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Z celkového počtu 366 dní prestup-
ného roka 2020 už máme za sebou trid-
saťjeden. Vinše a priania utíchli, v srdci nám 
zostala len ozvena tých najmilších. Boli to 
priania krásnych a šťastných dní, úspe-
chov, pohody, tolerancie a pochopenia... 
Po niekoľkých dňoch nastala realita každo-
denného života, viac či menej pravidelný 
kolobeh. A v ňom zanikli aj krásne a milé 
slová, želania všetkého dobrého, ktoré sme 
si navzájom hovorili. Prirýchlo sme zahodili 
za seba úctu, vzájomné porozumenie... 
Na prvé miesto sa dostala opäť arogancia, 
klamstvo, egoizmus najhrubšieho zrna, 
neznášanlivosť, povýšenectvo, samoľúbosť 
až nafúkanosť. Určite k tomu prispieva aj 
celková atmosféra v spoločnosti, ktorá je 
pod ťarchou rôznych politických udalostí, 
súdneho procesu s obžalovanými z vraždy 
Jána a Martiny a pomaly vrcholiaceho pred-
volebného boja. Skleslá nálada sa prejavuje 
takmer všade. Nie sme ochotní počúvať 
argumenty druhých, presadzujeme len svoj 
názor, nevieme či nechceme poznať dobré 
a spravodlivé riešenia, nevieme si vážiť to, 
čo sa urobilo dobre, stále vládne len nespo-
kojnosť... Málokde počuť, že niekto začne 
od seba, zovšadiaľ len hlasno počuť, kto 
iný to má urobiť. A tak sa dohadujeme, 
osočujeme, ohovárame a zabúdame, že 
sme ľuďmi, žijeme tu spolu a chceme tu 
žiť aj naďalej. Stará známa pravda hovorí aj 
o tom, že vždy záleží na ľuďoch či sa roz-
hodnú pestovať krásu, slušný život, oboj-
strannú úctu a ľudský cit.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Hostia Charitatívneho reprezentačného plesu mesta Senica sa nielen výborne zabáva-
li, ale prejavili aj veľké  pochopenie pre problémy tých, ktorých osud  neobdaril plným 
zdravím.  Pomohli im  úžasnou  sumou 3 500 eur. Foto Marek Štítny

Plesová charita
Tohtoročnú plesovú sezónu otvoril 

v Senici Charitatívny reprezentačný ples 
mesta Senica, ktorý sa uskutočnil v Dome 
kultúry v sobotu 11. januára. V slávnostne 
vyzdobených priestoroch sa hostia zabá-
vali do skorých ranných hodín. 

Hostiteľ plesu primátor Senice Martin 
Džačovský s manželkou osobne privítal 
každého hosťa a dámam venoval červenú 
ružu. Slávnostný plesový večer sa začal 
predtancovaním v podaní skupiny MS 
dance, po ktorom všetkým 242 hosťom 
príjemný večer zaželal primátor mesta. 
Jeho úvodný valčík bol súčasne pozvaním 
na parket aj pre ostatných hostí, ktorých 
zabávala počas večera skupina Tuzex band 
a na ľudovú nôtu zase domáca skupina 
Pruclek. Zlatým klincom plesového pro-
gramu bolo vystúpenie speváčky Márie 
Čírovej.  (Pokračovanie na str. 3)

S rozumom a citom 
k realizácii projektov

(Novoročný príhovor)
Začiatok roka 2020 

znamená pre každého 
z nás stanovenie si 
nových cieľov a predsa-
vzatí. Na jeho prahu sto-
jíme s nádejou, že tento 
rok bude lepší a krajší 
ako ten, ktorý sa pred 
skočil. Platí to rovnako pre život jednotlivca 
i celého mesta. 

Rok 2020 pred nás dáva nové výzvy. 
Chceme využiť všetky schopnosti a skú-
senosti, aby sa Senica opäť posunula 
v duchovnom, kultúrnom, spoločenskom, 
športovom, spoločenskom i hospodár-
skom živote. Mnohé je treba napraviť, 
vybudovať, vylepšiť a skrášliť. Treba sa však 
na tieto výzvy pozerať reálne, uprednostniť 
také projekty, ktoré sme schopní zvládnuť 
aj finančne. Tieto ciele dosiahneme len 
rozumným hospodárením a uvážlivým 
prerozdeľovaním peňazí. V tomto roku 
to bude obzvlášť ťažké, pretože financií 
zo štátu bude menej. 

Na realizáciu našich zámerov, ktoré 
máme zakotvené v rozpočte mesta je 
treba veľa úsilia, práce, rokovaní, ale i dob-
rej vôle, spolupráce, ochoty a tolerancie 
v poslaneckom zbore mesta, ale aj pod-
pory zo strany vás, občanov. Aj v tomto 
roku vás budeme pravidelne informovať 
nielen o zámeroch, (Pokračovanie na str. 3)

Dom smútku 
čaká obnova

Mesto Senica začína 1. marca s obno-
vou domu smútku na senickom cintoríne, 
ktorá je naplánovaná na sedem mesiacov 
a počas nich bude dom smútku kompletne 
uzavretý. Oprava by mala byť hotová 
k Pamiatke zosnulých.

Dom smútku bol skolaudovaný 29. 
februára 1984. Až na drobné úpravy 
a opravy sa v ňom odvtedy nič zásadné neu-
robilo. Opravy sú vzhľadom na 36-ročnú 
nepretržitú prevádzku už nevyhnutné. 
Investícia do majetku mesta prinesie skva-
litnenie poskytovaných pohrebných slu-
žieb i celkovo krajší vzhľad budovy. Dom 
smútku bude pripravený na poskytovanie 
služieb na ďalšie desaťročia.

Obnova budovy bude pozostávať z čias-
točnej rekonštrukcie sociálnych zariadení, 
interiérov, vykurovania, vzduchotechniky, 
elektroinštalácie, zdravotechnickej inštalá-
cie, ozvučovacej techniky a výťahu. Stre-
cha objektu bude opatrená novou strešnou 
povlakovou krytinou a zateplí sa. Na budove 
sa vymenia všetky vonkajšie výplne otvorov 
okrem už vymenených, všetky vnútorné 
priestory sa vymaľujú. Fasáda sa opatrí 
novým náterom, opravia sa opadané obklady 
a vyčistia pohľadové betóny. So zateplením 
fasády sa neuvažuje, architekti navrhli zacho-
vanie pôvodnej fasády i betónových prvkov. 
Rozpočtovaná suma na rekonštrukciu bola 
takmer 350 tisíc € s DPH.  

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

Prvýkrát v tomto roku zasadala Mestská 
rada v Senici 30. januára a prerokovala mate-
riály, ktoré budú predmetom rokovania na 8. 
zasadnutí mestského zastupiteľstva v Senici, 
ktoré primátor zvolal na 11. februára.

Predmetom rokovania boli:
- Rozpis rozpočtu príspevkovej a roz-

počtových organizácií na rok 2020. 
Mestskému kultúrnemu stredisku Senica 
(MsKS), príspevkovej organizácii v zakla-
dateľskej pôsobnosti mesta bol schválený 
bežný transfer z rozpočtu mesta na rok 
2020 vo výške 430 000 eur, pričom cel-
kový rozpočet MsKS na všetky prevádzky 
je v celkovej výške 688 000 eur. MsKS 
zabezpečuje činnosť Domu kultúry, amfi-
teátra, Spoločenského domu v časti Kunov, 
Denného centra pre organizácie tretieho 
sektora na Hviezdoslavovej ulici a Mest-
ského múzea v bývalej Sokolovni, ktoré 
ako samostatná organizačná zložka by 
malo začať fungovať v roku 2020.

Predmetom rozpisu rozpočtu bežných 
príjmov a výdavkov rozpočtových organi-
zácií je rozpis rozpočtu školám a školským 
zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta – Materské školy, Centrum voľného 
času Senica, Základná umelecká škola 
Senica a štyri základné školy vo výške 8 
628 001 eur a osobitne sú v rozpočte 
mesta na rok 2020 rozpočtované pre školy 
a školské zariadenia kapitálové výdavky 
vo výške približne 661 000 eur.

- Správa o činnosti Mestského kultúr-
neho strediska za rok 2019 a zámery orga-
nizácie. V minulom roku bola v kino-diva-
delnej sále zrealizovaná výmena sedadiel 
v rámci projektu Zvýšenie komfortu návštev-
níkov kina Mladosť Senica v celkovej sume 

takmer 120 000 eur, medzi ďalšie priority 
patria nevyhnutné investície do amfiteátra, 
Spoločenského domu Kunov a hlavne otvo-
renie nového Mestského múzea v Sokolovni.

-  Správa o činnosti Mestskej polície 
za rok 2019. Mestská polícia bola zriadená 
v našom meste 1. júla 1991. Ku koncu roku 
2019 bol počet príslušníkov MsP v pri-
amom výkone 20 policajtov. Súčasťou 
práce MsP je monitorovací kamerový sys-
tém, ktorý zabezpečuje situačnú preven-
ciu v rámci mesta. Monitorovací systém 
je umiestnený na 33 objektoch v meste 
a počas minulého roka bolo týmto sys-
témom zaznamenaných 1 333 udalostí, 
a pre potreby orgánov činných v trestnom 
konaní bolo poskytnutých 65 kamerových 
záznamov. Neodmysliteľnou súčasťou 
činnosti MsP je oblasť prevencie, ktorá je 
určená pre žiakov základných škôl a stred-
ných škôl a v úvode roka 2019 bol spustený 
preventívny projekt zameraný na dôchod-
cov s názvom Senior v bezpečí.

- Návrh dodatku č. 1/ 2020 VZN č. 37 
o správe, údržbe a prevádzkovaní pohre-
bísk na území mesta Senica rieši v súlade 
s novelizovaným zákonom o pohrebníc-
tve určenie ochranného pásma pohre-
biska, pravidlá umiestňovania a povoľo-
vania budov a stavieb v ňom so zreteľom 
na pietny charakter pohrebiska a ustano-
vuje činnosti, ktoré nie je možné vykonávať 
v ochrannom pásme počas pohrebu.

- Správa o činnosti Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta Senica (DHZM) 
a Dobrovoľného hasičského zboru 
v Senici (DHZ) za rok 2019. Správa 
bola prerokovaná aj na výročnej člen-
skej schôdzi DHZ dňa 25. januára 2020 
a podrobne informuje o členskej základni, 
o zásahoch pri požiaroch a iných živel-
ných pohromách, o výcvikoch, o požiaro-
vosti v okrese Senica, o hasičskej technike, 

o prevencii a činnosti v oblasti športovej 
a kultúrno-spoločenskej, aj návrh opatrení 
na skvalitnenie činnosti DHZM na nasle-
dujúce obdobie.

- Koncepcia rozvoja športu mesta 
Senica. Pri spracovaní strategickej časti 
sme vychádzali z cieľov a opatrení PHRSR 
mesta Senica na roky 2016 - 2022. Koncep-
cia rozvoja športu v meste musí prispievať 
k napĺňaniu aktuálneho rozvojového pro-
gramu mesta, zároveň bude východiskovým 
dokumentom pre spracovanie programu 
rozvoja mesta na nasledujúce obdobie 
v oblasti opatrení rozvoja športu a športovej 
infraštruktúry. Programová časť obsahuje 
zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie 
realizácie programu rozvoja obce a zoznam 
hlavných ukazovateľov prioritných oblastí. 
Koncepcia stanovuje hlavné ukazovatele, 
ktoré chce mesto ku koncu monitorova-
ného obdobia do roku 2029 dosiahnuť.

- Dispozície s majetkom.
- Komisia na ochranu verejného poria-

dku a životného prostredia – zmena v zlo-
žení komisie.

- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky 
za IV. štvrťrok 2019 - Správa o činnosti 
za rok 2019. 

- Informácia o počte uchádzačov 
na voľbu hlavného kontrolóra, ktorá sa 
uskutoční na najbližšom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva. V termíne do 28. 
januára 2020 doručilo na MsÚ prihlášku 
8 uchádzačov, ktorou sa uchádzajú ako 
kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra 
na funkčné obdobie 2020 – 2026. Predpo-
klady na výkon funkcie spĺňa 7 kandidátov, 
títo budú pozvaní na 8. zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva, na ktorom sa usku-
toční voľba hlavného kontrolóra.

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

Aj srdiečko na oblohe 
Rok 2020 sme privítali ohňostrojom 

na Nový rok o 18. hod. na Námestí oslobo-
denia. Opäť sa tu zišli celé rodiny a priatelia.

Tradíciu vítania nového roka ohňostro-
jom sme tento rok posunuli na vyššiu úroveň. 
Pre Seničanov sme pripravili zážitok v podobe 
pyromuzikálnej šou v trvaní sedem minút. 
Ohňostroj bol odpálený z dvoch nových 
mieste, a to spred i spoza kostola. Nádherné 
obrazy a efekty na oblohe boli vhodne pre-
pojené s hudbou a pre približne 4 000 ľudí 
to bol zážitok, ktorý odmenili aj potleskom. 
Následne sociálne siete zaplnili pozitívne reak-
cie slovné, fotografické aj videá. 

„V centre Senice sa stretli ľudia z nášho 
mesta, ale náš ohňostroj si za minulé roky 
získal popularitu aj v regióne a mnohí si ho 
prídu pozrieť práve k nám. Teším sa z vyso-

kej účasti a dobrej odozvy návštevníkov,“ 
vyjadril sa primátor mesta Martin Džačovský. 

