný, dôver-
nejší vzťah. V duchu tejto myšlienky pon-
úka Záhorská knižnica nový cyklus podu-
jatí s názvom Mosty k senickej minulosti.

Chceme si v ňom všímať Senicu a jej 
minulosť, hľadať možno menej tradičné 
pohľady na všetko, čo sa Senice týka. 
Zaujímajú nás nielen veľké historické 
udalosti z učebníc, ale aj tzv. malé dejiny 
– príbehy ľudí a inštitúcií, ktoré boli alebo 
sú späté so Senicou, príroda v meste, kul-
túra, šport. Žijeme v Senici a naše mesto 
si zaslúži, aby sme jeho minulosť lepšie 
spoznali. Prvé podujatie máme úspešne 
za sebou, dostalo názov Staré stromy 
Senice. Koncom októbra nás MVDr. Pavol 
Gašpar prevedie históriou veterinárnych 
služieb v Senici od uhorských zákonov až 
po dnešné súkromné veterinárne kliniky 
orientované na spoločenské zvieratá. 

Mosty k senickej minulosti majú za cieľ 
osloviť aj deti, aj ony sa môžu dozvedieť 
niečo zaujímavé a podnetné o meste, 
v ktorom žijú. Pre II. stupeň základných 
škôl sme spolu s Jánom Hromkom a Jánom 
Petrom pripravili stretnutia zamerané na his-
tóriu senického námestia. Miesto predná-
šok – Mestský úrad, sme nezvolili náhodne. 

Žiaci budú mať jedinečnú možnosť počúvať 
o histórii Senice priamo pri makete historic-
kého jadra Senice, ktorá zachytáva reálie 
z prelomu 19. a 20. storočia. 

Nezabúdame ani na najmenších čita-
teľov, v Záhorskej knižnici už na nich čaká 
výstava Slniečko a slniečka. Pripomenie 
časopis Slniečko, najstarší slovenský ume-
lecký mesačník pre deti, ktorý poznáme 
vari všetci. Prvé číslo Slniečka vyšlo ešte 
v roku 1927 a po jeho znovuobnovení 
v šesťdesiatych rokov stála na čele redakcie 
Mária Ďuríčková, jedna z najznámejších 
literárnych autoriek pre deti. Práve október 
sa v oddelení pre deti a mládež Záhorskej 
knižnice nesie v znamení Márie Ďuríčko-
vej, pretože si pripomíname storočnicu 
od jej narodenia.

Do Záhorskej knižnice však môžete 
zavítať kedykoľvek, nemusíte čakať 
na organizované podujatie. V našom kniž-
ničnom fonde máme 90 tisíc knižničných 
jednotiek, ponúkame čerstvú dennú tlač 
a periodiká. Ich ponuku sme aktuálne roz-
šírili o takmer 20 titulov. Ak máte napríklad 
radi populárny český Reflex, mesačník Stra-
tégie, ASB, Apetit, Dobré jedlo, Geo, Evu či 
detské časopisy Zornička, Fifík, Drobček, 
Macko Pusík, Vrabček, Šikovníček, určite 
sa v Záhorskej knižnici zastavte. 

Silvia Sameková
riaditeľka Záhorskej knižnice

Koncert umelcov 
z Prahy

Galériu ZUŠ v Senici zaplnilo 20. sep-
tembra 45 účastníkov hudobného semi-
nára. Vďaka finančnej podpore mesta 
Senica z Fondu PRO Senica, ZUŠ v Senici, 
OZ Výchova umením a OZ Musicasen 
sa žiaci, pedagógovia a naša verejnosť 
stali súčasťou neopakovateľnej atmosféry, 
ktorú vytvorili dvaja mladý umelci z Prahy 
Stanislav Samuel Raška a Jan Bradáč. 

Seminár bol súčasťou projektu Hudbou 
k prírode a prírodou k hudbe, ktorý vypra-
covalo OZ Musicasen pre akordeónový 
orchester Melody ZUŠ v Senici. Nakoľko 
sa podarilo získať týchto vynikajúcich lek-
torov pre seminár, otvorila sa možnosť 
zúčastniť sa na seminári i širšej verejnosti.

S výrazne pozitívnou odozvou sa stretla 
už prvá časť seminára, v ktorej akordeo-
nista, hudobný sklada-
teľ a pedagóg Stanislav 
Samuel Raška prezento-
val svoju autorskú tvorbu. 
Súčasnú akordeónovú 
prednesovú literatúru 
pre žiakov ZUŠ predstavil 
interpretáciou skladieb, 
notovými materiálmi 
i pútavým rozprávaním. 
Individuálne sa venoval 
početným otázkam mla-
dých hudobníkov. 

V ďalšej časti seminára, 
ktorý tvorili interaktívne 

tvorivé dielničky Ako začať s improvizáciou, 
huslista Jan Bradáč v spolupráci so Stanisla-
vom Samuelom Raškom ponúkli obecen-
stvu vzácne pedagogické postupy, názorné 
ukážky i pútavé rozprávanie popretkávané 
interpretáciou koncertných skladieb auto-
rov. Na záver seminára lektori prezentovali 
improvizáciu na zadaný rytmicko-melo-
dický model člena Melody orchestra Senica 
Radoslava Chomu (bass gitara), ktorý mal 
možnosť si s umelcami zaimprovizovať. 
V poobedňajších hodinách v príjemnej 
atmosfére prebiehali individuálne konzultá-
cie lektorov s pedagógmi ZUŠ.

S pozitívnou odozvou na tvorivú atmo-
sféru dopoludnia odchádzali nielen žiaci 
a pedagógovia hudobného, dramatického 
a výtvarného odboru senickej ZUŠ, ale 
i pedagogičky zo ZUŠ Kúty a Gbely.

Anna Rýzková DiS.art
ZUŠ Senica

Šťastnú plavbu, Jednička
Prázdninové stavanie kanoe v Základ-

nej škole na Ulici V. Paulínyho-Tótha vyvr-
cholilo 12. septembra popoludní slávnost-
ným ceremoniálom spustenia na vodu. 
V potoku Teplica pri mestskom kúpalisku 
túto akciu sledovali nielen aktéri stavby, ale 
aj okoloidúca verejnosť. 

Na brehu najprv bol obrad, ktorý vypre-
vadil senickú záhorácku námornú flotilu 
na jej prvú plavbu s výborným koncom. 
Aby sa lodi vždy dobre darilo, dostal 
námorník belasú šatku vodných skautov, 
kokos ako symbol exotických dobrodruž-
stiev a hnedý mok, ktorý má všetkým pri-
pomínať povinný pitný režim. Nakoniec 
krstný otec lodičky dal lodičke aj príznačný 
názov Jednička. Potom už preniesli malé 
kanoe na vodu a ako prvý ju odskúšal riadi-
teľ ZŠ Vladimír Šváček. Po ňom už aj šiesti 
malí skauti, ktorí sa prihlásili do oddielu 
vodných skautov. 

Za vznikom oddielu je učiteľ Ondrej 
Odokienko, ktorý spolu so žiakmi počas 
prázdnin kanoe zhotovovali. Pomáhal im 
pritom aj školník Vladimír Vacula, preto sa 
stal aj jej krstným otcom. Vodní skauti majú 
už od Slovenského skautingu pridelené aj 
farby žltú a zelenú a číslo oddielu 8. O dva 
dni po spustení kanoe na vodu už naos-
tro skúšali svoje zručnosti na pretekoch 
vo Zvolene.

Oddiel vodných skautov len začína 
a jeho vedúci Ondrej Odokienko, ktorý sa 
s nadšením venuje tejto činnosti, pozýva 
do kolektívu žiakov zo všetkých základ-
ných škôl v meste. Aby spolu zažili to, čo 
spievali v pesničke: Kto miluje spev gitary 
a kto ľúbi veľký krik? Jedine len, jedine len 
sladkovodný námorník. Lodičke Jedničke 
a oddielu želáme veľa krásnych a príjemne 
strávených chvíľ. 

text a foto Viera Barošková

Striebro pre Sonny
V Českom meste Děčín sa konal od 19. 

do 22. septembra Svetový tanečný pohár, 
na ktorom sa zúčastnila aj naša skupina 
Sonny, ktorá pracuje pod CVČ Stonožka. 
Senicu reprezentovalo 65 tanečníkov. Naj-
úspešnejšia z formácií Sonny bola hlavná 
veková kategória (nad 15 rokov), ktorá si 
priviezla striebornú medailu. Medailovým 
tanečníkom i trénerke Andy Jakubcovej 
patrí veľká pochvala. 

D. K.
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – august 2019
 AUTOR: NÁZOV: VYDAVATEĽ:

1. Genova, L.:  Strácam svoje ja Arkus
2. Monsigny, J.:  Rebelka Bianka Arkus
3. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu Arkus
4. Gohl, Ch.:  Kone, slnko, prázdninové lásky  Arkus
5. Kol.:  Kniha hádaniek a hlavolamov pre škôlkarov Arkus
6. Mlčochová, J.:  Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
7. Betancourt, J.:: Chcem poníka Arkus
8. Naud, P.: 100 zábavných testov pre bláznov do testov Arkus
9. Powel, M.:   Posilňovanie mozgu Slovart
10. Kol.: Krížovky a osemsmerovky Bookmedia
11. Kol.:   Krížovky pre chvíle pohody Bookmedia
12. Genova, L.: Ľavá strana sveta Arkus

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:
Genova, Lisa: S láskou, Anthony
Preklad z angličtiny: Viera Zvadová
Román o autizme a láske od autorky New York Times bestselleru Strácam svoje ja
Sen Olivie Donatelliovej o „normálnom“ živote sa rozbil na márne kúsky, keď jej synovi 
Anthonymu diagnostikovali v troch rokoch autizmus. Nerozprával. Neznášal, keď sa ho 
dotýkali. Takmer nikdy neudržiaval očný kontakt. A vo chvíli, keď si Olivia začala uve-
domovať, že šťastie a autizmus môžu ísť ruka v ruke, Anthony zomrel. Teraz žije sama 
na ostrove Nantucket a zúfalo sa snaží pochopiť zmysel krátkeho života svojho syna. 
Náhoda jej privedie do cesty inú ženu a Olivia opäť musí čeliť Anthonyho strate veľmi 
nečakaným spôsobom. 
Pevná väzba, 145 x 220 mm, 240 strán, plánovaná cena: 13,99 eur 

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

Prekonala rekord
Členovia senického klubu Barbell sa 21. 

septembra zúčastnili na 18. ročníku medzi-
národného turnaja Memoriálu M. Zelinku 
v Štúrove. Na turnaji súťažilo 67 pretekárov 
zo Slovenska, Česka, Poľska, Maďarska, 
Srbska a Indie.

Súťaž mala vysokú úroveň, o čom 
svedčí aj prekonanie štrnástich sloven-
ských mládežníckych rekordov. Nás teší 
fakt, že jeden z týchto rekordov prekonala 
aj členka nášho klubu, reprezentantka Slo-
venska Viktória Sládková. Naša výprava 
bola zložená zo starších žiakov Romana 
Mareka, Tomáša Kovačoviča a Viktórie 

Sládkovej. Viktória mala ťažké súperky, 
reprezentantky Slovenska Lauru Svrčkovú 
a Natáliu Viktorínovú z Trenčína. Napriek 
tomu sme išli do súťaže naplno a po istom 
prvom pokuse v trhu na váhe 45 kg sme 
si nechali naložiť slovenský rekord v kate-
górii dievčat do 15 rokov a váhovej kate-
górie do 59 kg, ktorý mal hodnotu 49 kg. 
Na prvýkrát len malé zaváhanie zabránilo 
úspešnému pokusu, ale v poslednom tre-
ťom pokuse Viki zabrala a na svete bol nový 
slovenský rekord a zápis do histórie. V nad-
hode sme išli opatrnejšie, jesenná časť 
sezóny sa ešte len začína. V prvom pokuse 
Viki nadhodila 57 kg, v druhom 60 kg a v 
treťom sme si chceli poistiť druhé miesto 

v súťaži, ale 63 kg bolo tento-
raz nad jej sily. Súperka Viktorí-
nová nám posledným pokusom 
v nadhode, ktorým bol takisto 
slovenský rekord o váhe 66 
kg, vyfúkla striebornú medailu 
a zostal nám bronz.