Kým v niektorých mestách ohňostroj zru-
šili ako reakciu na tragickú udalosť v Prešove 
a peniaze venovali postihnutým obyvateľom 
bytovky, u nás samospráva mesta riešila vec 
pragmaticky. Už v decembri sme informo-
vali, že na pomoc do Prešova mesto Senica 
odsúhlasilo 3 500 eur. Konanie ohňostroja 
ponechalo, pretože ten vo väčšej miere 
financovali sponzori. Mesto súčasne pred Sil-
vestrom vyzvalo občanov, aby zbytočne nes-
trieľali pyrotechniku, ale radšej sa zišli pri jed-
nom peknom a bezpečnom ohňostroji. Hoci 
lúčenie so starým a vítanie nového roka 
pyrotechnikou je u nás zaužívané, predsa 
len bolo pozorovať, že sa prejavil aj v Senici 
trend obmedzovania pyrotechniky. 

Viera Barošková

Nové parkoviská
Nová parkovacia politika mesta Senica 

platná od začiatku tohto roka má ukázať 
obyvateľom, že nie je cesta mať trvalé parko-
vacie miesto, ale  budovaním nových  môžu 
vodiči  parkovať lacnejšie za známku v hod-
note 20 €. Už na jar   pribudne 20 parkovísk  
na Železničnej ulici.  Ďalších 50 parkovacích 
miest  sa vybuduje  aj pri budove polikliniky 
a Sociálnej poisťovne.  Toto miesto je ide-
álne na kombináciu parkovania. Dopoludnia 
budú parkovisko využívať návštevníci polikli-
niky a v ostatnom čase  zase obyvatelia oko-
litých  bytových domov. Na dlhodobo nevy-
užívanom a neudržiavanom  priestore pri 
budúcom parkovisku sa momentálne robia 
terénne úpravy, kde bude vysadená zeleň. 

lv
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(Dokončenie zo str. 1)
Po začatí obnovy informácie súvisiace 

so smútočným obradom získajú pozostalí 
v kancelárii prevádzkovateľa Pohrebných 
služieb, ktoré sídlia priamo v komplexe 
domu smútku. Keďže momentálne nie 
je známy presný harmonogram všetkých 
prác, môže byť kancelária na nevyhnutný 
čas presťahovaná na iné miesto. V tom prí-
pade bude na cintoríne na oznamovacej 
tabuli o úmrtí v Senici oznam o prípadnej 
dočasnej adrese. Pozostalým pri vyba-
vovaní pohrebu potrebné informácie 
poskytnú aj na Matričnom úrade na Mest-
skom úrade v Senici. 

Kde budú smútočné obrady?
Investor Mesto Senica v spolupráci 

s Technickými službami Senica, a.s., ktoré 
sú prevádzkovateľmi Pohrebných služieb sa 
budú v rámci niekoľkomesačnej odstávky 
domu smútku snažiť zabezpečiť všetky 
náležitosti tak, aby sa v čo najmenšej miere 
dotkol pozostalých a mohli dôstojne a so 
všetkou úctou a pietou odprevadiť zosnu-
lého na poslednej ceste. Takýmto náhrad-
ným dôstojným miestom na smútočný 
obrad je zrekonštruovaný dom smútku 
v Čáčove. Ďalšou možnosťou je vykona-
nie obradu v novej časti cintorína v Senici 
pri centrálnom kríži. Rozsah stavebných 
prác si vyžiada, že vhodný čas na uloženie 
rakvy do hrobu bude popoludní. 

Vzhľadom na plánované sedem mesia-
cov trvajúce stavebné práce, ktoré si vyži-
adajú odstávku domu smútku v Senici, 
je nevyhnutné, aby mala verejnosť 
pre náhradné riešenia pochopenie. Mesto 
Senica a Pohrebné služby Senica sa obra-
cajú na verejnosť s prosbou o trpezlivosť. 
Všetci zainteresovaní majú záujem, aby 
aj v tomto období boli smútočné obrady 
a pohreby vykonané profesionálne a k spo-
kojnosti. 

Viera Barošková

Plesová charita... 
(Dokončenie zo str. 1) 
O výborný catering sa postarala Stredná 

odborná škola dopravy a služieb Holíč, 
hostia sa potešili aj z bohatej tomboly.

Plesové rozptýlenie sa nieslo v znamení 
výbornej zábavy, spoločenskej elegancie, 
noblesy a nádherného kultúrneho zážitku. 
Po prvý raz bolo toto spoločenské poduja-
tie obohatené aj o vzácne cnosti – dobro-
činnosť a spolupatričnosť. Účastníci plesu 
mohli preukázať dobrú vôľu a veľké srdce 
v prospech zdravotne znevýhodnených 
detí prostredníctvom občianskeho združe-
nia Dobrý človek Senica. 

Dražbu pripravených umeleckých pred-
metov zábavnou a rozmarnou formou robila 
moderátorka slávnostného večera herečka 
– Seničanka Bibiana Ondrejková. V dražbe 
bola zaradená jedna miska (Gordana Turuk 
- Gordana Glass – na foto) a štyri obrazy 
(autori Dana Motusová Melegová 2, Helena 
Minxová a Igi Brezo). Hostia plesu mohli 
peniaze pre občianske združenie darovať 
aj za anjelikov a iné drobnosti z keramiky, 
ktoré pripravili Zariadenie sociálnych slu-
žieb, n.o. Senica, Denný stacionár Svetluška 
Kunov a Domov sociálnych služieb a Zari-
adenie pre seniorov Senica. Spoločne sa 
podarilo úspešne naplniť myšlienku charity 

v prospech skupinky zdravotne znevýhod-
nených detí, ktoré peniaze použijú na canis 
a craniosacralnu terapiu, ktoré im pomáhajú 
zlepšovať ich zdravotný stav. 

Charitatívny reprezentačný ples mesta 
Senica mal medzi účastníkmi dobrú odozvu, 
výborne sa zabávali, panovala dobrá nálada. 
Hostia prvého mestského plesu s charitatív-
nym rozmerom preukázali naviac aj dobrú 
vôľu a veľké srdce. Konečná bilancia: za 5 
umeleckých predmetov na plese dražite-
lia darovali 2750 eur (dražitelia poukázali 
peniaze priamo o.z.), za drobností z kera-
miky bolo v pokladničke 716 eur a zvyšok 
do výslednej sumy 3500 eur doplatil primá-
tor mesta, ktorý bol aj medzi piatimi draži-
teľmi. Primátor Martin Džačovský sumu 
750 eur odovzdal zástupcom občianskeho 
združenia Dobrý človek Senica Kataríne 
Kaňovej a Romanovi Flajžíkovi 14. janu-
ára. Obaja v mene Filipka, Maťka, Ajka, 
Romanky, Fabiána, Vladka a Samka a ich 
rodičov poďakovali za finančnú pomoc 
pre deti, ktorú využijú na zaplatenie canis 
terapie a craniosacrálnej terapie. Výsledná 
suma bola pre nich prekvapením a vyjadre-
ním veľkej spolupatričnosti. Ďakujeme!

Viera Barošková 
foto Marek Štítny

S rozumom a citom... 
(Dokončenie zo str. 1) 
ale aj o každodennej vykonanej práci, 

opatreniach či udalostiach v meste. Som 
presvedčený, že to prispeje k ešte väčšej 
vzájomnej dôvere, pretože vaše reakcie 
na udalosti i vaše podnety neustále sle-
dujeme a mnohé sú zdrojom inšpirácie 
pre prácu samosprávy. Nájsť správnu cestu 
nie je vždy ľahké, ale vyžaduje si to diskusiu, 
argumentáciu o správnosti krokov, potrebu 
zvažovať vývoj v budúcnosti a tomu prispô-
sobovať zásadné rozhodnutia. 

Na začiatku roka 2020 chcem poďa-
kovať a tiež vysloviť nádej, že aj tento 
rok sa bude niesť v znamení spolupráce, 
korektnosti a pozitívnych príkladov. Oce-
ňujem spoluprácu s orgánmi štátnej správy 
na všetkých úrovniach v našom meste, 
materskými, základnými i strednými ško-
lami, občianskymi združeniami, cirkvami, 
kultúrnymi inštitúciami, športovými klubmi, 
podnikateľmi - jednoducho všetkými, s kto-
rými vo vzájomnej spolupráci budujeme 
lepšie mesto. 

Milí Seničania! 
Do nového roka vám chcem zaželať 

pevné zdravie, harmóniu, šťastie a lásku 
v rodinách a všetkých 366 dní tohto roka 
vyplnených pokojom a radosťou. Preja-
vujme si navzájom úctu, pochopenie 
a porozumenie a podaná ruka nech nie 
je len výsadou sviatočného dňa. Majme 
k sebe blízko, aby spoločným úsilím bola 
Senica naším naozajstným domovom. 

Martin Džačovský
primátor mesta Senica 

O voľbu poštou 
bol záujem 

V súvislosti s nadchádzajúci parlament-
nými voľbami 29. februára mohli občania 
Senice žijúci trvalo v zahraničí požiadať 
Mestský úrad do 10. januára do polnoci 
o možnosť voľby poštou. Využilo ju 172 
občanov, o 116 viac ako pri parlamentných 
voľbách v roku 2016.

Najviac žiadostí prišlo z Českej repub-
liky, Veľkej Británie a Nemecka. V menšom 
počte požiadali o voľbu poštou Seničania 
žijúci v Španielsku, Francúzsku, Luxembur-
sku, Holandsku, Belgicku, Rakúsku, Írsku, 
Thajsku, Egypte, Dánsku, Austrálii, Číne, 
Indonézii, Nórsku, Poľsku, Švajčiarsku, 
Švédsku. Na adresy ľudí v zahraničí bola 
z Mestského úradu odoslaná obálka, v kto-
rej voliči dostanú 25 hlasovacích lístkov, 
obálku opatrenú pečiatkou mesta, do ktorej 
vložia jeden hlasovací lístok, ďalej poučenie 
o spôsobe hlasovania a návratnú obálku.

Voliči, ktorí požiadali o voľbu poštou 
musia svoje obálky doručiť na Mestský 
úrad do 28. februára 2020. 

bar

Poďakovanie 
i výzva k spolupráci

Správne a dobré fungovanie mesta sa 
nezaobíde bez aktívnej spolupráce samo-
správy s verejnou správou, podnikateľmi, 
kultúrnymi inštitúciami, školami, cirkvami, 
občianskymi združeniami či športovými 
klubmi. Stretnutie primátora Senice Mar-
tina Džačovského na začiatku roka 2020 
s predstaviteľmi týchto inštitúcií 9. janu-
ára v Dome kultúry bolo poďakovaním 
za doterajšiu súčinnosť pri plnení zámerov 
mesta. Súčasne i výzvou na nové spoločné 
aktivity a iniciatívy, ktoré povedú k zlepšo-
vaniu života v našom meste vo všetkých 
oblastiach. 

Primátor hostí informoval o novinkách  
a investíciách, ktoré čakajú mesto v tomto 
roku. Tou najväčšou bude prebiehajúca 
rekonštrukcia Sokolovne, v ktorej bude 
Mestské múzeum.

bar
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Výzva na podávanie 
žiadostí o dotácie

Právnické osoby, ktorých zakladateľom 
nie je mesto, a fyzické osoby - podnikate-
lia môžu podať žiadosť na Mesto Senica 
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta 
prostredníctvom Fondu PRO Senica. Žia-
dosť musí byť podaná v súlade s manuálom 
mesta Senica na predkladanie a vyúčtova-
nie žiadostí o poskytnutí dotácie z rozpočtu 
mesta podľa VZN č. 20. Žiadosti je treba 
doručiť na MsÚ Senica do 28. februára 
2020 na predpísanom tlačive. Právnické 
osoby musia k žiadosti doložiť výpis z regis-
tra trestov nie starší ako 3 mesiace. Zároveň 
musia mať všetky právnické osoby zapísa-
ného štatutárneho zástupcu s potrebnými 
údajmi v registri mimovládnych nezisko-
vých organizácií podľa zákona č. 346/2018 

Z.z., §3, ods. 1, písm. f).
Žiadosti sa musia týkať finančnej pod-

pory na všeobecne prospešné služby 
alebo verejno-prospešné účely:

- tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a pre-
zentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,

- ochrana ľudských práv a základných 
slobôd,

- vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej 
kultúry,

- tvorba a ochrana životného prostre-
dia, ochrana zdravia obyvateľstva, krajino-
tvorba, protipovodňové opatrenia, likvidá-
cia čiernych skládok, environmentálnych 
záťaží a na podporu podnikania a zamest-
nanosti v poľnohospodárstve,

- ochrana práv detí a mládeže,
- projekty na sociálne účely.

Ivan Tobiáš
MsÚ Senica

Participatívny rozpočet 
Pojem participatívny rozpočet sa už 

udomácnil v slovníku mnohých občanov 
Senice. Je to nástroj, prostredníctvom kto-
rého má osem mestských výborov (totožné 
s volebnými obvodmi) možnosť realizovať 
verejnoprospešný projekt (zmeniť, skrášliť, 
zorganizovať podujatie...) podľa vlastného 
rozhodnutia. 

Za doterajšie 4 roky uplatňovania parti-
cipácie je výsledok už viditeľný. Princíp 1 
euro na občana v danom obvode prináša 
zaujímavé možnosti naloženia s finanč-
nými prostriedkami z mestského rozpočtu. 

„Aj v roku 2019 sa časť rozpočtu mesta 
Senica čerpala na nápady a projekty 
podané členmi mestských výborov na pod-
nety občanov. Cieľom je viac zapojiť oby-
vateľov do rozhodovania o verejných finan-
ciách. V rozpočte mesta bolo vyčlenených 
20 500 €, ktoré sa rozdelili medzi jednot-
livé mestské výbory. Podmienkou bolo, 
aby mali tieto projekty verejnoprospešný 
charakter,“ zdôraznil zástupca primátora 
Filip Lackovič, do ktorého kompetencie 
patrí spolupráca s mestskými výbormi. 

Minulý rok sa na základe žiadostí pris-
pelo na organizáciu a zabezpečenie kul-

túrnych podujatí v Čáčove (napr. stavanie 
mája, športový deň, výstava v Škodáčko-
vom mlyne) či v Kunove (Mikuláš). Z tohto 
rozpočtu bolo financované aj stretnutie 
„starých“ Kolónkarov s „mladými“ nazvané 
Kolónkari Kolónkarom spojené so súťažami, 
prezeraním starých fotiek a milými stretnuti-
ami. Niektoré mestské výbory poskytli svoje 
financie na nové herné prvky detských 
ihrísk , napr. do škôlky na Robotníckej ulici 
či do vnútrobloku na Ulici J. Mudrocha. 
Na tzv. starom sídlisku riešili bezpečnosť 
nákupom novej kamery mapujúcej priestor 
ihriska a parkoviska, v Sotine zase vybu-
dovaním prvého vyvýšeného priechodu 
pre chodcov pri odbočke na IBV Mlyny. 

Participatívny rozpočet je súčasťou aj 
tohtoročného mestského rozpočtu a pre 
mestské výbory je vyčlenených 20 000 
€. Mestské výbory môžu podať projekty 
do 31. marca. „Obraciam sa aj na občanov 
mesta, ktorí majú dobrý nápad na zlepše-
nie svojho okolia, aby sa obrátili na svojho 
poslanca alebo priamo na mňa a ja už 
konkrétnu požiadavku odovzdám členom 
príslušného mestského výboru,“ zdôraznil 
zástupca primátora Filip Lackovič. 

Viera Barošková

O možnostiach 
športovania

Mesto Senica pripravuje koncepciu roz-
voja športu na roky 2020 - 2025, ktorá sa 
bude schvaľovať na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva 11. februára 2020. Tento 
dokument musí mať každá samospráva 
podľa zákona o športe č. 440/2015 Z.z. 

Tvorbe koncepcie predchádzalo spraco-
vanie dotazníka šport v meste Senica, ktorý 
obyvatelia mesta vypĺňali v závere minulého 
roka. Cieľom dotazníka, publikovaného 
na internetovej stránke mesta Senica, bolo 
zistiť záujem o šport a názor ľudí na pod-
mienky fungovania športu, vybavenosti 
športovej infraštruktúry či možností športo-

vého vyžitia v meste. V ankete samospráva 
mesta tiež zisťovala, aký zmysel majú šport 
a pohyb vôbec v živote občanov mesta 
Senica a čím by malo mesto prispieť k zlep-
šeniu situácie v tejto oblasti. V dotazníku 
bolo 13 tém a vyplnilo ho 337 obyvateľov. 

V koncepcii rozvoja športu sú spraco-
vané podrobné informácie o existujúcich 
športových kluboch, ich členskej základni 
prípadne okruhu záujemcov, výdavky 
na šport zo strany samosprávy mesta, 
investície v predchádzajúcich rokoch 
do jednotlivých športovísk, plánované 
novobudované prípadne rekonštruované. 

O koncepcii rozvoja športu sa bude dis-
kutovať na najbližšom rokovaní mestského 
zastupiteľstva 11. februára.

Ivan Tobiáš

Bezpečnosť 
na prvom mieste

V Senici so vznikom samospráv v roku 
1990 bola zakrátko zriadená aj Mestská polí-
cia, ktorá bola konštituovaná v roku 1991. 
Jej hlavné poslanie sa za tie roky nezmenilo 
a stále je na prvom mieste bezpečnosť oby-
vateľov, ochrana zdravia a majetku a dodrži-
avanie verejného poriadku. Z pôvodných 12 
mestských policajtov v roku 1991 má dnes 
Mestská polícia 21 príslušníkov. 

Aby mohli policajti chrániť ľudí i verejný 
majetok a plniť aj ďalšie úlohy, ktoré im 
vyplývajú z ich poslania, majú oporu v bez-
pečnostných kamerách rozmiestnených 
po meste. Prvé boli inštalované v roku 2005 
a výstup z nich sledovali policajti. V roku 
2006 bola zriadená chránená dielňa, v kto-
rej v nepretržitej prevádzke pracujú ľudia 
so zdravotným postihnutím a prostredníc-
tvom kamier sledujú dianie v meste. Všetky 
porušenia a mimoriadne udalosti hlásia 
policajtom. Tí tak vedia, kde je nutný ich 
zásah a k akému problému idú. V súčas-
nosti na Mestskej polícii sledujú 35 kamier. 
V minulom roku pribudlo do kamerového 
systému mesta 13 nových kamier a šesť 
bolo zrekonštruovaných. Dianie na najviac 
frekventovaných miestach v meste je sledo-
vané a nahrávané v chránenej dielni Mest-
skej polície a od konca roku 2019 je obra-
zový signál z nových 19 bezpečnostných 
kamier dodávaný aj na Obvodné oddele-
nie Policajného zboru SR v Senici. 

Policajtom v rámci plánovanej obnovy 
služobných áut zakúpila samospráva mesta 
Senica v roku 2019 nové vozidlo. Autá sú 
v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke, 
preto podliehajú veľkému opotrebovaniu, 
a to aj napriek pravidelnej údržbe. Ich 
výmena je potrebná každých 6 až 7 rokov. 
MsP má k dispozícii 2 služobné vozidlá. 

Hoci autá sú nevyhnutnou súčasťou 
vybavenia MsP, policajti majú vo svojom 
dennom programe aj pochôdzkovú činnosť. 
Počas dňa sa pohybujú na frekventovaných 
miestach, ktorými sú napríklad základné 
školy, autobusová stanica, Námestie oslobo-
denia, mestský park, kde dohliadajú na bez-
pečnosť, sledujú bezpečnosť a plynulosť 
cestnej premávky, bezpečnosť chodcov 
na priechodoch, riešia priestupky týkajúce 
sa parkovania. Dohľad nad dodržiavaním 
verejného poriadku a kontrolu parkovania 
formou známok alebo SMS v zmysle VZN 
č. 5 vykonávajú aj v nočných službách. 

Viera Barošková 
foto Lucia Vajdová 
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Rőntgen je v prevádzke
Začiatkom januára si pacienti navšte-

vujúci senickú polikliniku všimli oznamy, 
v ktorých sa riaditeľka Polikliniky Senica, 
n.o. obracia na fyzické aj právnické 
osoby so žiadosťou o finančný príspe-
vok na opravu RTG prístroja. Vyvolalo to 
nevôľu a nastolilo viaceré otázky. 

Senická poliklinika, ktorá je neziskovou 
organizáciou, môže zo svojej podstaty pri-
jímať takéto dary. Treba však zdôrazniť, že 
Mesto Senica ako zakladateľ tejto orga-
nizácie do jej riadenia nezasahuje a táto 
výzva bola teda plne v kompetencii vede-
nia polikliniky.

Žiadosť o finančný príspevok sa zdá 
ako nepochopiteľný postup riaditeľky poli-
kliniky Mgr. Evy Volkovej, no takéto výzvy 
sú úplne bežné pri neziskových organi-
záciách. Rovnaké výzvy na poskytnutie 
daru zverejňuje pravidelne napr. Fakultná 
nemocnica s poliklinikou v Skalici či iné 
zdravotnícke zariadenia, kde záujemco-
via prispievajú na konkrétnu ambulanciu 
alebo prístrojové vybavenie jednotlivých 
pracovísk.

Mesto Senica toto zdravotnícke zaria-
denie podporuje, záleží mu na dostupnosti 
zdravotnej starostlivosti a zabezpečení 
všetkých základných činností pre pacien-
tov na jednom mieste.

Mediálna bublina ohľadne pokazeného 
prístroja a zbierky od občanov možno 
vyvoláva dojem, že v senickej poliklinike je 
ohrozená starostlivosť.

Treba zdôrazniť, že RTG prístroj, ktorý 
sa pokazil popoludní 29. októbra 2019 
bol po poruche opravený v priebehu 4 
pracovných dní. Do plnej prevádzky bol 
po dodaní náhradných dielov uvedený 
7. novembra 2019. Odvtedy naplno slúži 
pre pacientov z celého regiónu. Treba 
však zaplatiť faktúru vo výške 51 tisíc € 
za opravu prístroja, ktorá je splatná vo via-
cerých splátkach, posledná vo februári 
2020. Nečakané výdavky takto zaskočili 
polikliniku na konci roka 2019.

Na rokovanie mestského zastupiteľstva 
12. decembra bol v snahe pomôcť riešiť 
finančnú situáciu zaradený do rozpočtu 
mesta na rok 2020 návrh na dotáciu 
pre Polikliniku Senica, n.o. vo výške 80 
tisíc eur a tento bol aj schválený. Stalo sa 
tak prvýkrát v 15-ročnej histórii mestského 
zdravotníckeho zariadenia, ktoré v roku 
2019 pocítilo výpadok financií zo zdravot-
ných poisťovní. Poliklinika oslovila pois-
ťovne VšZP a Dôveru ZP so žiadosťami 
o uhradenie nadlimitných výkonov za rok 
2019, zvýšenie ceny bodu a mesačného 
paušálu, zatiaľ však bez výsledku, čo sa 
týka preplatenia nadlimitných výkonov. 
Okrem príjmu zo zdravotníckych výkonov 
má poliklinika príjmy z prenájmu ambu-
lancií, podnikateľskej činnosti a prevádzky 
Sotinskej lekárne.

Vedenie polikliniky zháňa finančné pro-
striedky aj inými spôsobmi. Oslovilo pod-
nikateľské subjekty aj starostov obcí Senic-

kého okresu. RTG prístroj je totiž jediný 
v Senickom okrese, neslúži teda len paci-
entom zo Senice, ale celkovo 60 000 oby-
vateľom regiónu. Z oslovených starostov 
na výzvu reagovali 4 obce a jedna senická 
firma. Vedenie Polikliniky sa zaručuje 
všetkým prispievateľom, že financie budú 
použité na tento konkrétny účel. Platí tiež, 
že všetko je založené na dobrovoľnosti 
a dobrej vôli darcov. Peniaze sú určené 
na prístroj, ktorý je nevyhnutný a denno-
-denne využívaný množstvom pacientov. 
Príležitosť ako pomôcť Poliklinike Senica, 
n.o. sa naskytá darcom v nadchádzajúcom 
období aj formou 2 % z daní. 

bar, lv

Vznikne nový závod 

Mesto chce 
monitorovať ovzdušie

V polovici tohto roka plánuje investor 
PolyFol Group začať výstavbu závodu 
na recykláciu polyetylénových fólií v are-
áli priemyselnej zóny. Spoločnosť získala 
zo zdrojov Ministerstva životného prostre-
dia SR nenávratný finančný príspevok 6 
500 923 eur na výstavbu závodu, zmluva 
je účinná od 6. decembra 2019.

Nenávratný finančný príspevok tvorí 
približne 45 percent plánovaných nákla-
dov. PolyFol Group má platné územné a 
stavebné rozhodnutie a tiež kladné sta-
novisko zo strany posudzovania vplyvov 
na životné prostredie (EIA).

Ešte pred začiatkom stavby musí pre-
behnúť kompletné verejné obstarávanie, 
ktoré sa týka nielen technologickej časti, 
ale aj generálneho dodávateľa. „Stavbu 
začneme až po dokončení verejného 
obstarávania a po jeho odkontrolovaní 
kontrolnými inštitúciami,“ informoval kona-
teľ spoločnosti Jan Hűbler.

Vo výrobnom areáli bude technolo-
gická linka jediná svojho druhu v strednej 
a východnej Európe na spracovanie hlavne 
z obchodných reťazcov a poľnohospodár-
skych fólií využívaných na urýchlenie rastu 
poľnohospodárskych plodín. Firma v rámci 
unikátneho technologického procesu 
z odpadových fólií vyrobí finálny produkt 
- vrecia na odpad. Verejné prerokovanie 
správy o hodnotení vplyvov na životné pro-
stredie pre činnosť závodu bolo v auguste 
2018 v Senici. 

Podľa štúdie EIA závod by nemal zaťa-
žiť životné prostredie, zámer predpokladá 
nízku úroveň hluku a zápachu - opatrnosť 
je však namieste. Samospráva mesta chce 
tieto ukazovatele monitorovať a informácie 
o nich zverejňovať. „Presadzujeme, aby sa 
v meste zriadili tri až štyri kontrolné miesta, 
ktoré budú monitorovať stav ovzdušia. Zria-
denie týchto miest by mal zaplatiť investor, 
aby deklaroval, že ovzdušie v okolí závodu 
bude čisté. Kontrolné miesta by mali byť 
zriadené pred spustením samotnej výroby, 
aby bolo možné porovnať dáta pred a po 
jeho spustení do prevádzky," povedal pri-

mátor mesta Senica Martin Džačovský.
Primátor ďalej doplnil, že podľa projektu 

ide o vysoko sofistikovaný proces: „Verím, 
že sa nebude dostávať toľko odpadu 
na skládky, ale bude sa správne spracová-
vať, aby sa tieto fólie mohli znovu použiť. 
Závod bude mať prínos aj pre samotné 
mesto, keďže nový závod prináša zamest-
nanosť a aj vo forme dane z nehnuteľností."

Spoločnosť plánuje zamestnávať 
pri plnej trojzmennej prevádzke 60 zamest-
nancov, ktorí za 1 hodinu spracujú 1 tonu 
odpadu.

Viera Barošková

Pribudli kúpeľne, 
bude aj výťah

Zariadenie sociálnych služieb Senica, 
n.o. na Štefánikovej ulici začalo soci-
álne služby poskytovať 1. februára 2006. 
Vzniklo v budove, ktorá predtým slúžila 
ako zdravotnícke zariadenie. 