O kvalite súťaže dievčat 
svedčí aj šesť slovenských 
rekordov. Roman Marek 
konečne zúročil tréningovú 
drinu a v konkurencii štrná-
stich pretekárov obsadil tretie 
miesto. V prvom pokuse v trhu 
si hneď vyrovnal osobný rekord 
o váhe 60 kg, v druhom sme 
si dali naložiť 64 kg, ktorý bol 
neúspešný, ale v treťom pokuse 
túto váhu zdolal. Zlepšil si 

osobný rekord a vytvoril si pekný náskok 
pred súťažou v nadhode. V nadhode si 
hneď prvým pokusom vytvoril osobný 
rekord, ktorý mal hodnotu 71 kg, v druhom 
zvládol 76 kg a v treťom pokuse, ktorý mu 
zabezpečil bronz, zdolal váhu o hmotnosti 
80 kg. V súťaži si vytvoril štyri osobné 
rekordy. Nad sily nášho pretekára bol iba 
súper z Maďarska Molnár Csongor a repre-
zentant Slovenska, ktorý je momentálne 
v príprave na majstrovstvá Európy, Vladimír 
Macura. Tomáš Kovačovič v ťažkej konku-
rencii obsadil siedme miesto. V základných 
pokusoch sme zvolili váhu o dve kilá niž-
šiu ako osobné rekordy. V trhu postupne 
zdolal 51 kg, v druhom pokuse 55 kg, čo 
je jeho nový osobný rekord. Škoda tretieho 
pokusu na váhe 59 kg, ktorý by ho vynie-
sol na popredné priečky po prvej disci-
plíne. V nadhode sme išli 58 kg, v druhom 
pokuse si vytvoril ďalší osobný rekord 62 
kg a v treťom pokuse sme si dali naložiť 65 
kg, ktoré sa Tomášovi bohužiaľ nepoda-
rilo zdolať. V súťaži si vytvoril dva osobné 
rekordy. Súťaž nám ukázala pár nedo-
statkov, na ktoré sa musíme zamerať, ale 
verím, že sa nám podaria odstrániť do 23. 
novembra, keď bude finále slovenskej ligy 
družstiev, kde zatiaľ figurujeme na treťom 
mieste. Od októbra medzi nami radi pri-
vítame nováčikov v našich tréningových 
priestoroch v Základnej škole na Ulici V. 
Paulínyho-Tótha v Senici. 

A.P.

Nábor mladých talentov
Prvý septembrový týždeň karatisti strávili 

na sústredení vo vojenskom priestore Záho-
rie. Príprava na novú sezónu prebiehala 
na tatami i behom po pieskových dunách. 
Českí reprezentanti sa pod vedením zná-
meho experta karate Martina Čulena pri-
pravovali na majstrovstvá sveta v štýle goju 
v Malajzii, kde budú chcieť získať viac 
medailí. Pretekári z A družstva Hanko kai 
Senica vycestovali v septembri na Budapest 
Open. Pokročilí z B družstva a začiatočníci 
z C družstva si vyskúšajú svoje schopnosti 
na slovenských pohároch žiakov, českých 
pohároch či Veľkej cene Brna.

Záujemcovia o karate majú teraz šancu. 
Klub majstrov sveta a Európy Hanko Kai 
Senica vyhlasuje tradičný nábor pre začia-
točníkov. Chlapci a dievčatá od 6 rokov sa 
môžu prihlasovať na tréningoch každý uto-
rok a štvrtok od 18. do 19.30 hod. v telo-
cvični Základnej školy na Sadovej ulici. 

Karate je účinné bojové umenie 
i moderný olympijský šport. Učí sebadis-
ciplíne, neagresivite a úcte. Záujemcovia, 
ktorí si chcú zlepšiť kondíciu, naučiť sa brá-
niť, nájsť si priateľov a možno sa stať i repre-
zentantom a majstrom karate nepotrebujú 
nič. Len tepláky, tričko a odvahu začať. Tré-
ningy sú vedené hravou formou a postupne 
sa pridávajú prvky karate. V septembri sú 
tréningy zadarmo, a tak si každý môže toto 
starobylé bojové umenie vyskúšať.

E.J. 
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Cyklistický sviatok 
(Dokončenie zo str. 1)
Kým majster Európy Talian Elia Viviani 

s rukami nad hlavou slávil v Senici svoj 
etapový triumf, predchádzala tomu niekoľ-
komesačná príprava. Slovenský zväz cyklis-
tiky (SZC) a Mesto Senica spolu s ďalšími 
organizáciami postupne dolaďovali všetky 
podrobnosti, aby záverečná etapa prete-
kov dopadla dobre. Preteky patrili k najvy-
darenejším v doterajšej histórii podujatia. 
Potvrdil to prezident Slovenského zväzu 
cyklistiky Peter Privara, ktorý ocenil aj 
výrazný vklad Mesta Senica a senických 
organizátorov do celkového rámca pre-
tekov i osobitné zabezpečenie poslednej 
etapy. Radosť z vydarenej záverečnej 142 
km etapy z Hlohovca netajil ani primátor 
Senice Martin Džačovský, ktorý víťazovi 
etapy ako prvému na pódiu odovzdával 
kyticu vo farbách mesta i trofej: „Som rád, 
že niekoľkomesačné úsilie širokého organi-
začného štábu a mnohých dobrovoľníkov 
prispelo ku krásnemu športovému cyklistic-
kému sviatku. Teší ma, že výborná divácka 
kulisa dodala posledným trom okruhom 
osobitnú príchuť a všetci mohli prežiť nao-
zaj napínavé chvíle a celkovú atmosféru 
pretekov.“ 

Zážitok pre divákov
Dobre zabezpečené a pripravené pre-

teky si pochvaľovali aj hostia a návštev-
níci, ktorí merali cestu naozaj z veľkej 
diaľky, len aby boli účastní záveru prete-
kov. Okolo Slovenska prilákalo do Senice 
niekoľko tisíc ľudí. Diváci v cieli nadšene 
povzbudzovali, ďalšie stovky fanúšikov 
cyklistiky boli popri trati na 24 km okruhu 
okolo Senice, ktorý pretekári absolvovali 
trikrát. Nadšene tlieskali hrdinom etapy, 
ale odmenili aj držiteľov najcennejších dre-
sov, najlepší tím, no najviac vďačnosti sa 
ušlo najlepšiemu Slovákovi na pretekoch 
Erikovi Baškovi. Škoda, že aj v poslednej 
etape v Senici sa mu ušlo to nepopulárne 
štvrté miesto. Z mnohých reakcií divákov: 
„Senica má byť dnes naozaj na čo hrdá, 
prezentovala sa výnimočným spôsobom“, 
„Super“, „Nádhera“, „Bolo to skvelé“, atď. 
Každý, kto prišiel zažil nielen atmosféru 
veľkých pretekov, ale videl aj hviezdne 
mená svetovej cyklistiky, mohol sa s nimi 
vyfotiť, vidieť tímové autobusy, zázemie 
pre pretekárov, reklamnú kolónu, novinár-
ske rozhovory s pretekármi, rôzne stretnu-
tia so zaujímavými ľuďmi, sledovať prácu 
televízneho štábu RTVS. Nielen to. Tí, ktorí 
sa ráno do mesta vydali skôr, videli, koľko 
práce si vyžaduje zabezpečenie takejto 
akcie a koľko detailov rozhoduje o kvalite 
celého podujatia. Potrebná je dokonalá 
súhra všetkých. A tá bola vynikajúca. 

Sprievodný program 
Diváci v Senici videli hviezdy 150 

členného pelotónu prechádzať až trikrát. 
Do mesta vstúpili od Jablonice, pokračo-
vali cez Námestie oslobodenia smerom 
na Prietrž. V časti Brestové zabojovali 
o body do vrchárskej prémie a cez Osuské 
zamierili zase smerom na Jablonicu 

a Senicu. Tento okruh zopakovali ešte raz. 
Tretí prejazd námestím bol zároveň finišom 
celého ročníka pretekov. Diváci na námestí 
mohli sledovať pretekárov a vývoj na trati 
z Hlohovca do Senice na veľkoplošnej 
obrazovke pred Domom kultúry. Už po 10. 
hod. bol na námestí aj sprievodný športový 
a kultúrny program. Začínali domáci umelci 
speváčka Sisa Kováčová, gymnastky, disco 
dance, spevák Benedikt Cintula, ktorých 
vystriedala štvorica akrobatických kraso-
jazdkýň na bicykloch. Tú správnu atmo-
sféru pomohla vytvoriť skupina Hudba 
z Marsu. Na deti čakala tombola plná zaují-
mavých cien a stánky partnerov podujatia. 
Ešte pred dojazdom pelotónu potešili nie-
koľkých fanúšikov popri trati aj v cieli dar-
čeky z reklamnej kolóny.

Špičkoví cyklisti
Na Slovensko prišlo 22 zoskupení. 

Na slovenských cestách sme takto silný 
pelotón privítali po prvýkrát v histórii. 
Zastúpenie malo päť World tour tímov: 
Deceuninck – Quick-Step (hviezdy Elia 
Viviani, multitalent Yves Lampaert), Bora – 
hansgrohe (aj slovenskí pretekári majstrom 
republiky Juraj Sagan, niekdajší majster 
Európy do 23 rokov Erik Baška, Emanuel 
Buchmann, Maciej Bodnar, ), CCC Team, 
UAE Team Emirates (Alexander Kristoff) 
a Groupama – FDJ (Arnaud Démare, Ste-
fan Kűng). Okrem nich 8 prokontinentál-
nych a 8 kontinentálnych tímov. V takejto 
svetovej konkurencii sa predstavili i dva 
slovenské celky kontinentálny tím Dukla 
Banská Bystrica a výber slovenskej repre-
zentácie. Počas štyroch dní pretekári absol-
vovali päť previerok. Na trase z Bardejova 
cez Ružomberok, Hlohovec a Senicu prešli 
708 kilometrov a potrápili sa so 17 hor-
skými a 10 rýchlostnými prémiami. 

Najcennejšie dresy 
V Senici tlieskali ľudia pri odovzdávaní 

etapového víťazstva i držiteľom cenných 
dresov v celkovom poradí.

Žlté tričko získal Belgičan Yves Lamp-
aer (Deceuninck - Quick Step), bodovacia 
súťaži – biely dres s modrými bodkami 
získal Francúz Arnaud Démare (Grou-
pama-FDJ), vrchárska súťaž – biely dres 
s červenými bodkami Nemec Martin Sal-
mon (Development Team Sunweb), súťaž 
do 23 rokov – biely dres Nór Torjus Sleen 
(Uno-X), tímová súťaž - CCC team, najlepší 
domáci pretekár do 23 rokov Lukáš Kubiš 
(Dukla Banská Bystrica), najlepší Slovák 
Erik Baška.

Bezproblémový priebeh
„Som rád, že mesto Senica bolo súčas-

ťou medzinárodných pretekov Okolo Slo-
venska, na ktorých sa zúčastnili špičkoví 
jazdci svetových tímov. Športové podujatie 
na takejto úrovni sa v Senici ešte neko-
nalo. Pre pretekárov i pre fanúšikov sme 
zabezpečili v záverečnej etape podmienky 
na vysokej úrovni, čo ocenil aj prezident 
SZC Peter Privara. Poďakoval za výbornú 
prípravu a priebeh podujatia, čím sme 
ukázali, že dokážeme perfektne zosúla-
diť viaceré zložky v meste. Dokázali sme 
efektívne zúročiť niekoľkomesačnú prácu 

desiatok organizácií a ľudí, zásluhou kto-
rých máme výborné referencie pre orga-
nizovanie ďalších významných podujatí. 
Ďakujem za pracovné nasadenie všet-
kým, ktorí boli do prípravy cyklistických 
pretekov zainteresovaní. Napriek tomu, 
že Seničania i návštevníci mesta museli 
strpieť viaceré obmedzenia v doprave a s 
tým súvisiace ďalšie prekážky som rád, že 
divácka kulisa bola veľká a pomohla vytvo-
riť výbornú atmosféru v cieli pretekov. Fan-
úšikovia a priaznivci cyklistiky svojou disci-
plínou dopomohli aj k bezproblémovému 
priebehu podujatia,“ skonštatoval primátor 
Senice Martin Džačovský.

Podujatie takéhoto rozsahu musí byť 
samozrejme aj finančne pokryté. Na pre-
teky v Trnavskom samosprávnom kraji 
prispeli SZC viaceré samosprávy na čele 
s TTSK, Mesto Senica sumou 10 000 €, 
Mesto Hlohovec 30 000 €. 

Viera Barošková
foto  lv

Koncert ako most
V Dome kultúry Senica sa každoročne 

v októbri koná Benefičný koncert klientov 
zariadení sociálnych služieb Senického 
a Skalického okresu. XVII. ročník sa usku-
toční 24. októbra o 16.00 hod. pod záštitou 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja 
Jozefa Viskupiča a garanciou primátora 
mesta Senica Martina Džačovského. Účin-
kovať budú klienti zariadení DSS Rohov, DS 
Svetluška Kunov, DSS Zelený dom Skalica, 
DD a DSS Holíč, DD, DPD a DSS Senica, 
DSS Borský sv. Jur, DSS Bojková, DSS 
Jahodná, DS Symbia Zvolen, DSS Jahodná, 
DSS Plavecké Podhradie a hostia. Verejnosť 
má na koncerte ideálnu príležitosť spoznať 
klientov zariadení ako ľudí, ktorí sa vedia 
zabávať, majú zmysel pre humor, vedia spie-
vať či tancovať. Každoročne organizované 
koncerty majú vytvárať pomyselné mosty 
medzi hendikepovanými a zdravou popu-
láciou. 

bar 

Domáci 
s najlepším časom

Dobrovoľný hasičský zbor Senica bol 
14. septembra organizátorom súťaže 
O putovný pohár primátora mesta Senica. 
V 27. ročníku súťažili v kategórii PS 8 tri 
družstvá a v kategórii PS 12 šesť družstiev. 
V areáli Základnej školy na Ulici V. Paulí-
nyho-Tótha mali domáci usporiadatelia 
dôvod na radosť, pretože v kategórii PS 
12 si putovný pohár prevzalo od primátora 
Senice Martina Džačovského družstvo 
Senica II. Družstvo Senica I. obsadilo tretie 
miesto. Na súťaži sa zúčastnili družstvá 
z Chvojnice, Letničia, Rybiek a Smrdák. 
Súťaž sa zaobišla bez neplatných pokusov. 

bar
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Obzretie za históriou
Vznik sídliskovej organizácie Sloven-

ského zväzu žien sa datuje do prvých 
rokov vzniku sídliska IBV Záhrady. Svoju 
oficiálnu činnosť začala vykonávať usta-
novujúcou členskou schôdzou 11. januára 
1983, ktorej sa zúčastnilo šesťdesiat účast-
níčok. Ženy, darkyne života a vychováva-
teľky detí, chceli prispievať svojou prácou 
nielen na svojich pracoviskách, ale sa aj 
aktívne angažovať v spoločenskom živote 
mesta, najmä vo svojom okolí. 