Zariadenie sociálnych služieb (ZSS) 
poskytuje tieto sociálne služby: zariadenie 
opatrovateľskej služby, zariadenie pre seni-
orov, útulok a tiež sociálne poradenstvo. 
Kapacita zariadenia je 42 miest v 2 a 3-lôž-
kových izbách a 8 miest v útulku. Za roky 
prevádzky ZSS bolo už nevyhnutné urobiť 
v ňom niektoré úpravy, ktoré by uľahčili 
prácu zamestnancom a poskytli väčšiu 
bezpečnosť a komfort klientom. Bezba-
riérové, priestranné a komfortné – tak 
by sme mohli charakterizovať štyri nové 
kúpeľne s WC, ktoré už slúžia klientom 
ZSS od novembra 2019. Zriaďovateľ zaria-
denia Mesto Senica ich prebudoval z troch 
stiesnených a nevyhovujúcich sociálnych 
zariadení a jedného skladu bielizne. Nové 
sociálne zariadenia umožňujú klientom 
bezpečný pohyb a personálu ľahšiu a jed-
noduchšiu prácu s obyvateľmi zariadenia. 
Pre ľahšiu orientáciu klientov sú kúpeľne 
na oboch poschodiach rozlíšené hnedým 
a zeleným obkladom. Firma práce urobila 
počas mesiacov september a október. 

Tým sa však úpravy nekončia. V tomto 
roku Mesto Senica vybuduje vonkajší lôž-
kový evakuačný výťah so záložným zdro-
jom, ktorý opäť prispeje k bezpečnosti, 
komfortu, k ľahšej a jednoduchšej mani-
pulácii s klientmi i materiálom. Prístavbou 
lôžkového evakuačného výťahu k budove 
ZSS sa vyriešia problémy s horizontálnou 
prepravou klientov v budove a tiež s evaku-
áciou klientov v prípade požiaru.

Viera Barošková
foto autorka
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Rok 2019 
z pohľadu štatistiky 

K 31. decembru 2019 mala Senica 19 920 
obyvateľov. Je to o 39 menej ako v roku 2018. 
Z mesta sa počas roka 2019 odsťahovalo 
346 obyvateľov, naopak Senicu si ako nové 
miesto na bývanie vyvolilo 315 ľudí. Zomrelo 
184 ľudí s trvalým pobytom v Senici. 

Na Matričnom úrade Senica bolo v lan-
skom roku zapísaných 89 uzavretých man-
želstiev. Prevažovali civilné sobáše nad cir-
kevnými. Priamo na Mestskom úrade malo 
sobáš 52 párov, v kostoloch uzavrelo sobáš 
37 párov. Zo štatistiky vyplýva, že najobľ-
úbenejším mesiacom pre novomanželov 
bol jún, kedy bolo uzavretých 18 man-
želstiev, nasledoval október s 12 sobášmi 
a mesiace máj a september, kedy bolo 
uzavretých po 10 manželstiev. Prejavil sa aj 
trend sobášov na netradičných miestach, 
keď si niekoľko párov za miesto obradu 
vybralo zahraničné letoviská. 

V uplynulom roku sa narodilo 176 Seni-
čanov, z toho bolo 92 dievčat a 84 chlap-
cov. V roku 2018 to bolo naopak. Obľ-
úbenými menami vlani boli chlapčenské 
Adam a Michal a dievčenské Nina, Viktória 
a Mia. Objavili sa opäť aj netradičné mená 
– z dievčenských Zoe, Carmen, Justína či 
Lesana a z chlapčenských Teo. 

bar 

Pomoc pre občanov 
v poradni

Spolu 163 občanov zo Senice i okolia 
navštívilo v roku 2019 bezplatnú Poradňu 
pre verejnosť, ktorá poskytuje služby 
na Mestskom úrade. Najčastejšími problé-
mami, s ktorými sa na odborníkov obrátili 
boli dedičstvo, vyrovnanie bezpodielo-
vého spoluvlastníctva manželov, kúpne 
a nájomné zmluvy, prevody bytov, náhrada 
škody, susedské spory, nájom poľnohospo-
dárskej pôdy, rôzne pôžičky.

Poradňa pre verejnosť pokračuje aj 
v tomto už 17. roku existencie a odborníci 
pomôžu pri pracovnoprávnych, rodinných 
či občianskych vzťahoch v rámci právneho 
poradenstva. Veľký záujem je tradične aj 
o pomoc v sociálnej oblasti, pomoc mediá-
tora či finančného poradcu. 

Spolu sedem odborníkov – 3 právnici, 
2 finanční poradcovia, 1 mediátor a koor-
dinátorka Poradne sú každý mesiac k dis-
pozícii na konzultácie. Občania dostanú 
cenné rady ako svoj problém riešiť. 

Tento ojedinelý projekt má pod patro-
nátom mesto Senica, ktoré zabezpečuje 
odborníkov aj priestory v zasadačke na prí-
zemí Mestského úradu od 13. do 16. hod. 
Poradňa sa koná vždy v posledný utorok 
v mesiaci, výnimkou sú mesiace júl, august 
a december. Termíny na tento rok: 28. 
január, 25. február, 31. marec, 28. apríl, 26. 
máj, 30. jún, 29. september, 27. október, 
24. november 2020. 

Viera Barošková

Potrebujete 
opatrovateľku?

Mesto Senica poskytuje svojim oby-
vateľom základné sociálne poradenstvo 
a okrem iného aj domácu opatrovateľskú 
službu. Je to sociálna služba poskytovaná 
v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociál-
nych službách. 

Komu sa poskytuje ?
Fyzickej osobe, ktorá:
• má trvalý pobyt na území mesta 

Senica, 
• jej stupeň odkázanosti je najmenej 

II. podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych 
službách,

• je odkázaná na pomoc inej fyzickej 
osoby pri úkonoch sebaobsluhy, starostli-
vosti o svoju domácnosť a základných soci-
álnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona 
o sociálnych službách.

Kde sa poskytuje ?
• v prirodzenom sociálnom prostredí 

klienta (domácnosti).
Kedy sa poskytuje ?
• v pracovných dňoch maximálne v roz-

sahu 7,5 hodín:
Pondelok 7.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 15.30
Streda 7.30 - 16.30
Štvrtok 7.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 14.30
Podmienky pre poskytnutie opatrova-

teľskej služby:
• podanie žiadosti o posúdenie odkáza-

nosti na sociálnu službu (oddelenie sociál-
nych vecí MsÚ),

• po vykonaní lekárskej a sociálnej 
posudkovej činnosti bude žiadateľovi 
vydaný posudok a rozhodnutie o odkáza-
nosti na sociálnu službu,

• následne občan môže podať žiadosť 
o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní soci-
álnej služby t.j. opatrovateľskej služby. Prí-
lohou žiadosti je právoplatné rozhodnutie 

Pohľadávok stále veľa
Aj samospráva mesta Senica patrí 

k tým, ktoré majú dlhodobé výpadky prí-
jmov z daní a poplatkov. Mesto Senica 
k 31. decembru 2019 eviduje pohľadávky 
na dani z nehnuteľností v celkovej výške 
313 505,76 eur a na poplatku za komu-
nálny odpad a drobný stavebný odpad 
za roky 2002 – 2019 sumu 236 936,65 eur.

Pohľadávky vymáha v súčinnosti 
so Sociálnou poisťovňou a komerčnými 
bankami, a to zrážkami zo mzdy, prípadne 
iných príjmov alebo blokáciou prostried-
kov na bankových účtoch dlžníkov, v prí-
pade dane z nehnuteľností zriadením 
záložného práva na nehnuteľnosť.

V ostatnom období rezonuje vymáha-
nie pohľadávok zabavením vodičských 
preukazov. Mesto Senica k tomuto kroku 
pristúpi v krátkom čase. Samospráva Mesta 
Senica to považuje  za krajnú možnosť, ale 
je to spravodlivé voči tým, ktorí si svoje 
povinnosti plnia. Mnohokrát nie sú dlž-
níci tí, čo nič nemajú, ale tí, ktorí vedome 
obchádzajú zákon.

bar

o odkázanosti na sociálnu službu, potvr-
denie lekára o bezinfekčnosti, vyhlásenie 
o majetku fyzickej osoby, potvrdenie o prí-
jme za predchádzajúci kalendárny mesiac 
a ďalšie potrebné doklady.

Úhrada za poskytovanie opatrova-
teľskej služby:

• je stanovená v zmysle VZN Mesta 
Senica č. 48 o poskytovaní sociálnych 
služieb, o spôsobe a výške úhrad za soci-
álne služby poskytované v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Senica vo výške 1,30 
eura za jednu hodinu (obslužné a ďalšie 
činnosti). 

lv

Kynológovia majú 
nové auto

Od stredy 29. januára sa Policajní kyno-
lógovia z Okresného riaditeľstva Policaj-
ného zboru Senica (OR PZ) a Dobrovoľné 
hasičské zbory z obcí Borský Mikuláš 
a Borský Svätý Jur môžu tešiť z nových 
vozidiel. Tie im v našom meste odovzdala 
ministerka vnútra SR Denisa 
Saková. 

Policajní kynológovia z OR PZ 
dostali nové auto Peugeot Boxer 
na prevoz psíkov. Dodávka pokrs-
tená priamo pani ministerkou 
môže odštartovať svoju policajnú 
kynologickú kariéru a „štvorno-
hých kolegov” môže bezpečnej-
šie a pohodlnejšie voziť kdekoľ-
vek, kde to bude potrebné.

Prvozásahového auto Iveco 
Daily zas prevzali zástupcovia 

2 obcí z nášho okresu. Okrem ministerky 
vnútra SR Denisy Sakovej sa odovzdá-
vania zúčastnili aj prezident Hasičského 
a záchranného zboru Pavol Nereča, ria-
diteľ Krajského riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Trnave Vojtech 
Valkovič a generálny sekretár DPO SR Ven-
delín Horváth.

lv
foto: zdroj MV SR
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január 2020
Dotácie Trnavskej župy v roku 2020
Na rok 2020 vyčlenil Trnavský samo-

správny kraj (TTSK) v rozpočte na dotácie, 
podporu obcí a miest a podnikateľských 
subjektov celkovo 2 115 000 eur.

Prvá schéma: Dotácie pre organizácie 
alebo právnické osoby na podporu vše-
obecne prospešných služieb, všeobecne 
prospešných alebo verejnoprospešných 
účelov, na podporu podnikania a zamest-
nanosti podľa VZN č. 44/2018. Dotácie 
pre obce na financovanie spoločných úloh 
v záujme rozvoja územia podľa VZN č. 
45/2018.

TTSK poskytuje ďalšiu možnosť obciam, 
mestám a organizáciám ako realizovať 
projekty v regióne. Zastupiteľstvo TTSK 
schválilo novinky v oblasti poskytovania 
dotácii z rozpočtu. Krajskí poslanci budú 
rozdeľovať finančnú podporu pre kon-
krétne projekty v celom kraji. Každý posla-
nec môže prerozdeliť 15 tisíc €, minimálna 
výška podpory projektu je 500 €. Žiadosti 
o podporu z dotačných schém môžu záu-
jemcovia podávať do 14. februára 2020 aj 
elektronicky.

V poskytovaní elektronických služieb 
TTSK napĺňa myšlienku digitálnej samo-
správy. Pre obce sú sprístupnené formu-
láre, ktoré po vyplnení kraj dostane elek-
tronicky, bez nutnosti použitia ani jedného 
hárku papiera. V prípade organizácií však 
ostáva k dispozícií aj možnosť odoslanú 
žiadosť vytlačiť a doručiť ju poštou. Všetky 
informácie sú uvedené na https://form.
trnava-vuc.sk/Workdesk/podanie/40/

a https://form.trnava-vuc.sk/Workdesk/
podanie/39/

Poslanci môžu mestám, obciam a orga-
nizáciám prerozdeliť celkovo 600 tisíc €.

Druhá schéma: Participatívny rozpočet
V tejto schéme môžu občania financo-

vať svoje nápady ako zlepšiť svoje okolie. 
Vždy sú to nízko nákladové projekty, ktoré 
realizujú samotní občania v spolupráci 
so samosprávou. Podmienkou je, aby vytvá-
rali nové verejné služby, stimulovali alebo 
rozvíjali komunitné a susedské vzťahy, 
obnovovali verejné priestranstvo. Nemusia 
mať pritom žiadne vlastné finančné pros-
triedky. Jeden projekt je možné podporiť 
až do výšky 5 000 €. Pre okres Senica je 
vyčlenených 27 000 €. Úvodné stretnutie 
sa uskutočnilo 14. januára v SOŠ Senica. 

Žiadatelia musia podať svoje projekty 
elektronicky najneskôr do 6. marca 2020. 
verejné prezentácie projektov sa uskutoč-
nia od 1. do 22. apríla 2020. Hlasovanie 
bude možné od 30. apríla do 13. mája. 
Definitívne výsledky budú zverejnené 20. 
mája. Vyúčtovanie projektov je stanovené 
do 14. decembra t.r. všetky potrebné infor-
mácie získate na https://tvorimekraj.sk/. 
Celkový objem tejto grantovej schémy je 
500 000 €.

Tretia schéma: Podpora regionálneho 
rozvoja v Trnavskej župe

Táto schéma je podrobne uvedená 
vo VZN č. 46/2018. Výzva je zameraná 
na podporu všeobecne prospešných alebo 
verejnoprospešných projektov, na pod-
poru podnikania a zamestnanosti na území 
kraja a podporu projektov zameraných 
na zvyšovanie atraktivity územia a na roz-
voj cestovného ruchu v regiónoch kraja. 

Oprávnenými žiadateľmi o poskytnutie 
dotácie môžu byť miestne akčné skupiny, 
oblastné organizácie cestovného ruchu, 
združenia právnických osôb, občianske 
združenia zriadené za účelom regionál-
neho rozvoja a neziskové organizácie 
zriadené za účelom poskytovania všeo-
becne prospešných služieb. Minimálna 
výška dotácie, na ktorú môže byť uzatvo-
rená zmluva, je 3 000 € a maximálna výška 
dotácie je 50 000 €. Výzva bude uverej-
nená začiatkom februára 2020 na stránke 
https://trnava-vuc.sk/.