Začiatky boli náročné. Účasť na schôd-
zkach a prednáškach bola nízka. Členské 
schôdzky sa konali v reštaurácii Lipa (pohostin-
stvo je dodnes v prevádzke) vždy prvý štvrtok 
v mesiaci o 19.00 hodine. Ako predsedníčka 
sa spomína učiteľka PaedDr. Jana Slezáková 
a podpredsedníčka Anna Kotúnová, ktorá sa 
neskôr stala predsedníčkou. 

Tvorba a ochrana životného prostre-
dia bola podstatnou náplňou činnosti 
organizácie. Brigádnickú činnosť zame-
rali na úpravu okolia priestranstva pred 
reštauráciou Lipa, menším obchodom 
a priestorom pred domami, najmä na jar. 

V zápisoch nachádzame, že v súťaži O naj-
krajšiu predzáhradku na IBV Záhrady bola 
na prvom mieste vyhodnotená predzá-
hradka Viery Melegovej. V akcii pri skrášľo-
vaní životného prostredia vysadili 150 
briez. V akcii Z sa zúčastnili i brigády 
pri Dome smútku. Pozornosť sa venovala 
aj zberu druhotných surovín, čo bol záro-
veň i jeden zo zdrojov príjmov. Uskutoč-
nila sa i burza detského ošatenia v I. ZŠ, 
ktorá však nebola veľmi úspešná. Brigády 
na skrášlenie detských preliezačiek 16. 
mája 1989 sa zúčastnilo 15-násť členiek. 
Ženy okrem natierania kovových prelieza-
čiek pri obchode s potravinami ponatierali 
i odpadové koše, lavičky v okolí a očistili 
záhony kvetov v malom parku tohto prie-
stranstva. 

Kultúrno-spoločenskú činnosť tvorili 
návštevy divadelných a operných predsta-
vení v Bratislave. V reštaurácii Lipa v roku 
1986 usporiadali prvý ples, na ktorom hrala 
hudobná skupina z Agrostavu Orbita. Prí-
tomných bolo 35 členiek so svojimi man-
želmi. Pretože podujatie sa stretlo s veľkým 
úspechom, v júni v roku 1987 sa uskutočnil 
Juniáles vtipov, kde sa o príjemnú zábavu 

postarala hudobná skupina Interval, ktorá 
hrala pod vedením vtedajšieho predsedu 
MsNV Pavla Grimma. Výhercovia tomboly, 
prv než si prevzali cenu, museli povedať vtip. 
Sedemdesiatka zabávajúcich naplnila kapa-
city miestnosti. Tombolu, ktorá bola na obi-
dvoch týchto podujatiach zabezpečili členky 
a priaznivci klubu. Pri organizácii podujatia 
sa stretli i s nepochopením. Niektoré členky 
vrátili lístky jeden deň pred začiatkom plesu, 
a tak sťažili situáciu nielen organizačne, ale 
i finančne. Štvrtý ples na IBV Záhrady sa 
konal 27. januára 1989 opäť v reštaurácii 
Lipa. S veľkým záujmom sa stretli i podujatia 
venované aranžovaniu kvetín, ktoré viedli 
pani Kováčová a pán Bartek. 

Do pravidelnej činnosti patrili i pohy-
bové aktivity. Mária Andacká zabezpečila 
na cvičenie pre ženy z IBV telocvičňu v I. 
ZŠ. Konali sa každý utorok, cvičiteľkou bola 
Fanka Sedláková. Volejbal sa hral v ponde-
lok a piatok pod vedením Štefana Ortha. 
Obľúbenou akciou bol i Beh za zdravím 
pod vedením MUDr. Ondreja Šimeka. 

(Dokončenie článku v čísle 10 Našej 
Senice) 

Spracoval Mgr. Marek Grimm

Deň úcty k starším
Prvý október je Svetovým dňom senio-

rov a celý mesiac sa nesie v znamení úcty 
k starším. V tomto mesiaci si pravidelne aj 
samospráva mesta Senica viac pripomína 
zásluhy starších občanov o náš dnešok. 

Mesto Senica a Mestské kultúrne stre-
disko aj tohto roku pozývajú seniorov na 
Deň úcty k starším, ktorý sa uskutoční 
v stredu 23. októbra o 14. hod. v Dome kul-
túry. Na podujatí chce Mesto Senica vzdať 
úctu a česť svojím starším spoluobčanom 
a poďakovať im za všetky aktivity, ktoré 
vykonávali nielen v produktívnom veku, ale 
i v seniorskom pre mesto i pre spoločnosť. 
Je dôležité nájsť si čas na prívetivé slovo, 
ocenenie skúseností starších. 

Pre dôchodcov je pripravený i kultúrny 
program, v ktorom sa predstavia najprv žiaci 

senickej Základnej umeleckej školy. V dru-
hej časti programu bude do tanca i na poč-
úvanie hrať dychová hudba Bučkovanka. 

Na stretnutie do Domu kultúry sú 
pozvané aj manželské páry, ktoré v tomto 
roku slávia okrúhle výročia spoločného 
manželského zväzku 50, 55, 60 a viac 
rokov. Keďže chceme na stretnutie pozvať 
aj manželov, ktorí žijú v Senici, no manžel-
stvo uzavreli na iných matričných úradoch, 
vyzývame ich, aby do 21. októbra 2019 
prišli na Matričný úrad v Senici v budove 
Mestského úradu a priniesli so sebou aj 
sobášny list. 

Pozývame všetkých seniorov, aby pri-
šli do Domu kultúry, kde bude príležitosť 
na stretnutia a rozhovory. Veríme, že pri-
pravený program prinesie všetkým dobrú 
náladu. 

Viera Barošková

Stvárňuje Záhorie
Od 6. do 30. septembra vystavoval 

v Záhorskom osvetovom stredisku maliar 
Jaroslav Salay z Holíča svoje diela. Pri príle-
žitosti životného jubilea 70 rokov mu Trnav-
ský samosprávny kraj – Záhorské osvetové 
stredisko v Senici pripravilo výstavu obra-
zov s názvom Výber z tvorby, na ktorej sa 
prezentuje dielami vytvorenými v rokoch 
1993 – 2019.

O výtvarnom talente vystavujúceho 
autora, jeho vzťahu a láske k maľovaniu, 
dosiahnutých úspechoch a o samotnej 
výstave účastníkom vernisáže porozprával 
kurátor výstavy PhDr. Štefan Zajíček. Jaro-
slav Salay je predovšetkým krajinár, okrem 
maľby sa venuje aj kresbe ceruzkou. Počas 
svojej dlhoročnej výtvarnej činnosti sa 
zúčastnil mnohých kolektívnych i samo-
statných výstav. Výstava v Senici bola 
jeho 36. autorskou výstavou a prezentoval 
sa na nej 59 výtvarnými dielami. Bohatá 
výtvarná činnosť Jaroslava Salaya je zdoku-
mentovaná v hodnotnom katalógu, výťa-
žok z jeho predaja autor venuje na chari-
tatívne účely. 

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

Padáky nad Senicou
Kým cesty v Senici patrili 21. septembra 

cyklistom, obloha nad mestom patrila 20. 
a 21. septembra parašutistom. Na otvore-
ných majstrovstvách SR 4-členných tímov 
súťažilo päť slovenských a dve maďarské 
družstvá.

Súťažiace druž-
stvá po výskoku z lie-
tadla museli počas 
35 sekúnd vykonať 
čo najviac predpí-
saných formácií. Tie 
na kameru zachytával 
piaty člen družstva – 
kameraman. Kvalitu 
jednotlivých tvarov a ich počet za stanovený 
čas potom na zázname hodnotili odborníci. 
Parašutisti vyskakovali z lietadla vo výške 
3600 metrov, absolvovali vyžrebovanú 
zostavu a v 1200 metroch otvárali padáky. 

V príjemnom slnečnom počasí bola obloha 
nad letiskom „vyzdobená“ pestrofarebnými 
padákmi. V najvýznamnejšej udalosti v špor-
tovom parašutizme na Slovensku sa zo zisku 
putovného pohára v kategórii AA napokon 
tešilo jedno z dvoch maďarských družstiev. 
Z pätice slovenských družstiev bolo jedno 

ženské, ktoré skončilo 
v tejto kategórii na 4. 
mieste. Vo výkon-
nostne nižšej kategórii 
súťažili tri družstvá. 

Ako kameraman 
bol v družstve žien 
Jaroslav Petrla, ktorý 
je členom Záho-
ráckeho aeroklubu 

Senica. Ten bol spolu so Slovenským národ-
ným aeroklubom a Aero Slovakia Boogie 
organizátorom M SR, ktoré sa na senickom 
letisku konali po druhý raz.

text a foto Viera Barošková
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Počas Senického týždňa dobrovoľníctva mladí pomáhali aj pri čistení exponátov v Škodáč-
kovom mlyne v Čáčove.  Foto Marek Štítny

Na čele dve študentky
Nová predsedníčka Študentského par-

lamentu mesta Senica Adela Sadloňová 
a podpredsedníčka Zuzana Čižmárová 
- aktívne, smelé, zodpovedné študentky 
senického Gymnázia L. Novomeského, 
ktoré majú o svojom terajšom i budúcom 
živote celkom jasnú predstavu, a preto 
o osud Študentského parlamentu v tomto 
školskom roku nie sú žiadne pochybnosti. 

Jeho činnosť sa rozbehla už 10. septem-
bra. Členovia zatiaľ prispeli do Študent-
ských listov, spolu so študentskými radami 
pripravujú Cenu senickej mládeže 2019, 
aktívne sa zapojili do Senického týždňa 
dobrovoľníctva, pripravujú Deň študent-
stva na radnici, jedno prekvapenie chystajú 
i v súvislosti so spomienkou na 30. výročie 
Nežnej revolúcie a tešia sa na prípravu jubi-
lejného 10. študentského plesu. Celkovo 
má ŠP 16 členov (títo už pracovali v minu-
lom roku, resp. sa vrátili z USA) a na nové 
tváre sa tešíme na októbrovom zasadnutí. 
Mali by to byť dvaja noví prváci z Gymná-
zia L. N., dve študentky z OA a dúfajme, 
že sa objavia i zástupcovia zo SOŠ. Potom 
zverejníme celý menný zoznam členov 
parlamentu. 

Dana Kopecká
koordinátorka ŠP

Čas nezastavíš
... ani v Študentskom parlamente mesta 

Senica. Je to tak. Po maturitách opäť odišla 
jedna generácia šikovných ľudí. Sedem 
maturantov, sedem dlhoročných aktívnych 
členov, sedem študentov senických stred-
ných škôl. Ich zástoj v ŠP si pripomeňme 
aspoň pár riadkami. 

MARTINA ŠTÍTNA, SSOŠP
Predsedníčka študentskej rady, od r. 

2017 aj predsedníčka Študentského parla-

mentu (ŠP). Našli by ste ju takmer na kaž-
dom našom podujatí, rada pripravovala 
najmä študentský ples a udalosti Buď 
hladný po informáciách, niektoré podujatia 
aj moderovala. V roku 2017 sa stala držiteľ-
kou ocenenia primátora mesta ku Dňu štu-
dentstva. V súčasnosti už študuje na Uni-
verzite Cyrila Metoda v Trnave. 

GABRIELA WALDHAUSEROVÁ, OA
Dlhoročná ambiciózna predsedníčka 

študentskej rady a od r. 2015 členka ŠP. 
Bola tu ako doma, komunikatívna, s akti-
vitou sebe vlastnou, nápadmi. Po roku sa 
stala našou podpredsedníčkou. Modero-
vala Deň študentstva na radnici, stretnutie 
študentských rád, písala do prílohy Našej 
Senice - Študentských listov. Milovala štu-
dentský ples a jeho prípravu. Bola kontakt-
nou osobou s Národným mládežníckym 
parlamentom SR a dobrovoľníčkou Senica 
2.0.Držíme palce pri štúdiu na Slovenskej 
poľnohospodárskej univerzite v Nitre. 

SIMONA GAŠPARÍKOVÁ, Gymnázium L.N. 
Členka študentskej rady a ŠP od r. 2016. 

Bola nenahraditeľnou pri tvorbe zasadaci-
eho poriadku a rezerváciách na študent-
ských plesoch. Nechýbala na žiadnej väč-
šej akcii ŠP, písala, vymýšľala. Spontánna, 
komunikatívna, s dobrovoľníckym srdcom 
(Senica 2.0), s cieľom svet zmeniť k lep-
šiemu. Bude z nej antropologička (práca 
s dospelými) alebo špeciálna pedagogička? 
Čas ukáže. 

LINDA MIKULIČKOVÁ, Gymnázium L. N. 
Členka ŠP od roku 2016. Aktívna napr. 

pri výmennej burze kníh, vianočnom stret-
nutí, stretnutiach Buď hladný po informáci-
ách, príprave študentských plesov. Samo-
statná, priateľská, aktívna i v občianskom 
združení Senica 2.0. Držíme jej palce 
na Mendelovej univerzite v Brne.

ĽUBOMÍR FÁBIK, Gymnázium L. N. 
Člen študentskej rady a ŠP od roku 

2016. Bolo ho vidieť takmer na všetkých 
podujatiach parlamentu, na mnohých ako 
dobrého moderátora. Zodpovedný sym-
paťák a skvelý futbalista FK Skalica má 
v hlave jasno – chce sa venovať medziná-
rodným vzťahom. Tak nech mu to pri štúdiu 
na Európskej univerzite v Bratislave vyjde.
Medzi ďalších spolupracovníkov Študent-
ského parlamentu, ktorí opustili stredo-
školské lavice patrili a občas pomohli aj 
GWEN KRAJČOVIČOVÁ a PETER KOTÚN 
zo senického Gymnázia L. N. Aktivizovali 
sa najmä v rokoch 2017- 2018 a pri prí-
prave študentských plesov. Peťo vynikaj-
úcim spôsobom najmä v dobrovoľníckej 
činnosti v partii Senica 2.0. 

Všetci ste v Študentskom parlamente 
i v STOnožke zanechali vašu STOpu. A tak 
to má byť. Verím, že sa v živote nestratíte. 
Práve naopak, niekedy „stratíte“ aj dobré 
slovo na prežité študentské roky v Senici. 
Želáme vám úspech pri ďalšom štúdiu! 

Dana Kopecká
koordinátorka ŠP, CVČ Senica
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Začiatky. S príchodom nás, prvákov, 
prišiel aj nový učiteľ Mgr. Michal Sedláček. 
Najskôr sme riešili robotiku len okrajovo 
na hodinách programovania a získal si 
nás neskutočnou silou poznania niečoho 
nového. Stretávali sme sa vždy po vyučo-
vaní a najskôr sme všetko riešili samo-
statne. Rozoberali sme hračky, v ktorých 
boli súčiastky a diely, ktoré sa dali využiť, 
napríklad nepoužitú techniku, časti počí-
tača, domáce elektrospotrebiče... Jedno-
ducho sme recyklovali. Pán učiteľ mal však 
vyššie ambície, a to spraviť z tejto voľnoča-
sovej aktivity riadny učebný predmet. 

Pomôcka do života. So základmi 
z prvého ročníka sme sa vrhli do našich 
prvých mikropočítačov Arduino. Bolo to 
jednoduché a zložité zároveň, najväčšia 
výhoda bola tá, že Arduino je open-source 
platforma, teda všetko bolo verejné, platili 
sa len súčiastky a čokoľvek kto vytvoril, sa 
dalo jednoducho použiť vo svojich výtvo-
roch. Prvá rada pre nás znela: „Vytvoriť sa 
dá čokoľvek, jediné čo potrebujete, je vaša 
kreativita“ a bola to pravda. Najčastejší 
výtvor bolo robotické auto napojené 
na WI-FI, ktoré sa dalo ovládať čímkoľvek 
čo disponovalo touto technológiou. Ďalej 
vznikol Jarvis – robotická ruka ovládaná 
človekom, ktorá by vo väčšom prevedení 
dokázala silno podporiť prácu alebo život 
ľudí. Vytvorili sme i smart-home zariadenie, 
ktoré sa dalo rôzne vylepšovať - ozvuče-
nie príchodu domov, zamykanie zámku 
na dverách, zavlažovanie záhrady, otvára-
nie brány. Pribudol nám tiež nový pomoc-
ník v tvorbe v podobe 3D tlačiarne Ender. 
Vytlačí nielen základy alebo pomôcky 
na robotiku, ale akýkoľvek 3D model, ktorí 
si žiaci nájdu. Takže funguje aj ako mini-
-fabrika na rôzne suveníry, sošky, stojany 
a na mnoho ďalšieho.

Dojmy a pocity. Tento unikátny predmet 
sa uchytil medzi žiakmi, cítia sa na ňom 
uvoľnene a čo je hlavné baví ich to. Taktiež 
je to jedno z mnohých lákadiel, ktoré pri-
tiahlo až 3 triedy nových prvákov, z toho 
30 nových študentov odboru Informatické 
systémy a služby. Otvorili sa nám dvierka 
do nového odvetvia Informatiky, ktorý už 
dnes uľahčuje život miliónov ľudí na svete 
a hádam ešte mnohým ďalším uľahčí.

Michal Nikodém
SSOŠP

Pohľad pána učiteľa 
Odpovedá náš učiteľ robotiky Michal 

Sedláček: 

Prečo robotika? 
- Robotika ma vždy zaujímala. Už 

odmalička všetko, čo bolo schopné samo 
sa nejako rozhodovať alebo sa to samo 
hýbalo. Vždy som sa musel pozrieť hrač-
kám „do duše“. Samozrejme, zo začiatku 
to bola skôr pitva ako operácia, no neskôr 
som sa naučil hračky aj opravovať. V pod-
state vďaka robotike teraz môžem nové 
„hračky“ vytvárať. 

Ako ste prišli k tomu, že učíte robo-
tiku? 

- Bola to skôr náhoda. Keď som prišiel 
učiť na Súkromnú strednú odbornú školu 
podnikania, tak nejaké základy robotiky 
tu položil pán učiteľ Hryshchuk a mňa to 
celkom zaujalo. Neskôr sme sa s vede-
ním školy dohodli, že z krúžku, ktorý sme 
s pánom učiteľom viedli urobíme plnohod-
notný vyučovací predmet. 

Ako dlho sa venujete robotike? 
- Je to pár už rokov, ale naplno sa venu-

jem robotike asi dva roky. Chvíľku mi 
trvalo, kým som si na nejaké technické 
vybavenie, ktoré k tomu treba, našetril. 
Našťastie mám tolerantnú manželku, ktorá 
ma podporuje a hlavne mi toleruje hodiny 
strávené v dielni alebo za počítačom. 

Ste rád, že vyučujete predmet robotika 
a oboznamujete s robotikou žiakov? 

- Som rád, ak môžem naučiť študentov 
nové veci, ktoré ich posunú vpred a umož-
nia im nájsť si v budúcnosti zamestnanie, 
ktoré ich bude baviť. Rád učím predmet 
robotika a uvidíme, ako radi sa ho budú 
učiť študenti : ). Podľa mojich tajných 
informácií sú v našej škole študenti, kto-
rých robotika zaujala. A vraj ich je viac 
ako dvaja. 

Natália Žáková
SSOŠP SENICA 

Návšteva OSN
Viedeň už dlho patrí k obľúbeným 

destináciám študentov senického Gymná-
zia L. Novomeského. Vymyslieť program 
pre starších študentov, ktorí už „všade boli 
a všetko videli“, sa stáva čoraz náročnejšou 
úlohou. Tentoraz však profesori vytiahli 
z rukáva jedno veľké eso – návštevu cent-
rály Organizácie spojených národov. 

Najmä pre nás, ktorí seriózne uvažu-
jeme nad štúdiom medzinárodných vzťa-
hov a diplomacie bol tento výlet nezabud-
nuteľným zážitkom. Vstupom do centrály 
sme sa dostali na medzinárodné územie. 
Všade naokolo chodili ľudia rôznych rás 
a národností. Spoločne pracovali, obedo-
vali, debatovali a smiali sa. Krásny príklad 
rešpektu a tolerancie. Potom sa človek sám 
seba pýta, prečo je vo svete toľko nenávisti 
založenej na rasovej či inej odlišnosti? 

Sympatický sprievodca nás podrobne 
oboznámil s históriu, fungovaním a základ-
nými princípmi celej organizácie. Tým hlav-
ným je zachovanie mieru vo svete, aby sa 
predišlo globálnemu konfliktu, akým bola 
2. svetová vojna. Mali sme možnosť nahli-
adnuť aj do sídel troch pridružených orga-
nizácií spadajúcich pod OSN – UNIDO 
(organizácia pre priemyselný rozvoj) 
a IAEA (agentúra pre atómovú energiu) 
a UNOOSA (úrad pre vesmírne záleži-
tosti). Celý komplex by sa dal charakterizo-
vať ako svet vo svete, kde sú všetky krajiny 
- veľké i malé, bohaté či chudobné - rovno-
cennými partnermi. 

V rámci výletu sme tiež navštívili Vie-
denskú univerzitu, posedeli si na trávniku 
v Rosengarten, samozrejme, nechýbal ani 
Stephansdom či ikonická budova mestskej 
radnice. Jediné, na čo nám, žiaľ, nezostal 
čas, bol poriadny schnitzel a Sacherova 
torta. Ešteže sa tie exkurzie konajú tak 
často... 

Adela Sadloňová
predsedníčka ŠP Senica, 

Gymnázium L. Novomeského

Tridsať odtieňov Sonny
Čo to znamená? 30 úžasných rokov 

pre stovky a stovky tanečníkov, 300 vytvo-
rených choreografií, 3000 najazdených 
kilometrov ročne na súťaže, viac ako 30 
titulov majster Slovenska, Európy či sveta, 
ale i množstvo zážitkov členov tanečnej 
skupiny Sonny. Pevne dúfame, že zážit-
kom bude i 29. koncert Sonny k 30. výročiu 
vzniku skupiny. Srdečne vás na tieto kon-
certy v senickom Dome kultúry pozývame. 
V piatok 18.októbra o 16.30, v sobotu 19. 
októbra o 16.00 a o 18.30 (vstupenky si 
môžete zakúpiť v Infosene). Odtieňom 
Sonny bude každý zo 150 účinkujúcich 
i každý z vás, divákov. Odtiene odhalí 
i zakladajúca a hlavná trénerka Andy 
Jakubcová. Uvidíte takmer 20 choreogra-
fií v podaní malých i veľkých tanečníkov 
od 6 do 50 rokov, spevácke výkony, nejaké 

prekvapenie, emócie i historické fotogra-
fie či filmy. Koncert bude moderovať Ján 
Hyža. 

Spolu so skupinou Sonny výročné kon-
certy pripravuje Centrum voľného času 
Senica, kde boli v roku 1994 položené 
základy pre detské a juniorské kategórie 
Sonny. Prapôvodné začiatky však skupina 
má v Dome kultúry a siahajú do septembra 
1989. Revolučný rok je však čisto náhodný. 
Príďte sa teda pozrieť a svojou účasťou 
podporiť výsledky záujmovej činnosti, 
ktorej sa deti a mládež venujú výlučne 
v svojom voľnom čase. Klobúk dole. Je to 
makačka, niekedy trápenie, ale vo finále, 
svetle reflektorov a za potlesku divákov to 
najkrajšie, čo môžete zažiť. Za všetkých 
Seničanov i za CVČ Stonožka skupine 
Sonny srdečne blahoželám! Nech vám to 
tancuje ako za mladi! 

D. Kopecká



Naša Senica 9/2019

13

Št
ud

en
ts

ké
 li

st
yDobrovoľníctvo 

trocha inak
Čo sme vymysleli v Študentskom par-

lamentu v rámci Senického týždňa dobro-
voľníctva pre deti? Rozhodli sme sa vyrobiť 
a rozdať do materských škôl „hmyzie hotely“ 
a naučiť deti, našu nasledujúcu generáciu 
mladých, aby sa starali o hmyz , o včielky..., 
ktorých ubúda. Najmä včely sú pre nás veľmi 
dôležité, opeľujú kvety a zaručujú ľuďom 
potravinový reťazec. Vedeli ste, že keď 
zomrie posledná včela, ľudstvu zostávajú 
už len 4 roky života? Preto by sme mali spo-
ločnými silami zachrániť nielen včeličky, ale 
aj ďalší hmyz. Jedna z možností je postaviť 
hmyzie hotely, do ktorých sa môžu nasťa-
hovať všetky chrobáčiky bez domova. Asi 
premýšľate ako taký hotel vyzerá, poďme sa 
teda na to pozrieť. Naši kamaráti najprv nare-
zali kvádre dreva do tvaru domčekov a vyre-
zali v ňom dierky, kde môžu chrobáčiky 
vliezť. Študenti z nášho parlamentu potom 
nafarbili domčeky rôznymi hravými farbami, 
aby prilákali hmyz. Prevliekli sme špagát 
a hotovo. My, obchodkári, sme sa 17. sep-
tembra vybrali do senických materských škôl, 
aby sme deťom porozprávali, ako to s hmy-
zími hotelmi funguje a následne sme ich 
v záhradách MŠ zavesili. Dostatočne vysoko 
na to, aby sa detičky zo škôlok neporanili, 
ale zároveň aby naň videli. Bol to výborný 
pocit, keď sme mohli pomôcť aspoň niečím 
malým, no zároveň veľmi poučným. Veríme, 
že si deti aspoň niečo zapamätajú pre bud-
úcnosť a pomôžu tejto planéte. 