V roku 2019 boli v regióne Záhoria 
z tejto schémy podporené projekty:

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

jektu je označenie významných kultúr-
nych, prírodných a turistických objektov 
v jednotlivých členských obciach MAS 
Záhorie (členom je aj Senica) a prezen-
tácia týchto objektov formou brožúry 
a internetovej stránky. Tento projekt je 
podporený vo výške 15 503 €.

- Podpora predaja regionálnych produk-
tov a vytvorenie nového predajného 
miesta v NKP Nyaryiovský kaštieľ v obci 
Sobotište. Cieľom projektu je podpora 
regionálnych výrobcov, remeselníkov 
a poskytovateľov tradičných služieb 
v cestovnom ruchu v regióne a zvýše-
nie dopytu po ich výrobkoch a službách 
a rozšírenie regionálnej značky „Kopa-
nice – regionálny produkt“. Podpora sa 
týka poskytovateľov služieb z obcí Sobo-
tište, Podbranč a Prašník. Táto žiadosť 
bude podporená vo výške 34 803 €.

- Stavebné úpravy kaštieľa v Jablonici 
pre zvýšenie kultúrneho a turistického 
potenciálu v Trnavskom samosprávnom 
kraji. Cieľom projektu je záchrana kaš-
tieľa a parku v Jablonici ako Národnej 
kultúrnej pamiatky pre zvýšenie kultúr-
neho a turistického potenciálu v našom 
kraji. Konkrétne budú pokračovať sta-
vebné práce na hlavnom objekte kaš-
tieľa. Tento projekt bude podporený 
vo výške 30 720 €.

Spolu tvoríme kraj
Pavol Kalman

poslanec a podpredseda TTSK

Ohliadnutie sa 
za adventnými 
podujatiami ZUŠ

Adventný čas je každoročne pre žiakov 
a pedagógov Základnej umeleckej školy 
veľmi rušným obdobím, v ktorom každý 
odbor prispieva svojím dielom k potešeniu 
rodičov i verejnosti.

Výtvarný odbor od 6. decembra 
sprístupnil výstavu v Galérii na prízemí, 
kde sa návštevníci okrem nápaditej zimnej 
výzdoby pokochali pohľadom na zimné 
a vianočné motívy v prácach mladších 
i starších žiakov a svoju tvorbu tu prezen-
tovali aj dospelí výtvarníci.

Tanečné triedy sa už tradične prezento-
vali krásnymi koncertmi v kinosále Domu 
kultúry. Najprv to boli dva koncerty 9. 
decembra – žiakov z triedy učiteľky Anny 
Antálkovej a 12. decembra bola takisto 
dvakrát naplnená sála na koncertoch uči-
teľky Vladimíry Hruškovej a učiteľky Mar-
tiny Gašparovej. Obe triedy zopakovali 
svoje výkony aj pre žiakov senických škôl 
vždy v nasledujúce doobedie po svojich 
koncertoch.

Literárno-dramatický odbor sa čo 
do počtu žiakov do adventných podujatí 
zapojil o niečo menej ako ostatné odbory.

Skupina študentov II. stupňa z triedy 
učiteľky Lindy Petrákovej sa predstavila 
v rámci Literárnej Senice 5. decembra 
a svoje predstavenie zopakovala pre verej-
nosť ešte raz 18. decembra. 

Žiaci z triedy učiteľky Jany Báňayovej 
– od tých najmenších až po žiačky z vyš-
ších ročníkov - spoluúčinkovali s hudob-
níkmi na príprave hudobno- dramatického 
pásma, s ktorým sa senickej verejnosti 
predstavili 15. a 16. decembra v rámci via-
nočnej dediny na námestí. 

Najviac podujatí už tradične pripravil 
hudobný odbor. Takmer všetky triedy mali 
vlastné triedne koncerty , ktoré sa konali 
väčšinou v Galérii v podkroví. Okrem nich 
účinkovali žiaci na dvoch veľkých koncer-
toch v dňoch 10. a 17. decembra v kon-
certnej sále školy, a to nielen ako sólisti, 
ale aj v rôznych komorných zoskupeniach. 
Všetky koncerty sa tešili veľkému záujmu 
rodičov.

Adventnú koncertnú nádielku uzatvoril 
19. decembra benefičný koncert pedagó-
gov školy. Početné obecenstvo, medzi kto-
rým nechýbal ani primátor mesta Martin 
Džačovský, zástupca primátora Filip Lac-
kovič či prednostka MsÚ Katarína Vrlová, 
odmenilo potleskom výkony pedagógov. 
Záver koncertu patril koledám a neod-
mysliteľnej Tichej noci, ktoré vybral a pre 
komorné združenie učiteľov upravil Ond-
rej Hluchý. Výťažok z koncertu sa rozhodli 
učitelia venovať na účet ťažko chorej zdra-
votnej sestry Ruženy Rusnákovej.

Mgr. Mirka Gáfriková
riaditeľka ZUŠ Senica
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činnosť
Územný spolok Slovenského Červe-

ného kríža Senica 19. decembra na prízemí 
bytového domu na Hurbanovej ulici 1379 
oficiálne otvoril činnosť nízkoprahovej soci-
álnej služby pre deti a rodinu pod názvom 
Humanitko. Funguje v pracovné dni od 8. 
do 16, hod. O klientov sa v Humanitku 
starajú sociálna pracovníčka a asistent 
zamestnaný na polovičný pracovný úvä-
zok. Služby sú poskytované v zariadení i v 
teréne.

Táto služba je v povinnej kompetencii 
mesta, ktoré jej zriadenie aj finančne pod-
porilo. Finančný príspevok na poskytovanie 
sociálnej služby je 10 000 eur ročne. Pri-
mátor mesta Martin Džačovský vyzdvihol, 
že je otvorená v lokalite, ktorá to najviac 
potrebuje: „Som rád, že v úzkej spolupráci 
s Územným spolkom SČK sme toto zaria-
denie otvorili a pomôže ľuďom v núdzi“. 
Poslaním nízkoprahovej sociálnej služby je 
prostredníctvom komplexných, odborných 
činností, iných činností a aktivít prispieť 
k sociálnemu začleneniu osôb sociálne vyl-
účených, a to na individuálnej, skupinovej 
aj na komunitnej úrovni. Cieľovou skupi-
nou sú deti do 15 rokov a ich rodiny, ktoré 
sú ohrozené sociálnym vylúčením alebo 
majú obmedzenú schopnosť sa spoločen-
sky začleniť a samostatne riešiť svoje pro-
blémy, spôsob života, závislosť od návy-
kových látok alebo návykových škodlivých 
činností. Riaditeľka Územného spolku 
SČK Miriam Madunická poďakovala samo-
správe mesta za ústretovosť a zdôraznila, 
že zariadenie bude nápomocné občanom 
v dlhodobo nepriaznivej sociálnej situácii. 

V Humanitku sa bude poskytovať soci-
álne poradenstvo, sociálna rehabilitácia 
a preventívne aktivity. Rodiny, ktorým hrozí 
sociálne vylúčenie, môžu toto zariadenie 
navštevovať a zmysluplne tráviť tu voľný 
čas. Miestnosti sú na takéto aktivity vyba-
vené. 

Nízkoprahová sociálna služba dopo-
ludnia poskytuje sociálne poradenstvo 
a sociálnu rehabilitáciu po dohode s rodi-
nami. Popoludnie je vyčlenené pre rôzne 
činnosti, napríklad pohybové hry detí, čin-
nosť zameranú na rozvoj jemnej motoriky 
s možnosťou využívania arteterapeutic-
kých prvkov, spoločenské hry s deťmi, klub 

pre matky s deťmi. Okrem toho sa v Huma-
nitku pre rodiny v sociálnej alebo hmotnej 
núdzi poskytuje aj humanitná pomoc - oša-
tenie, hračky, kočíky. 

Ďalším poslaním nízkoprahovej sociál-
nej služby je aj vydávanie potravín (chlieb 
a pečivo) z potravinovej banky, do kto-
rej potraviny dodáva HM Tesco. Tri razy 
do týždňa v pondelok, stredu a piatok 
od 12. do 13.30 hod. tu vydávajú aj potra-
viny, ktorým končí záručná lehota. Potra-
viny sa vydávajú len zaevidovaným ľuďom. 
„Momentálne evidujeme 50 viacpočet-
ných rodín, chodia sem pravidelne aj seni-
ori. Potravinová pomoc je určená všetkým, 
ktorí sa z objektívnych príčin cítia v soci-
álnej alebo hmotnej núdzi. Potravinové 
balíčky z EÚ prerozdeľujeme už štyri roky, 
takže máme prehľad o rodinách, ktoré nás 
vyhľadávajú aj v rámci inej pomoci“ infor-
movala riaditeľka Územného spolku SČK 
Miriam Madunická. 

Začiatkom decembra 2019 v rámci 
vianočného darovania priniesli ľudia 
do Humanitka veľké množstvo vecí. 
„Veľmi za všetko ďakujeme a následne sme 
ich poskytli ďalej. Bol o ne veľký záujem 
a v priebehu dopoludnia sme odovzdali 
takmer 6 000 kusov. Pomohli sme obleče-
ním, hračkami a inými potrebami približne 
130 rodinám,“ konštatovala riaditeľka. 
Týmto aktivitám sa venovali aj v Dome 
humanity SČK na Kalinčiakovej ulici. 

Viera Barošková

Betlehemské svetlo
Plamienok svetla z Betlehema v nedeľu 

22. decembra horel i na našom námestí. 
Postarali sa o to členovia oddielu vodných 
skautov, ktorí deň predtým svetlo prevzali 
od svojich kolegov, ktorí ho vlakom pre-
pravovali po celom Slovensku. Predpolud-
ním s nadšením osobne ďalej odovzdávali 
svetielko záujemcom. Svetlo z Betlehema 
z Baziliky Narodenia Pána prišlo na námes-
tie prevziať viac ako 40 ľudí. Popoludní 
si ho ďalší vyzdvihli v stánku Domky. 

Na mnohých sviatočných stoloch bolo 
svetlo z Betlehema na Štedrý deň súčasťou 
slávnostnej výzdoby ako symbol pokoja, 
radosti a nádeje. Skauti odniesli betlehem-
ské svetlo aj na evanjelickú a rímskokato-
lícku faru a do zariadení sociálnych služieb. 

text a foto bar

Aj osobné bankroty
Centrum právnej pomoci je štátna roz-

počtová organizácia, ktorej cieľom je zlep-
šovanie prístupu k spravodlivosti pre ľudí 
v materiálnej núdzi, t. j. pre tých ľudí, ktorí 
pre nedostatok finančných prostriedkov 
nemôžu využívať existujúce právne služby. 
Od roku 2006 pôsobí Centrum vo viace-
rých oblastiach. Poskytujeme komplexnú 
právnu pomoc v občianskoprávnych, 
rodinnoprávnych, pracovnoprávnych, 
obchodnoprávnych veciach, v konani-
ach pred súdom v správnom súdnictve, 
v konaní pred Ústavným súdom Sloven-
skej republiky, v konaniach o oddlžení 
fyzických osôb (tzv. osobný bankrot) a v 
cezhraničných sporoch. Centrum má kan-
celárie v 15 mestách po celom Slovensku. 
Pôsobnosť Centra sa rozšírila o 28 konzul-
tačných pracovísk, ktoré patria pod jednot-
livé kancelárie.

V marci 2019 bolo v rámci Centra práv-
nej pomoci – kancelária Trnava vytvorené 
konzultačné pracovisko v Senici na Štefáni-
kovej ulici na Mestskom úrade. Obyvate-
lia Senice si tak môžu prísť každý mesiac 
po právnu radu, zúčastniť sa bezplatnej 
konzultácie o osobnom bankrote alebo 
odovzdať žiadosť o poskytnutie právnej 
pomoci a žiadosť o poskytnutie právnej 
pomoci v konaní o oddlžení. 

V roku 2019 vycestovali zamestnanci 
kancelárie Trnava za obyvateľmi Senice 

10-krát. Na Mestskom úrade Senica sa 
poskytlo 10 konzultácií o osobnom ban-
krote, ktorých sa zúčastnilo 144 klien-
tov. Mnoho z nich je už v tomto období 
úspešne oddlžených. Predbežnej kon-
zultácie, ktorej predmetom je poskytnúť 
základnú právnu radu sa zúčastnilo 11 
klientov. Klienti sa najčastejšie dopytovali 
po informáciách o majetkových sporoch, 
vysporiadaní podielového a bezpodielo-
vého spoluvlastníctva a o rozvodoch. Čas-
tou témou bola neschopnosť splácať svoje 
pohľadávky, exekúcie či obava o to, že 
prídu o strechu nad hlavou.

S poskytovaním právnej pomoci 
na Mestskom úrade Senica pokračujú 
zamestnanci kancelárie Trnava aj v roku 
2020. Radi klientom poradia aj na najbliž-
ších termínoch konzultácií a odporučia, 
aby kontaktovali Centrum ešte v štádiu, 
keď je možné nájsť adekvátne riešenie 
problému. V prípade, že majú klienti záu-
jem zúčastniť sa predbežných konzultácií 
alebo konzultácií o osobnom bankrote, je 
potrebné sa vopred telefonicky objednať 
na tel. čísle 0650 105 100 alebo e-mailom 
na adrese info.tt@centrumpravnejpomoci.
sk. Pri odovzdávaní žiadostí nie je objed-
nanie nutné. Tešíme sa na ďalšie stretnutia, 
ktoré sa v Senici uskutočnia 11. februára, 
10. marca, 16. apríla, 12. mája, 9. júna.