Za prepravu autom ďakujeme Centru 
voľného času a tiež koordinátorke ŠP D. 
Kopeckej.

Lucia Jablonická
OA Senica, 2.A

Bilingvál na obchodke
Pre každého študenta znamená stredná 

škola niečo iné. Niekto sa v škole učí ako 
variť úžasné jedlá, niekto opravovať autá. 
Pre mňa znamená stredná škola učiť sa v 
angličtine. Áno, učím sa napríklad ekono-
miku v anglickom jazyku a nie, nie je to až 
tak ťažké ako si všetci myslia. Treba sa len 
učiť, ale tak je to všade. 

V Obchodnej akadémii Senica však nie 
je učenie jedinou náplňou nášho štúdia. 
Rôznymi akciami, napríklad Smart time 
alebo Thanksgiving (Deň vďakyvzdania) 
sa učíme angličtinu využívať aj v bežnom 
dni. Zažijeme  na vlastnej koži ako sa rôzne 
sviatky oslavujú a zistíme prečo vznikli. 
Učenie hrou je najlepšie a podľa mňa naj-
efektívnejšie učenie. Pokiaľ  človek zažije 
situáciu na vlastnej koži oveľa lepšie a prí-
jemnejšie)si ju zapamätá. 

Moja rada pre tých,  ktorí sa bilingvál-
neho štúdia obávajú je, aby strach hodili za 
hlavu. Nikto múdry z neba nespadol. Nie 
je to teda tak náročné ako sa zdá, len treba 
chcieť.

Diana Papuláková 
3.A OA Senica

Bola som na letnej škole
Posledný týždeň minulého školského 

roka som sa zúčastnila na 13. ročníku Let-
nej školy chemického a environmentál-
neho inžinierstva v Bratislave na Slovenskej 
technickej univerzite. Všetci účastníci let-
nej školy sme boli ubytovaní na internáte 
Mladá Garda, čo mi umožnilo vyskúšať si 
pravý vysokoškolský život, a to prednášky, 
cestovanie MHD a najmä laboratórne cvi-
čenia. Bola som zadelená do skupinky, 
v ktorej som pracovala po celý čas 
s ďalšími tromi študentmi. Sadli sme si 
natoľko, že celý čas sme tvorili jeden 
priateľský tím a všetok čas trávili spolu. 

Letná škola trvala 5 dní, počas, kto-
rých sme mali pripravený bohatý pro-
gram. Mohli sme sa zúčastniť na fakult-
nom podujatí ChemShow, kde boli 
pre nás pripravené zaujímavé pred-
nášky a experimenty. Navštívili sme 
hrad Devín, odkiaľ sme sa vrátili loďou, 
tiež bola pripravená pre nás exkurzia 
vo firme Slovnaft. Každý večer po škole 
sme mali voľný program, takže sme 
tento čas väčšinou využívali na spozná-
vanie krás nášho hlavného mesta.

Najzaujímavejšou časťou boli 
pre všetkých účastníkov letnej školy 
laboratórne cvičenia, počas kto-
rých sme pracovali so zaujímavými 
prístrojmi, zariadeniami a pomôckami. 
Pri práci nás sprevádzali príjemní inžini-
eri a doktoranti. V posledný deň nášho 

pobytu sme naše poznatky formou prezen-
tácie predviedli pred zástupcami Ústavu 
chemického inžinierstva a environmentál-
neho inžinierstva a rôznych firiem. 

A úplný záver - prevzatie certifikátov 
a tiež smútok, že to trvalo len tak krátko, 
rozlúčka s novými priateľmi a odchod 
domov. 

Natália Dujková
Gymnázium L. Novomeského 

a ŠP Senica

Americký sen
Mojím snom je precestovať celý svet. 

Keď som v druhom ročníku na strednej 
škole dostala možnosť prerušiť štúdium 
a ísť na 10 mesiacov do Ameriky, ani 
na chvíľu som nezaváhala. Po dlhých 
mesiacoch vybavovania mi prišla umies-
tenka do hosťovskej rodiny v Michigane. 

Moja predstava ideálnej destinácie 
v USA bola Kalifornia či Florida, a namiesto 

toho prišiel menší šok, ktorý s odstupom 
času beriem ako pozitívum. Aj napriek stra-
chu a neistote som to riskla a bola to tá naj-
lepšia vec, akú som mohla urobiť. Prvých 
pár týždňov bolo náročnejších, pretože 
som si nebola istá v rozprávaní po anglicky 
a nikoho som tam nepoznala. Moja úžasná 
hosťovská rodina ma chápala a mala som 
od nich povzbudenie a podporu, tak ako 
celý čas od mojej rodiny na Slovensku. 

Po pár týždňoch som si už našla kama-
rátov, ktorí mi pomohli užiť si môj ame-
rický sen naplno. Ukázali mi ich tradície, 
brali ma na všelijaké športové či kultúrne 
podujatia a spríjemňovali mi obmed-
zený čas 10 mesiacov. V škole som si 
vybrala predmety psychológia, kardio, 
zbor či výtvarná. Ako výmenný študent 
som mala možnosť hrať v divadle, vysk-
úšať nové športy powderpuff a lacrosse, 
zúčastniť sa na troch plesoch a mať dačo 
ako maturitu u nás. Som stále v kontakte 
s ľuďmi z Ameriky a viem, že tam mám 
vždy dvere otvorené, lebo tam mám 
druhý život. Som veľmi vďačná svojim 
rodičom, priateľom a všetkým, ktorí ma 
podporovali počas celého roka. Chcem 
vyzvať každého, kto čítal tieto riadky, 
aby si išiel za svojimi snami, ak má tú 
možnosť a vystúpil zo svojej komfortnej 
zóny.

Zuzana Závodská, 18 rokov,
Gymnázium L. N.
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- Neskracujte si cestu neosvetle-

nými a opustenými miestami, stave-
niskami a tmavými parkami.

- Venujte pozornosť svojmu okoliu.
- Nechoďte v tesnej blízkosti rohov 

budov a ich vchodov, kde môže na vás 
čakať nebezpečenstvo.

- Zvýšte pozornosť pri vstupe do domou 
a do výťahu.

- Po ulici choďte vždy čelom k idúcim 
vozidlám, aby nikto nemohol vedľa vás 
nepozorovane zastaviť.

- Ak prechádzate okolo zastaveného 
vozidla, všimnite si, či v ňom niekto nesedí. 
Ak áno, buďte opatrní.

- Ak pri vás zastaví vozidlo a cítite sa 
ohrození, utekajte vždy proti smeru jazdy.

- Neprijmite sprevádzanie alebo odvoz 
od ľudí, ktorých nepoznáte.

- Pokiaľ sa vraciate domov v neskorých 
hodinách, požiadajte známeho, aby vás 
odprevadil. Ak to nie je možné, objednajte 
si taxi a čakajte vo vnútri, pokiaľ nepríde. 
Šetriť v takejto situácii a prílišná emancipo-
vanosť sa mnohým ženám už nevyplatila

- Ak chodíte často domov v neskorých 

hodinách, je najvyšší čas na zak-
úpenie si niektorého prostriedku 
na účinnú obranu. Majte ho vždy 
pripravený na použitie a naučte sa 
s ním zaobchádzať.

- Tašku a kabelku majte vždy uzatvo-
renú. Kľúče od bytu si pripravte popredu, 
napríklad do vrecka bundy. V prípade 
ohrozenia vstúpite do bytu alebo domu 
omnoho rýchlejšie.

- Ak máte dojem, že vás niekto sleduje, 
prejdite na druhú stranu ulice a zrýchlite 
alebo spomaľte chôdzu. Overte si, či je 
neznámy stále za vami. Ak je to pravda, 
hľadajte rýchlo miesto, kde je viac ľudí, 
poprípade požiadajte o pomoc v najbliž-
šom dome. Pamätajte na to. Že ak ste boli 
svedkom nejakej udalosti a neoznámite to 
na políciu, umožňujete páchateľovi ďalej 
pokračovať v jeho činnosti.

- Ak sa vás niekto z auta pýta na cestu, 
odpovedzte mu vždy z bezpečnej vzdiale-
nosti.

- Ak máte dôvodné podozrenie, že by 
mohlo prísť k útoku voči vašej osobe, vždy 
sa obráťte na políciu, ktorá urobí potrebné 
opatrenia a zabezpečí vám bezpečnú 
cestu do vášho bytu.

Karatisti v Japonsku 
Ďalšiu úspešnú sezónu má za sebou 

senický klub karate Hanko kai. Aby pokra-
čovali víťazstvá na slovenských i medziná-
rodných turnajoch i naďalej, vycestoval šéf-
tréner klubu MUDr. Martin Čulen (9. Dan) 
i so svojimi najlepšími žiakmi trénovať pri-
amo do kolísky karate - do Japonska. 

Na pozvanie legendy svetového karate 
japonského veľmajstra T. Sakumota (9. Dan) 
vycestoval tréner Hanko Senica M. Čulen 
na tréningový seminár na japonský ostrov 
Okinawa. Práve na tomto ostrove vzniklo 
v 17. storočí legendárne bojové umenie 
karate a v neustálych bojoch neozbroje-
ných majstrov karate s japonskými samu-
rajmi sa doviedol boj holými rukami k doko-
nalosti. Doteraz sú majstri karate z Okinawy 
celosvetovo považovaní za uznávaných 
odborníkov. Trojnásobný majster sveta a 
reprezentačný tréner Sakumoto vyučuje 
momentálne zrejme najatraktívnejší štýl 
karate šito ryu. Trénovať priamo s touto iko-
nou svetového karate je veľmi významná 
a prestížna záležitosť a zážitok na celý život. 
Niekoľkohodinové tréningy v tropickej hor-
účave boli samozrejme náročné, ale pri-
niesli trénerom i pretekárom veľa poznatkov 
a zručností, ktoré ich posunú vpred v spo-
znávaní tohto bojového umenia a olympij-
ského športu. 

S Martinom Čulenom leteli do krajiny 
vychádzajúceho slnka i niektorí jeho žiaci, 
vicemajster sveta a slovenský reprezen-
tant Martin Kopáč z Hanko Senica, mno-
honásobná majsterka sveta v štýle šito 
a česká reprezentantka Veronika Mišková 
a ďalší. Mišková je momentálne 13 najlep-
šia karatistka sveta v kata ženy a z repre-
zentantov Čiech a Slovenska má zrejme 

najväčšiu šancu kvalifikovať sa na olym-
pijské hry 2020 v Tokiu, kde bude karate 
prvý raz v programe. Na olympiáde bude 
štartovať len 10 najlepších karatistov sveta, 
takže boj o miestenky je urputný. Tréningy 
v legendárnom 3-podlažnom centre karate 
Budokan v hlavnom meste Naha priniesli 
senickým karatistom obrovské množstvo 
neoceniteľných skúseností. Videli nesku-
točné nasadenie japonských majstrov 
karate, priateľský prístup Sakumotových 
žiakov - majstrov sveta, históriu karate 
na každom kroku v Naha, kde skoro v kaž-
dej uličke cvičil teraz už svetovo uznávaný 
majster, zakladateľ štýlu. Seminár organizo-
vaný k výročiu štýlu Ryuei-riu mal aj spolo-
čenskú a kultúrnu časť. Naši karatisti cvičili 
na slávnostnom predstavení spolu s ďalšími 
troma stovkami karatistov na brehu mora 
pred televíznymi kamerami, navštívili his-
torický hrad Šuri, budhistické záhrady, del-
finárium i záverečnú Sajonara párty. Skú-
senosti z tréningov na Okinawe sa určite 
pretavia do ďalších úspechov.

E. J. 

Vyrastajú nové nádeje
V uplynulej sezóne potešili výkony skú-

sených seniorov. Martin Kopáč zvíťazil 
na Českom pohári v Hodoníne a získal 3. 
miesto na Majstrovstvách ČR v Brne. Juni-
orka Adéla Sadloňová zbierala medaily 
v českých pohároch a sezónu ukončila 
svojím prvým titulom majstra ČR. Takisto 
juniorka Kristína Zríniová získala striebro 
v národných pohároch a titul vicemajstra 
ČR. V žiačkach priniesli množstvo medailí 
sestry Zuzana a Lenka Kopáčové. Finále 
majstrovstiev ČR bolo dokonca výhradne 
ich réžii, keď deklasovali celú českú konku-
renciu a v senickom finále bola úspešnejšia 
Lenka, ktorá získala zlato a Zuzana striebro. 
Bronz v starších žiačkach získala Emma 
Kondlová. V zápase kumite sa ukazuje 
nádejný žiak z B družstva Hanko Senica 
Samuel Otrubčák, medailista z českých tur-
najov. Po zaradení nových disciplín pre deti 
do súťažného karate, bezpečných čiže 
nekontaktných sa ešte viac zvýšili počty 
mladých pretekárov na turnajoch. Jedno-
duché, atraktívne kategórie už pre 5-ročné 
deti dali šancu i najmenším začiatočníkom 
z C družstva Hanko Senica, ktorí cvičia 
iba od septembra minulého roka. Z nich 
sa ako veľká nádej do budúcnosti zatiaľ 

najviac ukazuje 
iba 6-ročná 
Karin Krúže-
ková. Držiteľka 
bieleho pásu 
(8.Kyu) nastúpila 
v marci prvý 
raz na tatami 
v českom pohári 
a hneď zís-
kala bronzovú 
medailu. V ďal-
ších slovenských 
a českých turnaj-
och dokázala, že 
nejde o náhodu, 

keď všade, kde štartovala, získala mini-
málne jeden cenný kov. Svoju medailovú 
sériu na 7 turnajoch zavŕšila triumfálne 
na majstrovstvách ČR, kde nenašla premo-
žiteľku a získala 3 zlaté medaily. Trojnásob-
nej majsterke ČR sa v júni na skúškach tech-
nickej vyspelosti - páskovaní podarilo spolu 
so svojou matkou spáskovať o 2 stupne, 
z bieleho na žltý opasok, čo je veľmi zried-
kavé. Takisto 7-ročný Jakub Briestenský zví-
ťazil s bielym opaskom v Českom pohári 
a stal sa vicemajstrom ČR 2019.

Dlhoroční tréneri Hanko Senica tréner 
A družstva M. Čulen a tréner B družstva - 
pokročilých a C družstva – začiatočníkov 
Jaroslav Rehuš (5. Dan)- na foto, sú aktívni 
i ako rozhodcovia karate a rozhodujú 
na medzinárodných turnajoch. J. Rehuš 
obhájil tohto roku na rozhodcovských 
skúškach v ČR najvyššiu rozhodcovskú tri-
edu v cvičení kata i zápase kumite.

Podrobné informácie sú na klubovej 
stránke hankokai.sk. 

E. J. 



Naša Senica 9/2019

15

Šp
or

tFK Senica 
vo Fortuna lige

Senickým futbalistom sa v najvyššej 
futbalovej súťaži nedarí a po 9. kolách sú 
na poslednom mieste tabuľky.

V 7. kole cestovali zverenci trénera 
Michala Ščasného k lídrovi tabuľky 
do Žiliny. Žilinčania ako jediné družstvo 
v súťaži zatiaľ neokúsilo trpkosť prehry. 
Seničania proti favoritovi podali v prvom 
polčase bojovný výkon. Dokonca mohli ísť 
v 10. min. do vedenia, ale proti bol bývalý 
brankár Senice Holec, ktorý výborne zne-
škodnil tutovku El Moudaneho. Úvodný 
gól strelili domáci v 24. min., keď sa pre-
sadil reprezentačný útočník Boženík - 1:0. 
Vyrovnať mohol Yenne, ale jeho šancu 
zblokovala domáca obrana. Po prestávke 
už Seničania nepodali taký sústredený 

výkon. Hneď v 48. min. zvýšil na 2:0 Ďuriš 
a od tejto chvíle bolo na ihrisku len jedno 
družstvo. Domáci sa dostali do viacero 
gólových možností a zásluhou dvoch 
gólov -Káčerovho a jedného od Králika 
skončil zápas vysokým víťazstvom Žiliny.

Po reprezentačnej prestávke sa v Senici 
predstavil ďalší kvalitný celok - DAC Dunaj-
ská Streda aj s početnou diváckou kulisou. 
Diváci mali možnosť vidieť aktívny futbal 
na obdivoch stranách, ale hralo sa prevažne 
medzi 16-kami. Veľkú šancu mali hostia 
v 19. min. Fábrym, ale z ideálnej pozície 
prestrelil bránu Senice. Domáci sa do váž-
nejšej možnosti nedostali. Po prestávke 
dal o sebe vedieť domáci Castaneda, jeho 
strelu brankár Jedlička kryl. Jediný gól nako-
niec padol v 53. min., keď sa krásnou tech-
nickou strelou presadil K. Vida - 0:1. Vyrov-
nať mohol Sulley, no mieril len do bočnej 
siete. Obidva tímy sa do konca zápasu 

dostali ešte do streleckých možností, ale 
keďže gól už nepadol, hostia sa radovali 
z tesného víťazstva.

9. kolo odohrali Seničania netradične 
v strede týždňa v Trnave. Po sérii 3 prehier 
chceli konečne získať nejaký bod, čomu 
podriadili aj taktiku. Od začiatku sa zame-
rali viac na defenzívu, z ktorej chceli vyrá-
žať do rýchlych protiútokov. Trnavčanom 
sa ťažko presadzovalo cez prehustenú 
obranu, a tak diváci veľa šancí nevideli. 
Senický brankár Vorel (chytal v 2 zápase 
po sebe) vyriešil zopár ošemetných situá-
cií, ale v zápase si udržal čisté konto. A keď 
sa ani Seničanom nepodarilo streliť gól, 
duel skončil bezgólovou remízou. Dúfame, 
že sa hráčom Senice podarí odraziť k lep-
ším výsledkom.

IT

j šš

Pokyny k správaniu obyvateľov 
v prípade úniku amoniaku 
v Syrárni Havran, a.s.

Cieľom týchto pokynov je poskytnúť vám základné informácie 
o ochrane zdravia a životov v prípade havárie s možným únikom 
amoniaku. Ak si dobre osvojíte ich obsah, chránite si zdravie, 
zabránite zbytočnej panike i zveličovaniu nebezpečenstva a napo-
môžete pri odstraňovaní následkov havárie. Pokyny si po preštudo-
vaní uschovajte, v prípade potreby vám môžu byť užitočné.

Vo vašej blízkosti sa nachádza objekt s možnosťou úniku amo-
niaku:

• Syráreň Havran, a.s., Priemyselná ulica 1339, 905 01 Senica
Prípadný únik týchto látok z tohto objektu, môže za nepriazni-

vých poveternostných podmienok ohroziť aj vaše zdravie v závis-
losti od toho, v akej vzdialenosti od miesta vzniku mimoriadnej 
udalosti sa nachádzate. Skutočný rozsah následkov je vždy závislý 
od koncentrácie amoniaku v ovzduší, poveternostných podmie-
nok a od stupňa zabezpečenia ochrany. 
INFORMÁCIE – VAROVANIE

Ak k úniku amoniaku dôjde, dozviete sa o ňom 2-minútovým 
kolísavým tónom sirény– jedenkrát plus hovorená informácia: 
Pozor, ohrozenie čpavkom. Informácia – trikrát.

Koniec ohrozenia sa vyhlasuje 2-minútovým stálym tónom 
sirény – jedenkrát plus hovorená informácia Pozor, koniec ohro-
zenia. Informácia – trikrát. (Tým istým spôsobom sa vykonáva aj 
preskúšanie sirén 1x za mesiac vždy 2. piatok o 12.00 hod., ale 
bez hovorenej informácie).

Vlastnosti AMONIAKU (čpavok NH3)
Amoniak (čpavok NH3) je kvapalina, alebo bezfarebný toxický 

plyn s charakteristickým štipľavým zápachom. Je prchavý, ľahší ako 
vzduch, preto za normálnych poveternostných podmienok stúpa 
nahor. Uvoľnená kvapalina rýchlo prechádza do plynnej fázy.
ZÁSADY SPRÁVANIA SA A OCHRANA

• okamžite po vyhlásení signálu, alebo len čo sa dozviete 
o výrone amoniaku v Syrárni Havran, a.s. sledujte trvale informácie 
z mobilných rozhlasových prostriedkov polície, požiarnej ochrany 
a civilnej ochrany, kde budú vysielané podrobnejšie informácie 
a pokyny,

• upozornite susedov, najmä staršie osoby s chybami sluchu 
a osamelých,

• zachovajte rozvahu, pokoj a poriadok,
• nevychádzajte, pokiaľ to nie je nevyhnutné alebo až na pri-

amu výzvu záchranných zložiek,
• vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia, uzavrite a utes-

nite všetky okná, dvere a vetracie otvory (napr. mokrými handrami, 
lepiacou páskou, igelitom a pod.),

• opustenie budov a evakuáciu vykonajte len na pokyn alebo 
výzvu príslušných orgánov,

• pred odchodom z bytu vypnite elektrické spotrebiče, zastavte 
vodu, plyn a uhaste oheň. Byt zabezpečte proti vlámaniu,

• pri úniku zo zamoreného priestoru je nutné chrániť si dýcha-
cie cesty tkaninou namočenou vo vode, prípadne v roztoku kyse-
liny citrónovej alebo kyseliny octovej,

• ak sa nachádzate vonku v blízkosti Syrárne Havran, a.s. opus-
tite priestor smerom od Syrárne Havran, a.s. kolmo na smer vetra, 
prípadne sa ukryte v najbližšej budove.
PRVÁ POMOC

Pokiaľ je postihnutý v bezvedomí:
• zabezpečiť lekársku prvú pomoc,
• počas čakania na príchod lekára postihnutého premiestniť 

mimo pásma ohrozenia, do polohy na boku,
• uvoľniť odev zakrývajúci hrudník a krk k uľahčeniu dýchania.

Pri zasiahnutí očí s následkom opuchu:
• nikdy netrieť oči,
• odstrániť kontaktné šošovky, pokiaľ ich postihnutý používa,
• udržovať viečka nadvihnuté a preplachovať oči veľkým 

množstvom vody po dobu najmenej 20 min.,
• čo najskôr zabezpečiť lekársku prvú pomoc.

Pri zasiahnutí kože:
• oplachovať postihnuté časti kože množstvom tečúcej vody 

po dobu 20 min., pritom počas používania tečúcej vody odstrániť 
odev,

• nikdy nezakrývať postihnuté časti kože odevom, obväzom, 
olejom, atď.,

• čo najskôr zabezpečiť lekársku prvú pomoc.

 

5. 10.  Ekolekáreň, Sotinská 1586  7.00 – 20.00
5. 10.  Centrum, Štefánikova 726  20.00 – 22.30
6. 10.  Dr. Max, OD Kaufland  7.00 – 22.30
12. 10.  Dr. Max, OD Kaufland   7.00 – 22.30
13. 10.  Ekolekáreň, Sotinská 1586   7.00 – 20.00
13. 10.  Eurodom, Hviezdoslavova 309   20.00 – 22.30
19. 10.  Dr. Max, OD Kaufland   7.00 – 22.30
20.10.  Ekolekáreň, Sotinská 1586   7.00 – 20.00
20. 10.  Arnika, Gen. L. Svobodu   20.00 – 22.30
26.10.  Ekolekáreň, Sotinská 1586   7.00 – 20.00
26. 10.  Centrum,  Štefánikova 726   20.00 – 22.30
27.10.  Dr. Max, OD Kaufland   7.00 – 22.30
1.11.  Eurodom, Hviezdoslavova 309  7.00 – 22.30
2.11.  Dr. Max, OD Kaufland   7.00 – 22.30
3. 11.  Ekolekáreň, Sotinská 1586   7.00 – 20.00
3. 11.  Arnika, Gen. L. Svobodu  2 0.00 – 22.30 

Služby lekární
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ik Vyberte si z podujatí
do 11. októbra 
Nové obrazy - autorská výstava Ľubomíra 
Miču
miesto: Kaviareň Coffeeshop Company
organizátor: Ľubomír Miča

do 18. októbra, 17.00
Stará Senica v spomienkach – výstava 
autorov Štúdia pre dospelých 
miesto: Galéria prízemie ZUŠ
organizátor: ZUŠ

1.- 4. október
Včelárenie na Slovensku – výstava pri prí-
ležitosti 100. výročia založenia organizova-
ného včelárstva v Senici
miesto: Dom kultúry 
organizátor: ZO SZV, TTSK, ZOS a Mesto 
Senica

2. október, 16.00 
SNP v našom regióne - výstava pri príleži-
tosti 75. výročia SNP, potrvá do 8. novem-
bra 
miesto: Záhorské osvetové stredisko 
organizátor: ZOS, Klub vojenskej histórie 
Záhorie

2.– 3. október, 15.00 
Voskobal pre deti i dospelých - výroba 
voskového plátna, ekologickej pomôcky 
do kuchyne
miesto: Dom kultúry 
organizátor: ZOS 

3. október, 15.00 a 16.00
Oslavy 100. výročia založenia organizo-
vaného včelárstva v Senici – 15.00 pred-
náška Význam včely medonosnej pre prí-
rodu a človeka, 16.00 uvedenie knihy 
Včelárstvo a včelári Senice a okolitých obcí
mesto: Dom kultúry 
organizátor: ZOS 

3. október, 19.00 
Hamlet alebo nález lebky - Túlavé divadlo, 
Bratislava v rámci Senickej divadelnej hor-
účky 2019, vstupné 5 €, predpredaj Infosen
miesto: Dom kultúry
organizátor: Záhorácke divadlo, MsKS 
Senica 