Mgr. Martina Tóblová
vedúca kancelárie
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Nie každý z nás vie 
presne a správne zareago-
vať, ak sa dozvie, že jeho 
dieťa je ohrozené drogou alebo inou návy-
kovou látkou. V prvom rade zachovajte 
pokoj a rozvahu. Nepodceňujte nebezpe-
čenstvo, ale ho ani nedramatizujte.

- Pamätajte, že každé dieťa môže uro-
biť chyby a zistené skutočnosti môžu byť 
pre rodiča tak šokujúce, že ľahko urobí 
chybné rozhodnutie následne aj on a jeho 
následkom často dochádza k zhoršeniu 
vzťahov medzi dieťaťom a rodičom.

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

- Pamätajte, že od toho dňa neexistuje 
pre vás nič dôležitejšie ako vaše dieťa.

- Vaše dieťa už nedokáže vôľovo ovlá-
dať svoje konanie, preto nemá význam ho 
obviňovať.

- Nehľadajte vinníka, vôbec vám to 
nepomôže – možno by ste museli hlboko 
načrieť do vášho svedomia.

- Ak cítite hnev alebo dokonca odpor 
voči vášmu dieťaťu, môže to byť iba vaša 
urazená pýcha a neschopnosť priznať si 
svoju vinu.

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

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

- Nepokúšajte sa o výchovné lekcie 
alebo dokonca o liečebné zásahy.

- Nechajte si v takomto prípade poradiť 
od odborníkov ako ďalej. Zavolajte na linku 
dôvery: 

Toxikologická informačná služba (non-
stop) okamžitá pomoc v prípade predáv-
kovania 02/547 74 166.

Linka dôvery toxikomanov (nonstop). 
02/534 17 464

Linka pomoci pre závislých od alko-
holu a drog 02/5341 7464

Protidrogová linka mladých 02/4333 
0049

Linka dôvery pre drogovo závislých 
02/6224 6836

Odbornú pomoc vyhľadajte: Centrum 
pre liečbu drogových závislostí, Inštitút 
drogových závislostí, Hraničná 2, P . O. 
Box 51, 827 99 Bratislava. Tel. kontakty 
02/5341 7462, 02/5341 7464, 02/5341 
7467. 

- Zabezpečte a poskytnite dieťaťu 
dostupné a nepretržité poradenské služby, 
účinné preventívne programy, a nepod-
ceňujte ani pomoc rovesníka rovesní-
kovi. V každom meste sú psychologické 
poradne na riešenie týchto problémov.

- O zistených skutočnostiach informujte 
zainteresovaných členov výchovného tímu 
(psychológ, pedagóg, vychovávateľ, lekár) 
a vyžadujte od nich diskrétnosť. Nekar-
hajte vaše dieťa pred týmito osobami.

- Prehodnoťte hodnoty vo vlastnej 
rodine. Rodičia môžu veľmi ľahko narušiť 
cítenie dieťaťa tým, že mu síce preukazujú 
lásku, ale zároveň dávajú najavo i svoju 
neúctu k jeho osobe, napríklad demonštra-
tívnym bavením sa o jeho nedostatkoch 
v jeho prítomnosti, odmietaním v dôsledku 
únavy a nedostatku času, neplnením sľu-
bov.

- Neurážajte dieťa nevhodnou, niekedy 
až urážajúcou, kompenzáciou (zahŕňaním 
zvyčajne materiálnymi statkami) z dôvodu 
pocitu rodičovskej viny, ale naopak darujte 
mu vašu trpezlivosť a váš voľný čas – majte 
čas sa s ním rozprávať.

- Nepreferujte jedno dieťa pred druhým. 

Čistota a poriadok 
v meste

Vedenie mesta Senica si za cieľ sta-
novilo čisté a pekné mesto a denne sa 
zaoberá čistotou a poriadkom v meste. 
Skupina pracovníkov na verejnoprospeš-
ných prácach sa prioritne venuje práve 
týmto záležitostiam. Denne zbierajú smeti 
po meste, čistia stojiská kontajnerov, vyťa-
hujú odpad z Teplice, zbierajú odpadky 
na cyklotrase... a všade ho je stále viac ako 
dosť. To nehovoríme len o papierikoch 
z cukríkov a keksov, ohorkoch z cigariet, 
ale hovoríme o televízoroch, bicykloch či 
pneumatikách v potoku alebo objemnom 
odpade pri bytových domoch. V ostat-
nom období práve veľké množstvá nepo-
trebných vecí vznikajúcich pri prerábaní 
bytov či sťahovaní končia na priestranstve 
pred bytovkou v čase mimo vývozných 
dní. Skúsenosti len z januárových dní sú 
alarmujúce. Hoci do všetkých domácností 
v meste bol doručený harmonogram zberu 

objemného odpadu, nie všetci ho dodržia-
vajú. Potom sa stáva, že predpoludním bol 
zo stojiska pred bytovým domom odpad 
odvezený, no popoludní tam bol nahád-
zaný ďalší. Tento postup je neúctou voči 
tým, ktorí dodržiavajú stanovené vývozné 
dni, preto neporiadok po jednotlivcoch 
sa bude riešiť aj represiou. Mesto pritom 
vychádza občanom v ústrety, keď vyváža 
objemný odpad každý mesiac, hoci povin-
nosť má len dvakrát do roka. Možnosťou 

pre občanov je vyviezť zadarmo odpad 
do zberného dvora na Železničnej ulici, 
prípadne si objednať kontajner na pre-
pravu u Technických služieb. Z hľadiska 
osvety mesto v krátkom čase pripravuje 
nálepky na kontajnery, ktoré budú obsaho-
vať informácie o triedení a vývoze odpadu.

bar
foto P. Pukančík

Európa 2020
– kalendárik

V Informačnom centre Europe Direct 
Senica sa 18. decembra 2019 uskutočnila 
vernisáž výstavy výtvarných prác Aká bude 
Európa 2020. Cieľom výtvarnej súťaže je 
každoročne vybrať spomedzi všetkých 
výtvarných diel tri najlepšie, ktoré sú 
súčasne i vzorom pre vreckový kalendárik 
Informačného centra Europe Direct Senica. 

Tento rok boli autormi víťazných kalen-
dárov: Emma Krčmáriková (MŠ Skalité, 5 
rokov), Alexandra Molcová (ZUŠ Stará Turá, 
12 rokov) a Jasmína Viktória Slováková, 4. 
ročník (ZUŠ Šaštín –Stráže). Do súťaže sa 
zapojilo 25 škôl s viac ako 250 výtvarnými 
prácami. Hlavnými porotcami boli senický 
výtvarník, pedagóg Základnej umeleckej 
školy v Senici Štefan Orth a fotograf, ume-
lec Tomáš Mrawec Bilka.

Ako si predstavujú deti Európu 2020? 
Mala by byť šťastným miestom pre nás 
všetkých, kde si pomáhame a navzájom 
sa podporujeme. Deti veľmi často rea-
gujú prostredníctvom výtvarných prác 
na súčasnú situáciu okolo nich. Odpadky, 
znečistená voda, klimatické zmeny - aj toto 
sú témy, ktoré by deti chceli zmeniť. 

Boj proti klimatickej zmene je tiež jednou 
z hlavných priorít novej Európskej komisie 
pod vedením novej predsedníčky Ursuly von 
der Leyenovej. Európsky ekologický dohovor 
je novou stratégiou pre rast. Ukazuje nám, 
ako zmeniť náš spôsob života, práce, výroby 
a spotreby tak, aby sme žili zdravšie, a aby 
boli naše podniky inovatívnejšie. 

Výstava výtvarnej súťaže Aká bude 
Európa 2020 potrvá do 31. marca v Infor-
mačnom centre Europe Direct Senica 
na Mestskom úrade v Senici.

Alexandra Berecová
ED Senica

Pred vývozom Po vývoze
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Vyhral Ľubomír Miča
Regionálna súťaž a výstava neprofesi-

onálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica 
2019/2020 sa každoročne teší záujmu 
výtvarníkov i senickej verejnosti. Do jej 54. 
ročníka sa zapojilo 37 autorov z okresov 
Senica a Skalica so 114 výtvarnými dielami. 
Slávnostné otvorenie sa konalo v Záhor-
skom osvetovom stredisku (ZOS) 24. janu-
ára. 

Pred vernisážou sa uskutočnil odborný 
seminár k vystaveným výtvarným dielam 
za účasti vystavujúcich autorov a členov 
odbornej poroty, ktorými boli doc. akad. 
maliar Milan Rašla, vysokoškolský pedagóg 
VŠMU v Bratislave, Mgr. art. Peter Žúrek, 
pedagóg Strednej školy priemyselnej 
a umeleckej v Hodoníne a maliar Mgr. art. 
Marko Vrzgula z Bratislavy. 

Porota udelila ocenenia dvanástim 
autorom, zverejňujeme ocenených auto-
rov zo Senice. Hlavnú cenu Výtvarnej 
Senice získal aktívny, húževnatý a pre 
výtvarnú tvorbu zapálený Ľubomír Miča 
za olej Prieniky II (na foto). Spomedzi 
autorov nad 26 rokov veku porota ude-
lila diplom a cenu Mgr. Alene Kováčovej 
za poetické maľby Zlomky poznania a Na 
vlnách lásky. V kategórii kresby a grafiky si 
jedno z dvoch čestných uznaní odniesla 
Mgr. AMI – Anna Miľanová za momentky 
zo života Viedenčanov – kresby Palmen-
haus 1… – 2… 

Výtvarná Senica je trojstupňovou 
postupovou súťažou, a tak odbornou 
porotou vybrané práce ocenených auto-
rov postúpia do súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Trnavského kraja Výtvarné 
spektrum 2020 do Dunajskej Stredy.

Na výstave je prezentovaných 74 výtvar-
ných diel od 37 autorov rôznych profesií, 
ktorých spája tvorivosť a láska k výtvar-
nému umeniu. Výtvarná Senica je totiž 
úprimnou prezentáciou tvorivého úsilia 
neprofesionálnych výtvarníkov. Kurátorom 
Mgr. art. Peter Žúrek. Výstavu si môžete 
pozrieť v oboch výstavných sálach ZOS 
do 21. februára v pracovných dňoch 
od 8.00 do 15.30 hod.

Regionálnu súťaž a výstavu neprofesi-
onálnej výtvarnej tvorby Výtvarná Senica 
2019/2020 pripravil Trnavský samosprávny 
kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici. 

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

foto Tomáš Jurovatý

Liturgia času
Už takmer 44 rokov žije zanedlho 

77-ročný básnik Pavol Stanislav Pius, rodák 
z Nemčinian, v Senici a stal sa súčasťou jej 
literárnej histórie. Viac rokov pôsobil tiež 
ako porotca v celoštátnej autorskej súťaži 
Literárna Senica Ladislava Novomeského 
spoluorganizovanej Záhorskou knižnicou. 

Od svojej prvej básnickej zbierky Okno 
do dvora (1976) vydal 21 knižiek. Mestské 
kultúrne stredisko v Senici zorganizovalo 
12. decembra 2019 uvedenie do života 
jeho 22. zbierku básní Liturgia času. Básnik, 
ktorý si za roky svojej tvorby vypracoval 
svojský štýl, vsadil na obraznosť a obrad-
nosť poézie i na jednoduchosť – z malého 
priestoru dostať obrovský pokoj a obrov-
skú tvorivú silu. 

N o v ú 
zbierku vypre-
vadili na cestu 
k čitateľom aj 
vzácni hostia. 
Medzi nimi i bis-
kup František 
Rábek. Pavol 
Stanislav Pius 
sa na podujatí 
v senickom 
Dome kultúry 
zdôveril, že pre názov zbierky ho inšpiroval 
senický dekan Karol Martinec. Podujatie 
moderoval František Harnúšek, hudobne 
ho obohatili speváci Marek Pobuda 
a Tomáš Ondriáš, ktorí v sprievode klavi-
ristky Márie Farkašovej zaspievali aj Barto-
lomejom Urbancom zhudobnené básne 
Pavla Stanislava. O umelecký zážitok sa 
prednesom poézie z najnovšej Piusovej 
zbierky postaral herec a recitátor Jozef 
Šimonovič.

Vezmúc do rúk túto najnovšiu knižku, 
ožíva pred nami nejedno biblické posol-
stvo v básnickej skratke Pavla Stanislava. 
A tiež aj inšpirácie, ako nás okamihy zdan-
livo každodenného života vďaka kreativite 
básnika dokážu povzniesť k inak nedosi-
ahnuteľným výšinám.

Katarína Soukupová

Vojenská pošta
V predvianočnom období žiaci III.A tri-

edy zo ZŠ s MŠ na ulici J. Mudrocha poslali 
vojakom v misii Althea do Bosny a Her-
cegoviny listy a výkresy. V liste vyjadrili 
vojakom vďaku za ich mierové posolstvo 
v tejto krajine a tiež zapriali príjemné pre-
žitie vianočných sviatkov mimo domoviny 
bez rodiny a v uniforme. 

Prvý deň kalendárneho roka 2020 
v škole však čakalo všetkých spomína-
ných tretiakov obrovské prekvapenie! 
Osobne ich navštívili čelní predstavitelia 
tejto vojenskej misie plk. Peter Gavač a kpt. 
Matej Pilko. Žiakom poďakovali v mene 
slúžiacich príslušníkov, priniesli ďakovný 
list a dve tašky sladkostí od výmyslu sveta. 
Deti boli ohromené a uchvátené. Vypočuli 
si, ako dobrý a nezištný skutok vojakov 
mimoriadne potešil. V neformálnom roz-
hovore sa dozvedeli o živote detí v Bosne 
a Hercegovine, o práci našich vojakov, ktorí 
preskúmavajú terén v krajine a hľadajú 
ešte funkčné míny. Tiež si povedali, aké 
dôležité, a nie samozrejmé je žiť v mieri. 
Stretnutie bolo veľmi spontánne a srdečné. 
Naši vzácni hostia sa totiž ponáhľali autami 
naspäť do Sarajeva, kde ich čakajú ďalšie 
úlohy. Na prácu príslušníkov Ozbrojených 
síl SR v mierových misiách sme hrdí a ich 
smelosť a chrabrosť si vážime. Držíme im 
palce, aby svoju misiu bezpečne ukončili 
a vrátili sa domov na Slovensko k svojim 
rodinám.