4. a 16. október, 9.00 a 10.00 
Mosty k senickej minulosti – pre žiakov ZŠ 
miesto: zasadačka MsÚ
organizátor: Záhorská knižnica 

4., 11. a 25. október
Stretnutia pri hrách - kolektívne hry, spo-
ločenské hry, karty.., X-box, piatkové popo-
ludnia v klubovni, pre deti od 10 rokov, 
zdarma
miesto: klubovňa v CVČ
organizátor: CVČ

5. október, 10.00
Kopanice race - druhý ročník dobro-
družného behu s prekážkami naprieč 
kopanicami v 2 dĺžkach 8 a 15 km. Trasa 
povedie od Kunovskej priehrady smerom 
na hrad Branč so štartom a cieľom na pláži 

na Kunovskej priehrade.
miesto: Kunovská priehrada
organizátor: Spartan Training Group Senica

5. október, 13.30 
Prehliadka speváckych súborov seniorov 
okresu Senica
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsO JDS 

5. október, 15.30 a 19.00
Malý veľký muž 
Radošinské naivné divadlo a SĽUK - muzi-
kálový príbeh zo života Milana Rastislava 
Štefánika, predpredaj vstupeniek Infosen 
Senica, vstupné 25 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS

7. október, 18.00
Richard Műller: Šansóny a iné piesne, pre-
daj lístkov predpredaj.sk a Infosen Senica 
034/6516459
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS

10. október, 19.00
Naša pani firštka - divadlo Falangír Malacky 
v rámci Senickej divadelne horúčky 2019, 
vstupné 5 €, predpredaj Infosen
miesto: Dom kultúry
organizátor: Záhorácke divadlo, MsKS 
Senica 

12. október
Línie a plochy - výstava Štúdia pre dospe-
lých z plenéru
miesto: Galéria v podkroví
organizátor: ZUŠ 

13. október, 16.00
REVIVAL gospelový podvečer 
miesto: Dom kultúry Senica
organizátor: J. Bača

13. október, 17.00 
Čaj o piatej - účinkujú Elena Kálková 
a Robo Čerňák
miesto: čajovňa Avalonross 
organizátor: čajovňa Avalonross 

14. október, 18.00 
Kortina – koncert hudobnej skupiny, hos-
tia Katka a dedko Kubačákovci, predpredaj 
vstupeniek Infosen Senica, vstupné 9 €, 
v deň vystúpenia 12 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS

18. október, 18.00
Obrazy - autorská výstava Štefan Orth ml. 
a Kristína Ort Minčíková, potrvá do 15. 
novembra
miesto: Kaviareň Coffeeshop Company
organizátor: Štefan Orth

18. október, 16.30 a 19. október, 16.00 
a 18.30 
Tridsať odtieňov Sonny - koncert skupiny 
pri 30. výročí vzniku, vstupné 6 € 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: CVČ, skupina Sonny

19. október, 20.00 
Rómska tanečná zábava
miesto: MsKS 
organizátor: A. Vašková 

20. október
Čáčovské hody – výstava historických foto-
grafií a nová tematická výstava
miesto: Škodáčkov mlyn 
organizátor: MsV Čáčov

21. október, 19.00
Smrteľníci - divadlo Yarmat, Dolné Ore-
šany v rámci Senickej divadelnej horúčky 
2019, vstupné 5 €, predpredaj Infosen
miesto: Dom kultúry
organizátor: Záhorácke divadlo, MsKS 
Senica 

24. október, 16.00 
Benefičný koncert klientov zariadení soci-
álnych služieb Senického a Skalického 
okresu
miesto: Dom kultúry 
organizátor: DSS Rohov

24. október, 18.00 
Lesk a mat hodvábu – uvedenie knihy 
k 100. výročiu začiatku výroby umelého 
hodvábu
miesto: Dom kultúry 
organizátor: ZOS 

25. október, 16.00
Trojka – vernisáž výstavy umelcov SenArt 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: SenArt

25. október, 17.00
Kniha Záhoria 2018 - slávnostné vyhodno-
tenie ankety 
miesto: Záhorská galéria 
organizátor: Záhorská knižnica 

25. október, 19.00
Adam Ďurica a hostia – akustické kon-
certy, vstupenky predpredaj.sk a Infosen 
Senica 034/6516459
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS

25. október
Jeseň v ZUŠ - výstava prác žiakov I. a II. 
stupňa ZUŠ
miesto: Galéria na prízemí ZUŠ
organizátor: ZUŠ

28. október, 19.00 
Jeppe z vŕšku - Medzibrodské kočovné 
divadlo v rámci Senickej divadelnej hor-
účky 2019, 
vstupné 5 €, predpredaj Infosen
miesto: Dom kultúry
Organizátor: Záhorácke divadlo, MsKS 
Senica 

30. – 31. október 
Prázdninová prespávačka v Stonožke 
– turisticko-zábavné podujatie pre deti 
od 10 rokov, s prespaním. Začiatok podu-
jatia 30. októbra o 12.00 hod. , turistický 
výlet, po návrate hry, súťaže, gitara, nočná 
rozprávka. Poplatok 5 €. Prihlásiť sa treba 



Naša Senica 9/2019

17

In
fo

 k
út

ik

FUTBAL
FK Senica - ŠKF Sereď
sobota 26. október o 17.00, štadión FK

TURISTIKA
Pochod Šaštínskymi bormi
Gazárka, Tomky
sobota 19. október, štart Šaštín-Stráže,
železničná stanica, 15 km trať

HOKEJ
HK 91 Senica - PHC Budapešť
sobota 5. október o 18.00, zimný štadión 

VOLEJBAL - ženy
VM Senica - HIT Trnava B
sobota 12. október o 15.00 a 17.00, špor-
tová hala

VOLEJBAL - juniorky
VM Senica - Slávia UK Dráčik Bratislava
sobota 5. október o 11.00 a 13.00, špor-
tová hala
VM Senica - MVK Nové Mesto nad 
Váhom
sobota 19. október o 11.00 a 13.00, špor-
tová hala

Kam za športom

Zo Saratova s bronzom
V dňoch 8. až 16. septembra sa v rus-

kom Saratove konal 15. ročník majstrovstiev 
sveta v hasičskom športe mužov a 6. roč-
ník majstrovstiev sveta v hasičskom športe 
žien. Zároveň sa uskutočnil aj 9. ročník 
majstrovstiev sveta dorastencov a juniorov 
a 5. ročník majstrovstiev sveta dorasteniek 
a junioriek.

Slovensko na majstrovstvách sveta 
reprezentovalo 38 športovcov. Medzi 
nimi bol aj člen Dobrovoľného hasičského 
zboru v Senici Daniel Hlavička, ktorý spolu 
s kolektívom zabojoval o najcennejšie 
kovy. Ich snaha bola úspešná a v disciplíne 
požiarny útok obsadili 3. miesto. 

NS

do 22. októbra, viac info v CVČ
miesto: CVČ
organizátor: CVČ 

31. október, 16.00 
Pamiatka zosnulých – pietna spomienka 
na zosnulých v Dome smútku
miesto: Dom smútku
organizátor: ZPOZ

PRIPRAVUJEME:
8. 11. o 16.00 
Martinské svetlonosenie - tradičné senické 
podujatie s novým programom, s bohatými 
svetelnými efektmi a svetelnou šou, akú 
Senica ešte nezažila.
miesto: Námestie oslobodenia
organizátor: Mesto Senica, MsKS

9.11. o 14.00 
Martinské posedenie pri heligónke, 
vstupné 3 €
miesto: Dom kultúry

11. november o 19.00 
muzikál Hello, Dolly!, predpredaj Infosen 
17 €
miesto: Dom kultúry 

14.11. o 18.00 
dychová hudba Záhorienka a jej hostia – 
koncert, vstupné 8 €

18.11 o 19.00 
SĽUK 70 rokov, vstupné 12 €

25. november o 19.00
Panikári - súčasná komédia s pesničkami, 
akú ste ešte nevideli, predpredaj Infosen 
14 €
miesto: Dom kultúry

Revival 
– gospelový podvečer

V Dome kultúry v Senici sa nedeľu 
13.októbra o 16.00 uskutoční gospelový 
podvečer v podaní známej slovenskej 
kapely Timothy. 

Skupina Timothy pôsobí na scéne už 
niekoľko rokov. Koncertuje najmä na Slo-
vensku, v Čechách, ale už koncertnú 
atmosféru skúsili aj v zahraničí. Líder sku-
piny Marian Lipovský a ďalší členovia sú 
známi ako organizátori každoročného veľ-
kého festivalu Campfest v Kráľovej Lehote. 
Napriek popularite zostávajú skromnou 
a sympatickou kapelou, ktorá má čo pon-
úknuť nielen hudobne, ale aj duchovne. 
Môj osobný pocit z ich nedávneho kon-
certu mi priniesol veľký zážitok. O to 
viac som rád, že prijali pozvanie k nám 
do Senice. Srdečne všetkých pozývame, 
aby ste tento podvečer prežili spolu s nami. 
Vstupné na akciu je dobrovoľné. Zároveň 
ďakujeme všetkým darcom a sponzorom.

Jaroslav Bača

Okienko JDS
Mestská organizácia Jed-

noty dôchodcov Slovenska v Senici 
pozýva svojich členov na nastávajúce 
podujatia: 
• Kúpanie v Thermalparku v Dunajskej 
Strede sa uskutoční 14. októbra, popla-
tok 13 eur, odchod o 8.hod. od plavárne. 
• Tradičné posedenie pri hudbe bude 
24.októbra o 15. hod. v budove COOP 
Jednota.
• Mestská organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska v Senici aj tento rok pri-
pravuje Mikulášske posedenie, ktoré sa 
uskutoční 29. novembra v reštaurácii 
COOP Jednota. Začiatok je o 17. hod. 

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

Za úspešnou sezónou
Vyvrcholením letnej lukostreleckej 

sezóny sú tradične Majstrovstvá Slovenska 
v terčovej lukostreľbe dospelých a mlá-
deže. Lukostrelecký klub Senica získal 
na majstrovstvách SR 2 x zlato, 2 x striebro 
a 1 x bronz. 

V Tep-
l i č k e 
nad Váhom 
sa 31. 
augusta a 1. 
septembra 
konali M SR 
dospelých. 
Za senický 
k l u b 
n a s t ú p i l o 
8 strelcov: 
Barbora Gálová a Bety Šedivá za ženy, 
Libor Kubíček ml., Libor Kubíček st., Vladi-
mír Šedivý, Šimon Šedivý, Peter Gál a Ond-
rej Kukliš za mužov. Seničania vytvorili aj tri 
tímy pre súťaž družstiev.

V súťaži jednotlivcov v ženskej kate-
górii senické dievčatá s prehľadom obsa-
dili prvé dve priečky, Barbora Gálová titul 
Majster Slovenska a Bety Šedivá striebro. 
V mužskej kategórii 13-ročný Šimon Šedivý 
famóznym spôsobom vybojoval bronzovú 
medailu a vo FITE na 30 m vyrovnal sloven-
ský rekord dospelých. Libor Kubíček ml. 
skončil na 5. mieste, nová posila senického 
klubu Ondrej Kukliš vybojoval 8. miesto, 
Vladimír Šedivý 10. miesto, Peter Gál 15. 
miesto a Libor Kubíček st. 20. miesto.

V súťaži družstiev sa najviac darilo 
senickému tímu v zložení Libor Kubíček 
ml., Šimon Šedivý, Peter Gál - získali strie-
bornú medailu. Ďalšie dva senické tímy 
obsadili 5. a 6. miesto. O týždeň neskôr 
v Kežmarku na M SR mládeže pre senický 
klub vybojovala Katka Matúšová zlato 
v kategórii mladšie žiačky a zároveň vytvo-
rila vo svojej kategórii nový slovenský 
rekord 668 bodov. 

Libor Kubíček
Lukostrelecký klub Senica
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Jan Kroupa  a  Natália Kováčová

Vítame nových Seničanov

Stanislava Stromková  narodená v Břeclavi
Matej Halaj   narodený v Bratislave
Patrik Orság   narodený v Trnave
Leoš Šimek   narodený v Kyjove
Michal Gabriel   narodený v Břeclavi
Gregor Hostinský   narodený v Myjave
Kristína Uríková   narodená v Myjave
Sabina Škanderová   narodená v Skalici
Anabella Franková   narodená v Skalici
Sabína Jurštáková   narodená v Skalici

Opustili nás 

Mária Pániková   vo veku 88 rokov
Ján Mihok   vo veku 54 rokov
Jozef Mona   vo veku 81 rokov
Jozef Súkopa   vo veku 69 rokov
Emília Jankovičová   vo veku 82 rokov
Vladimír Straka   vo veku 42 rokov
Pavol Vanek   vo veku 58 rokov
Jozef Žilínek   vo veku 72 rokov
Ján Kres   vo veku 72 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
Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali...
Dňa 4. augusta uplynulo 17 rokov 
od chvíle, čo nás náhle po tragickej 
nehode zapríčinenej nie vlastnou 
vinou, zdravý a v plnom rozkvete 
svojho života, vo veku 24 rokov navždy 
opustil vrele milovaný syn, brat, strýko, 

synovec a kamarát Ing. Rastislav Rýša. 
S láskou spomína matka, sestra s dcérami, ostatná rodina 
a kamaráti.