PaedDr. Beáta Kádeková, 
zástupkyňa riaditeľky

ZŠ s MŠ, Ulica J. Mudrocha

Súťaž o zlaté jabĺčko
Z rozprávky do rozprávky... to je téma 

10. ročníka výtvarnej súťaže žiakov senic-
kých škôl Senické zlaté jabĺčko.

Žiaci od najmenších v materských ško-
lách až po stredné školy budú vytvárať 
obrázky na tému slovenských a svetových 
autorov z knižnej, divadelnej či filmovej 
tvorby. Uzávierka súťaže a doručenie prác 
do senickej ZUŠ-ky je do 20. februára. 
Vyhodnotenie súťaže a vernisáž výstavy 
bude v piatok 20. marca o 14. hodine. 
K 10. ročníku výtvarnej súťaže bude 
vydaný reprezentačný katalóg s prácami 
ocenených žiakov. 

Súčasťou Senického zlatého jabĺčka 
bude výstava Spievankovo a iné... členky 
odbornej poroty Mgr. art. Kristíny Hrozno-

vej, rodáčky zo Senice, pedagogičky Stred-
nej umeleckej školy v Trenčíne. Výstava ilu-
strácií, scénickej a kostýmovej tvorby bude 
v Galérii v podkroví ZUŠ Senica otvorená 
po vyhodnotení Senického zlatého jabĺčka 
o 15.30 hodine.

Štefan Orth
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Zelená stužka pre maturantov 4.A Obchodnej akadémie, predzvesť vstupu 
do dospelosti.  foto M. Štítny

Čas sa kráti
Ani sme sa nenazdali a je tu polročné 

vysvedčenie. Len nedávno študenti štvrtých 
ročníkov stredných škôl spievali: Navždy si 
zachová v pamäti stužková či Gaudaemus 
igitur, neoficiálnu študentskú hymnu a spo-
mínajú na šerpovanie, na pripnutie zelenej 
stužky, ktorú s hrdosťou budeme nosiť až 
do maturity a na krásny a neopakovateľný 
večer... 

Slová nastálo vryté v spomienkach 
na jeden z najkrajších dní v živote stredo-
školáka. Stužková je udalosť, na ktorú sa 
spomína aj po dlhých rokoch a je povest-
ným krôčikom do sveta dospelých spolu 
s očakávaním neopakovateľných momen-
tov a zábavy. Neboli to len pozitívne 
momenty, ale aj stres zo samotného večera 
a blížiacich sa príprav. Bolo treba zabezpe-
čiť sálu, kameramana, fotografa, stužky, 
zostaviť menu, požičať si oblek či šaty a 
nacvičiť program. Aj keď to v kolektíve 
pri príprave prvej skúšky dospelosti neraz 
zaškrípalo, študenti väčšinou na túto uda-
losť spomínajú s radosťou a úsmevom.

Ozaj, ak niekto rozmýšľa nad tým, 
odkiaľ sa táto tradícia vzala, tak mu napo-
viem. Zvyk slávnostne odovzdávať študen-
tom zelené stužky ako symbol mladosti 
a nádeje sa zrodil na pôde bývalej Baníckej 
a lesníckej akadémie, v súčasnosti Strednej 
odbornej školy lesníckej v Banskej Štiav-
nici. A tá si práve v októbri tohto roku pri-
pomenula sté výročie svojho vzniku

Ako som tento večer 
prežívala ja? Chvela som sa, 
slzy som mala na krajíčku. 
Kým prišla tá očakávaná 
chvíľa šerpovania, poďako-
vali sme sa rodičom a profe-
sorom za starostlivosť, lásku 
a zaspomínali si na naše 
študentské začiatky. Zaspo-
mínali sme si na to, keď sme 
prekročili prah strednej školy 
s nervozitou, ako sme spo-
znali nových ľudí a ako začali 
vznikať aj prvé lásky. Uve-
domili sme si, že už nie sme 
malé deti s rozbitými kole-
nami a vstupujeme do sveta 
dospelých. Po dlhom, ale 
veľmi príjemnom státí pri pri-
jímaní zelených stužiek, 

nasledoval prípitok, poďakovanie rodičom, 
príhovor triednej učiteľky, zástupkyne riadi-
teľky a jedného z rodičov, nasledoval dlho 
očakávaný tanec s rodičmi a profesormi. Ale 
i očakávaná večera a najmä fotografovanie. 

Najviac budeme spomínať na program, 
kde nás videli rodičia a profesori aj v inom 
svetle ako počas vyučovania. Najmä rodi-
čia mohli byť zaskočení či je to naozaj ich 
dieťa, tvorivé, zábavné, schopné reagovať 
na každú situáciu. V ďalšom programe 
o polnoci bol každý študent opísaný 

so svojimi pozitívami, ale viac negatívami 
zo školy v krátkej humornej rýmovačke.

Potom už nasledovala voľná zábava. 
Naša stužková dopadla famózne o čom 
svedčí aj to, že sme sa zabávali do skorého 
rána a mnohí rodičia to vydržali s nami. 
Nuž, ale je tu február, čas sa kráti a čoskoro 
zasadneme k zelenému maturitnému stolu. 
Držte nám, senickým študentom, palce.

Natália Dujková
Gymnázium L. N. 

Gymnazisti 4.A počas neopakovateľnej a nezabudnuteľnej stužkovej.
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našou súčasťou
Ani Sargsyan je mladá Arménka, ktorá 

sa na Slovensku ocitla vďaka programu 
Erazmus+. Jej hlavným pôsobiskom počas 
12 mesiacov bola Informačná kancelá-
ria Europe Direct v Senici, kde Ani vypo-
máhala ako dobrovoľníčka s prípravou 
rôznych akcií a aktivít. Sme veľmi radi, že 
Ani prijala výzvu Obchodnej akadémie 
a podujala sa robiť u nás lektorku anglic-
kého jazyka, samozrejme tiež ako dobro-
voľníčka. O tom, ako prebiehali vyučova-
cie hodiny s Ani napísala do školského 
časopisu Yvetta Juricová z II. A. 

„Hodiny s Ani 
boli uvoľnené a tiež 
zábavné, a to vďaka jej 
priateľskému prístupu. 
Okrem príjemnej atmo-
sféry však hodiny s Ani 
obohatili naše vedomosti 
o veľa nových a zaujíma-
vých poznatkov. Takouto 
hravou formou vyučo-
vania, sme sa dozvedeli 
mnoho o kultúre iných 
štátov, sviatkoch a tradí-
ciách. Po krátkom čase 
bola naša angličtina už 
na lepšej komunikačnej 
úrovni a sami sme začali 
pripravovať pre Ani pre-
zentácie. Tak sa aj ona 
dozvedela zase niečo 
nové o našej kultúre. 

Za rok sme sa vidi-
teľne zlepšili po gramatickej stránke 
a rozšírili svoju slovnú zásobu. Najväčší 
pokrok však nastal v konverzácii, keď sme 
viedli anglické diskusie o hudbe, móde, 
knihách a iných nám príbuzných témach. 
Na týchto hodinách sme sa dokázali odvi-
azať a konečne ako hanbliví ustráchaní 
prváčikovia aj prehovoriť. Naše hodiny 
teda neboli iba o vážnych témach a okrem 
vzdelávania sme si odniesli aj kopec zážit-
kov. Myslím, že takúto príležitosť a spestre-
nie klasického štúdia by s radosťou privítal 
každý žiak. 

Týmto by som chcela i v mene ostat-
ných žiakov Ani poďakovať za jej vytrva-
losť a obetavosť venovať nám toľko času 
s neustálym úsmevom na tvári. Dúfam, že 
sa nám ešte niekedy naskytne podobná prí-
ležitosť.“ 

Žiačky bilingválneho odboru z 1. A, 
Sára Smatanová a Makréta Vinklerová vys-
povedali Ani na hodine konverzácie v ang-
licom jazyku. 

S: Ako sa ti páčila škola a študenti? 
A: Škola sa mi naozaj páčila a všetci mi 

boli veľmi nápomocní. A čo sa týka študen-
tov, veľmi sa mi páčil ich postoj k angličtite 
a tiež ich vedomosti. Žiaci sú naozaj milí, 
takže som spokojná. 

M: Čo sa ti na Slovensku najviac 
páčilo? Vrátila by si sa sem niekedy? 

A: Môžem povedať, že všetko, čo sa 

týka Slovenska sa mi páči – jazyk, ľudia, 
kultúra a hocičo ďalšie, najviac však mám 
rada Slovákov, ľudí ako takých. Ak budem 
mať niekedy šancu vrátiť sa sem, tak to 
určite urobím. Teraz už nazerám na Sloven-
sko ako na svoju druhú domovinu. 

S: Skúsila si na Slovensku niečo úplne 
po prvýkrát v živote? 

A: Áno, prvýkrát som vyskúšala vaše 
národné jedlá. 

S: Chutili ti? 
A: Áno, samozrejme. Ochutnala som 

halušky a boli výborné. Tiež som tu prvý-
krát mala smotanový jogurt, je vynikajúci 
a bude mi doma chýbať. 

M: Stretla si tu niekoho, kto sa stal 
pre teba veľmi dôležitým? 

A: Isto. A nielen jeden 
človek. Stretla som veľa 
ľudí, ktorí mi pomohli 
a podporovali ma, kedy-
koľvek som potrebovala. 
Môžem povedať, že 
som mala veľké šťastie, 
pretože mám tu na Slo-
vensku pri sebe veľa 
výborných priateľov. 

S: Aké je tvoje vysní-
vané povolanie? 

A: Toto je zaujímavá 
otázka. Možno by som 
sa chcela stať niekým 
veľmi dôležitým. Tiež by 
som sa možno chcela 
stať zamestnancom 
v nejakej veľkej spoloč-
nosti, kde by som mohla 
poskytnúť svoje znalosti 
a podporu pri dosaho-

vaní firemných cieľov. 
M: Akú radu by si dala svojmu mlad-

šiemu ja (alebo mladým ľuďom vo všeo-
becnosti...)? 

A: Poradila by som im, aby sa informo-
vali o všetkom, čo sa okolo nich deje. Aby 
robili to, čo majú radi, čo im robí radosť 
a aby išli za svojimi cieľmi. 

S: Keď si chodila do školy, učila si sa 
poctivo alebo večer pred testom? 

A: Keď išlo o predmety, ktoré boli 
pre mňa veľmi dôležité, učila som sa 
vopred aj 2 – 3 dni. Predmety nie až také 
dôležité som riešila noc predtým. Viete, 
vždy je vám jasné, ktorý predmet je pre vás 
viac a ktorý menej dôležitý.

M: Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo 
zo Senice? 

A: To, ktoré pre mňa pripravili moji pri-
atelia. 

S: Zafarbila si si niekedy vlasy nejakou 
šialenou farbou? 

A: Nie, nikdy. 
S: A vyskúšala by si to? 
A: Nie. Keď budem staršia a začnem 

šedivieť, tak si ich zafarbím. Ale doteraz 
som nikdy nemala zafarbené vlasy. 

M: Ak by si mala možnosť skúsiť niečo 
nebezpečné, napr. bungee jumping, išla 
by si do toho? 

A: Samozrejme! Mám rada extrémy 
a veľmi rada by som vyskúšala niečo šia-

lené, nie som si istá, či práve bungee jum-
ping, ale mám v pláne zoskok z lietadla 
s padákom. 

Sára Smatanová a Makréta Vinklerová 
Obchodná akadémia Senica

Poz. redakcie a Alexandry Berecovej 
z ED Senica: 

V Informačnom centre Europe Direct 
Senica sa Ani venovala cudzojazyčným 
prekladom a pomáhala s organizáciou 
podujatí. Bola súčasťou vzdelávacích semi-
nárov Euro Tour, kde sa študenti mohli 
dozvedieť viac o tom, ako funguje Európ-
ska únia, ale taktiež o programe Erasmus+. 
Vďaka praktickým tipom, vlastným skú-
senostiam tak motivovala viacerých štu-
dentov prihlásiť sa na niektorý z projektov 
Európskej únie. V rámci jej dobrovoľníckej 
praxe dostala Ani tiež príležitosť vytvoriť 
si vlastný projekt. Naučila sa lepšie orga-
nizovať pracovný čas, zlepšila si počíta-
čové zručnosti a naučila sa byť ešte viac 
samostatná. O tom, že sa jej Európa a naša 
kultúra naozaj páči, svedčí aj to, že počas 
jej pobytu v Európe navštívila až 7 európ-
skych krajín - Francúzsko, Grécko, Česko, 
Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko. 
Sama o projekte hovorí, že jej dal viac ako 
očakávala a určite by odporučila podobnú 
skúsenosť každému, kto by chcel na sebe 
pracovať a rozvíjať sa.

Ani Sargsyan pôsobila v Senici od 5. 
decembra 2018 do 3. decembra 2019. Slo-
vensko sa jej zapáčilo do takej miery, že si 
tu našla prácu. Momentálne sa v Arménsku 
pripravuje na návrat na Slovensko, ktoré 
považuje za svoju druhú domovinu.