.

Spomienka
Už sa k nám nevráti, čo nám osud 
vzal. Zostali nám len spomienky a 
žiaľ...
Dňa 23. septembra uplynuli 2 roky, 
keď nás navždy opustila mama, babka, 
sestra a švagriná Mária Kvanďúchová.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami 

tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami, syn a ostatná 
príbuzná rodina. 

Spomienka
Dňa 16. októbra to bude 10 rokov, 
čo nás navždy opustila milovaná 
mamička, babička a sestra 
Helena Fritzová.
S láskou a úctou spomínajú dcéra 
Jarka, vnučka Andrejka s rodinou, sestra 
Darina s vnúčatami. 

Spomienka
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí 
žiť bez tých, ktorých sme mali radi...
Dňa 22. októbra uplynie 10 rokov, čo 
nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, svokor a dedko Miroslav Fritz.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

Spomína manželka a dcéry s rodinami.

í

Spomienka
Spustla už záhrada, spustol aj dvor,
ticho je v dome, nepočuť tvoje kroky 
v ňom.
Tíško si trpel, ubolené srdce prestalo ti 
biť, ale zaspal si, hoci chcel si ešte žiť.
Dňa 28. septembra sme si pripomenuli 
1. smutné výročie, čo nás navždy opustil 

manžel, otec a dedko Ivan Volek. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s rodinami 
a vnúčatá.

i 

Spomienka
Na oblohe sa rozsvietila veľká 
hviezda, to si ty, otec náš, a pozeráš 
na nás z neba. Tam v raji nebeskom 
pokoj večný maj, buď naším anjelom, 
na zemi nás chráň. Hoci si odišiel, nie 
si medzi nami, navždy si zostal v srdciach 
tých, ktorí ťa vrúcne milovali. 

Dňa 28. októbra uplynie 18 rokov od chvíle, keď dotĺklo 
šľachetné srdce a keď nás navždy opustil drahý manžel, starý 
otec, brat Viliam Figura z Kunova.
Kto ste ho poznali, spomínajte s nami.
Spomína manželka Margita a dcéry Monika a Lucia. 

Spomienka
Osud ti nedoprial s nami byť, 
no v našich srdciach budeš stále žiť...
Dňa 7. októbra by milovaný otec 
Jiří Šefčík oslávil 60 rokov.
S úctou a láskou na neho spomína 
celá rodina. 

Spomienka
Dňa 16. septembra sme 
si pripomenuli nedožité 
90. narodeniny otca a 
dedka Jozefa Árvaya 
a 30. októbra si 
pripomenieme nedožité 
87. narodeniny mamy 

a babky Margity Árvayovej. 
Spomínajú dcéra Anna Švárna, syn Jozef Árvay, vnuci 
a pravnuci 
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OKTÓBER 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 1. október o 19.00
NECH JE SVETLO (filmový klub)
Milan (40) má tri deti, aby zabezpečil 
svoju rodinu, chodí pracovať do Nemecka. 
Počas návštevy doma zistí, že jeho najstarší 
syn Adam je členom polovojenskej mlá-
dežníckej skupiny. Chlapec je zapletený 
do šikanovania a usmrtenia spolužiaka. 
Spolu s manželkou Zuzkou začnú zisťovať 
skutočnú pravdu o svojom synovi, o svojej 
rodine, o sebe samých a aj o spoločenstve 
okolo seba. Milan Ondrík získal za túto 
rolu Krištáľový glóbus.
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 93 min.

 Streda 2. a nedeľa 6. október o 19.00
CEZ PRSTY
Príbeh filmu sa odohráva na beach volej-
balových ihriskách, ale nielen na nich. 
Linda a Pavla sú „parťáčky“, ktoré obetujú 
plážovému volejbalu všetko. Mladšej Pavle 
trochu začínajú tikať biologické hodiny a 
s priateľom Hynkom chce čo najskôr ote-
hotnieť. To staršia Linda, ktorá je slobodná 
a bezdetná, nechápe. Obzvlášť, keď sa im 
podarilo kvalifikovať na majstrovstvá Európy.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 101 min.

 Piatok 4., nedeľa 6. a piatok 11. október 
o 17.00
PÁN MAZNÁČIK
Pán Maznáčik sa má ako v bavlnke. Žije si 
luxusný život a dostáva papať len tie naj-
lepšie psie pochúťky. Všetko sa však zmení, 
keď sa nečakane ocitne na ulici, kde mu 
nikto pod ňufák neprinesie misku s jedlom. 
Mladému dievčaťu sa pána Maznáčika síce 
podarí zachrániť z ulice, avšak dokáže pán 
Maznáčik žiť už len bežný neluxusný život?
Žáner: animovaná rodinná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 87 min.

 Piatok 4. a utorok 8. október o 19.00
JOKER
Skrachovaný komediant Arthur Fleck 
(Joaquin Phoenix) sa pohybuje na tenkej 
hranici medzi realitou a šialenstvom. V 
jeden deň sa potuluje vo svojom obleku 
klauna po uliciach Gotham City a dostáva 
sa do konfliktu s brutálnymi zlodejmi. Roz-
táča sa  špirála udalostí, ktorá vyústi do hro-
zivých rozmerov. Opustený Fleck začne 
čoraz viac prepadať do hlbín šialenstva a 
postupne sa mení v ikonického zločinca.
Žáner: krimi, dráma
Vstupné: 5 €, MP 15+, 122 min.

 Streda 9. a piatok 11. október o 19.00
TO: KAPITOLA 2
V pokračovaní najúspešnejšieho hororu 
všetkých čias sa do mesta Derry vracia 
zlo a členovia Klubu núl budú musieť opäť 
spojiť svoje sily na mieste, kde to všetko 
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27 rokov. Členovia Klubu núl sa rozišli a 
žijú si vlastné životy. Mike ako jediný ostal 
v rodnom meste a je nútený zvolať ostat-
ných členov klubu späť do Derry, kde budú 
spoločne opäť čeliť zlu. Všetci sú pozna-
menaní hrôzostrašnými zážitkami z minu-
losti, každý z nich bude musieť preto opäť 
prekonať svoj najsilnejší strach.
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 165 min.

 Sobota 12. a nedeľa 13. október o 17.00
WEBSTEROVCI 2: ZO ŽIVOTA PAVÚKOV
Pavúčia rodinka Websterovcov je späť! 
Spoznajte ich nové príbehy. Šesťročná 
pavúčica Lili nebojácne spoznáva neprebá-
dané. Zamestná tým celú rodinu, ale najmä 
svojho staršieho brata Huga. Mama Alma 
sa opäť postará o pavúčie pochúťky a tato 
Walter o rozhodné slová.
Žáner: animovaný, rodinný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 66 min.

 Sobota 12. a nedeľa 13. október o 19.00
BLÍŽENEC
Henry Brogan je elitný nájomný zabijak, 
profesionál, ktorý vždy stopercentne odve-
die prácu. Pri poslednej zákazke sa však 
k nemu dostali informácie, ktoré nemal 
vedieť, preto sa ho jeho zamestnávateľ 
rozhodne nechať zlikvidovať. Koho však 
poslať na zabijaka, ktorý je v tejto bran-
dži najlepší zo všetkých? Ideálny by bol 
Henryho dvojník, o niečo mladší a odhod-
lanejší. V spoločnosti Gemini už roky pre-
bieha tajný projekt, ktorý práve túto mož-
nosť ponúka. Henry sa prvýkrát bojí o svoj 
život. V pätách má rovnocenného protiv-
níka, ktorý predpovedá jeho každý krok... 
Žáner: akčný thriller
Vstupné: 5 €, MP 12+, 117 min.

 Utorok 15. a streda 16. október o 19.00
VIEŠ UDRŽAŤ TAJOMSTVO?
Emma v panike z turbulencií a pod vply-
vom alkoholu vyklopí svoje tajnosti a 
intímne pocity neznámemu mužovi na 
vedľajšom sedadle v lietadle. Keby sa už 
nikdy nestretli, nič by sa nestalo. Z cud-
zinca sa však vykľuje nový najvyšší šéf v 
práci. Máločo môže byť strašnejšie než ich 
druhé stretnutie a aj pobyt v jednej kance-
lárii a v jednom meste. 
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 94 min.

Piatok 18. a nedeľa 20. október o 19.00
ZLATOKOPKY
Jennifer Lopez v novom filme ako bývalá 
striptérka, ktorú už nebavilo tvrdo makať 
pri tyči, sa so svojimi kolegyňami rozhodne 
okrádať zbohatlíkov z Wall Street. Nakr-
útené podľa skutočného príbehu.
Žáner: dráma
Vstupné: 5 €, MP 15+, 110 min.

 Nedeľa 20., sobota 26. a nedeľa 27. 
október o 17.00
OVEČKA SHAUN VO FILME:
FARMAGEDDON
Čudesné svetlá nad mestečkom Mossing-
ham oznamujú príchod záhadného 
návštevníka zo vzdialenej galaxie… Na 
neďalekej farme Mossy Bottom Farm zatiaľ 
Ovečka Shaun nič netuší, pretože má plné 
ruky práce s nápadmi, ako si vystreliť z far-
mára a rozhnevať Bitzera. Shaun vyráža na 
intergalaktickú misiu na záchranu malej 

návštevníčky pred diabolskou vládnou 
organizáciou, ktorá sa ju snaží zajať. Podarí 
sa Shaunovi a jeho stádu odvrátiť Far-
mageddon na farme Mossy Bottom?
Žáner: animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 87 min.

Utorok 22. október o 19.00
PARAZIT (filmový klub)
Stretnutie dvoch odlišných svetov v origi-
nálnej čiernej komédií. Film sleduje chu-
dobnú, ale prefíkanú štvorčlennú rodinu, 
ktorá sa rozhodne infiltrovať do bohatej 
domácnosti biznismena Parka. Čo sa môže 
stať, keď sa stretnú dva odlišné svety? Ori-
ginálne dielo majstrovsky pracuje s prv-
kami thrilleru, drámy ale aj satiry a prináša 
vtipný a nepredvídateľný divácky zážitok.
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 132 min.
 
Streda 23. október o 19.00
JIŘÍ SUCHÝ
Muž deviatich remesiel, divadelník, spe-
vák, hudobník, textár, básnik, skladateľ, spi-
sovateľ, filmár, grafik, výtvarník, divadelný 
režisér… A predovšetkým legenda českej 
kultúry, ktorá ovplyvnila niekoľko gene-
rácií. To je Jiří Suchý, o ktorého životnej 
ceste, veľakrát neľahkej, natočila dokumen-
tárny film Olga Sommerová.
Žáner: dokument
Vstupné: 5 €, MP 12+, 102 min.

Sobota 26. a nedeľa 27. október o 19.00
POSLEDNÁ ARISTOKRATKA
Rodený Newyorčan Frank získa vďaka svo-
jim šľachtickým predkom dávne rodové 
sídlo-zámok Kostka. Potomok emigrantov 
sa tak po štyridsiatich rokoch chystá s dcé-
rou a manželkou na návrat do Čiech. Čer-
ství aristokrati poznajú miestne pomery, 
vlasť a zámocký život len z rozprávania 
príbuzných. Záležitosti ohľadom vrátenia 
majetku pre nich rieši právny zástupca 
Benda. Po príchode rodina zistí, že sa 
zámok nachádza v pomalom rozklade.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 110 min.

Utorok 29. október o 19.00
PRÍPAD BARNABÁŠ KOS (filmový klub)
Film rozpráva príbeh nečakaného kariér-
neho vzostupu trianglistu Barnabáša Kosa, 
ktorý sa pre svoju spoľahlivosť a nekonflikt-
nosť stane náhle riaditeľom symfonického 
orchestra. Hudobník, ktorý nikdy nehral 
„prvé husle“, sa najprv bráni, časom však 
podlieha zvodom funkcie. Zatiaľ čo si užíva 
ochranu vyššie postavených a pochlebova-
nie podriadených postupne nadobúda kaf-
kovsky absurdný charakter.
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 92 min.

Streda 30. október o 19.00
ZOMBIELAND: RANA ISTOTY
Kvarteto zabijakov sa po desiatich rokoch 
vracia do boja! Columbus, Tallahasse, 
Wichita a Little Rock sa v pokračovaní kul-
tovej hororovej komédie vydávajú na cestu 
naprieč postapokalyptickou Amerikou. 
Cestou budú mať do činenia s novými, 
vyvinutými druhmi zombie aj ďalšími preži-
všími, no najväčšou výzvou bude nezbláz-
niť sa z ich svojskej provizórnej rodiny.
Žáner: hororová komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 96 min.
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Okolo Slovenska

Družobná návšteva Pultuska

Sonny so striebornou medailou

Klub Barbell na turnaji v Štúrove

Hanko-kai v Okinawe