Poďme k voľbám
Volebné kampane, billboardy či reklamy 

na parlamentné voľby 2020 na nás striehnu 
za každým rohom. Mnohí ľudia sú už roz-
hodnutí, akú stranu a ktorých kandidátov 
budú voliť. Iní, že voliť vôbec nepôjdu. 
Niektorých ľudí politika nezaujíma, nevy-
znajú sa v nej alebo neveria, že ich hlas 
môže niečo zmeniť a zostávajú skeptickí. 
Politická budúcnosť na Slovensku však 
bude ovplyvnená naším hlasom. Či sa 
nám to páči alebo nie, každý svojprávny 
a spôsobilý dospelý človek má právo voliť 
na základe toho, čo si myslí, že je správne. 
Parlamentné voľby sú dôležité, pretože 
práve my si vyberáme ľudí, ktorí nás budú 
reprezentovať, budú mať na starosti naše 
peniaze, a to ako sa nám v tejto krajine 
bude žiť. Rozhodnutie, ktoré 29. februára 
2020 napíšeme na papier nielen ovplyvní 
výsledok volebného hlasovania, ale dáva 
nám aj nádej na krajšie zajtrajšky. Preto 
nebuďme leniví, ľahkomyseľní a sebeckí, 
ale na základe subjektívneho, ale aj objek-
tívneho presvedčenia pristúpme k voleb-
ným urnám a spravme z našej krajiny lepšie 
Slovensko. 

Zuzana Závodská
Študentský parlament Senica
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Čo prvé vám napadne pri slove Rumun-
sko? Niektorým možno krajina medveďov, 
Drakulu či lacného alkoholu. Mne pri-
pomenie chutné jedlo, priateľských ľudí 
a najmä prekračovanie mojich predsudkov. 

Znie to možno ako klišé, no vďaka pro-
gramu Erazmus+ som mohla zmeniť svoj 
pohľad na krajinu, ktorá je inak prírodou 
a kultúrou veľmi podobná tej našej. Naše 
dobrodružstvo začalo 5. januára. Prvým 
znakom, že sme už prekročili maďarsko-
-rumunské hranice bola okrem snehu aj 

rýchlosť vlaku. 
Vedeli ste, že 
v Rumunsku 
je priemerná 
rýchlosť vlakov 
len 50 km/h? 
My tiež nie. 
Prvá výzva, 
ktorá nás čakala 
po príchode 
do dedinky 
Maguri-Racau-
tau, bola 
zoznamovačka 
s ďalšími „účast-
níkmi zájazdu“. 
Zo začiatku sa 

táto misia zdala „impossible“, ale nakoniec 
sme to všetci zvládli. Náš tréningový kurz 
nazvaný Nová perspektíva sa od obyčajnej 
mládežníckej výmeny líšil najmä v tom, že 
sme sa okrem zlepšovania angličtiny nau-
čili aj množstvo zaujímavých vecí. Naprí-
klad porozumieť našim európskym kompe-
tenciám, urobiť analýzu svojich schopností, 
možností, silných či slabších stránok a ďalej 
na tom pracovať. Dozvedeli sme sa taktiež 
veľa o dobrovoľníctve, ktoré ponúka Eraz-
mus+ a spoznávali sme krásne historické 
mestečko Cluj-Napoca, ktoré je centrom 
Transylvánie.

Na záver nášho kurzu sme si zopako-
vali všetky metódy a techniky, ktoré sme sa 
naučili a s ktorými sa plánujeme v blízkej 
dobe podeliť. Z Rumunska sme si okrem 
nových skúseností, zážitkov a magnetiek 
taktiež odniesli veľa nových priateľov 
z Grécka, Talianska, Rumunska, Belgicka 
i Lotyšska.

Anna Sekáčová
Gymnázium Senica

Okienko JDS
Mestská organizácia Jed-

noty dôchodcov Slovenska v Senici 
oboznamuje svojich členov s pripravo-
vanými aktivitami:

 • Kúpanie v Thelmarparku sa usku-
toční 17. februára, poplatok 13 eur, 
odchod o 8. hod. od plavárne.

 • Tradičné posedenie pri hudbe 
bude 20.februára o 15. hod. v budove 
COOP Jednota.

• Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov srdečné pozýva svojich 
členov na výročnú členskú schôdzu, 
ktorá sa uskutoční 2. apríla o 14. hod. 
v Dome kultúry v Senici. Členský príspe-
vok na rok 2020 sa vyberá v Klube 
dôchodcov na Továrenskej ul. v ponde-
lok, stredu a piatok od 13. do 16. hod., 
prípadne prostredníctvom aktivistiek 
MsO JDS, alebo na výročnej členskej 
schôdzi. Pri platení treba predložiť člen-
ský preukaz.

• Informácia pre záväzne prihlá-
sených záujemcov na liečebný pobyt 
do Dudiniec: Odchod 17. apríla o 10. 
hod. od plavárne. 

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

Vykupujem staré kroje, 
ktoré môžu byť aj poškodené
 z oblasti Jablonica, Osuské, 

Cerová, Hradište pod Vrátnom 
za výhodné ceny. 

Volajte 0910 782 512. 

Vianoce v meste 
mali úspech

Obzrime sa ešte troška za najkrajším 
obdobím roka Vianocami. Snahou Mesta 
Senica bolo Seničanom spríjemniť via-
nočné obdobie ešte viac ako po minulé 
roky, a tak pre nich pripravilo novú krásnu 
vianočnú výzdobu a bohatý kultúrny pro-
gram na Námestí oslobodenia. 

Vynovenú vianočnú výzdobu rozsvietil 
6. decembra Mikuláš a tá nám spríjemňo-
vala celý predvianočný čas vo vianočnej 
dedine až do polovice januára. Na námestí 
vyrástol 10 metrov vysoký ihlan so svetel-
nými reťazami vedúcimi ponad námestie 
a nápisom Veselé Vianoce v Senici, ktorý 
sa objavil na nejednej fotografii nadšených 
návštevníkov. Doplnené bolo osvetlenie 
na najvyššom živom vianočnom stromčeku 
v SR - 23 metrov vysokej duglaske. Pribudol 
adventný veniec pri križovatke a vstupná 
brána na vianočnú dedinku. Seničania 
i návštevníci prijali novú vianočnú výzdobu 
veľmi pozitívne, nikto si nechcel nechať 
ujsť vidieť ju na vlastné oči a nasiaknuť 
pozitívnou energiou, ktorá na námestí 
v predvianočnom čase panovala. 

Vo vianočnej dedine sa mohli od rána 
do večerných hodín ľudia postretať s pria-
teľmi pri chutných dobrotách, kúpiť si 
výrobky z medu či rôzny iný vianočný 
tovar. Návštevníci i predajcovia si 
pochvaľovali, že im čas vo vianočnej 
dedinke takmer počas celého dňa 
spríjemňoval kvalitný a zaujímavý 
kultúrny program. Kultúrne Vianoce 
trvali 10 dní od 13. do 22. decem-
bra 2019 a svoj obľúbený program si 
v ponuke našli všetky vekové kategó-
rie. Vianočným programom sa pred-
stavili deti z materských a základných 
škôl, základnej umeleckej školy, ďalšie 

domáce hudobné zoskupenia, ale i profesi-
onálni umelci. Veľký úspech mali Thomas 
Puskailer, skupina Lojzo, Tomáš Bezdeda, 
dychová hudba Rubín či sestry Bacmaňá-
kové. Program čiastočne narušilo počasie, 
keď posledné 3 dni fúkal silný vietor, a tak 
organizátori kvôli bezpečnosti program 
presunuli do Domu kultúry. Obavy predaj-
cov vo vianočnej dedinke, že v tieto dni 
prídu o návštevníkov a obavy u organizáto-
rov, že bude nízka návštevnosť programu, 
sa nenaplnili. Ľudia si napriek veternému 
počasiu našli cestu aj za programom, aj 
za dobrým jedlom či pitím. 

Krásna vianočná výzdoba a bohatý pro-
gram sa mohli uskutočniť vďaka finančnej 
podpore reklamných partnerov, ktorí znač-
nou čiastkou Kultúrne Vianoce v Senici 
podporili.

Tento nový koncept sa samospráve 
osvedčil, o čom svedčí fakt, že sa všetky 
pripravené podujatia stretli s veľkým 
záujmom i odozvou u občanov mesta 
i jeho návštevníkov.

Centrum Senice tak bolo v tomto 
období krajšie, s výborným programom 
a každý deň zaplnené ľuďmi, ktorí sa zabá-
vali a spoločne s priateľmi intenzívnejšie 
prežívali predvianočný čas. 

bar, lv



Naša Senica 1/2020
S

p
rá

vy
 z

 r
a

d
n

ic
e

14

Voľby do Národnej rady 
Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnia 29. 
februára 2020. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania 
politických strán zaregistrovala 25 kandidátnych listín politických 
subjektov.

V našom meste môžu voliči 
odovzdať svoj hlas v 17 okrs-
kových volebných miestnos-
tiach, ktoré sa otvoria o 7.00 
hodine a uzatvoria o 22.00 
hodine. V komisiách bude pra-
covať 148 členov a 17 zapi-
sovateľov. Prípravu a priebeh 
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky na Mestskom úrade 
zabezpečuje oddelenie organizačné a vnútornej správy. Volič si 
môže v úradných hodinách na MsÚ overiť, či je zapísaný v stálom 
zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé. Voľbu poš-
tou zo zahraničia využilo 172 voličov. Volič, ktorý nebude môcť 
voliť vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapí-
saný, môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne 
v čase úradných hodín MsÚ najneskôr 28. februára 2020, v listi-
nnej podobe a e-mailom najneskôr do 10. februára.2020. Každá 
domácnosť dostane do 4. februára 2020 do schránky zoznam 
zaregistrovaných kandidátov a oznámenie o čase a mieste kona-
nia volieb do NR SR s poučením ako voliť. Zo závažných, najmä 
zdravotných dôvodov môže volič požiadať sám alebo prostred-
níctvom inej osoby MsÚ a v deň konania volieb okrskovú volebnú 
komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti do prenosnej 
volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, 
pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená. Pre zaregistro-
vané kandidujúce politické subjekty sú na Námestí oslobodenia 
plagátovacie plochy na vylepovanie volebných plagátov. 

Informácie ohľadom volieb sú na internetovej stránke mesta 
www.senica.sk, úradnej tabuli. 

Kontaktné osoby ohľadom volieb:
Mgr. Ľubica Lesayová, 034 6510101, 0905 765 591, 
lubica.lesayova@senica.sk
Mgr. Silvia Krčová, 034 698 7611, silvia.krcova@senica.sk

Mgr. Ľubica Lesayová
vedúca odd. org. a vnútornej správy MsÚ

Zoznam a popis volebných okrskov
Okrsok č. 1 Zasadačka MsV Čáčov, Čáčovská cesta 5174/86

Ulice: Bahenská, Beňovského, Cintorínska, Cyrila Gallaya, Čáčov-
ská cesta, Dr. Milana Hodžu, Družstevná, K veterine, Kruhy, Ľud-
mily Križanovej, Martina Bartoňa, Miloslava Bibzu, Pri garážach, 
Škodáčkova, Športová, V uličke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 2 Denné centrum pre organizácie III. sektora, 
Hviezdoslavova 323/51

Ulice: Kalinčiakova, Železničná
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 3 Denné centrum pre organizácie III. sektora, 
Hviezdoslavova 323/51

Ulice: Kasárenská, Palárikova, Tehelná
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 4 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12

Ulice: Agátová, Astrová, Dlhá, Gaštanová, Hlbocká cesta, Jablo-
ňová, Jasmínová, Kalinová, Kaplinská, Krátka, Kvetná, Lipová, 
Morušová, Muškátová, Olivová, Orechová, Orgovánová, Priemy-
selná, Smreková, Stromová, Školská, Topoľová, Záhradná

Okrsok č. 5 Gymnázium Ladislava Novomeského, Dlhá 1037/12

Ulice: Bernolákova, Bottova, Dolné Suroviny, Horné Suroviny, Jab-
lonická cesta, Košútovec, Ružová, Sládkovičova, Štúrova, V. Paulí-
nyho-Tótha, Vajanského, Senca
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 6 Mestské kultúrne stredisko, Nám. oslobodenia 11/17

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

Ulica: Hviezdoslavova
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 8 Denné centrum, Továrenská 530/5

Ulice: Hurbanova, Kolónia, Nám. oslobodenia, Továrenská
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 9 Základná škola, Sadová 620/5

Ulice: J. Mudrocha, Sotinská 1345/23, 1345/25, 1345/27, 
1421/31, 1421/33, 1474/9, 1474/11, 1474/13, 1592/27A, Sv. Cyrila 
a Metoda 2870/2, 2871/4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 10 Základná škola, Senica, Sadová 620/5

Ulice: Gen. L. Svobodu, Sadová, Sv. Gorazda, L. Novomeského 
1349/102, 1349/104, 1349/106, 1350/108, 1350/110, 1350/112, 
1350/114, Sotinská 1373/5, 1373/7, 1475/15, 1475/17, 1475/19, 
1577/1B, 1589/21, 1590/3, 1591/29A, Sv. Cyrila a Metoda 2872/1, 
2872/3, 2873/5, 2873/7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 11 Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 
1343/19

Ulice: Hájska, Lúčna, Mesačná, Mlynská, Poľná, Potočná, S. Jur-
koviča, Slnečná, Teplická, Veterná, L. Novomeského 1217/84, 
1217/86, 1217/88, Sotinská 692/6, 693/4, 694/2, 3361/8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 12 Základná škola s materskou školou, J. Mudrocha 
1343/19

Ulice: Jána Bežu, Jána Náhlika, Jozefa Závodského, Juraja Fán-
dlyho, Rovenská, Štefana Pilárika, L. Novomeského 1210/64, 
1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72, 1215/74, 1216/76, 1216/78, 
1216/80, 1216/82
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 13 Centrum voľného času, Sadová 646/8

Ulica: Štefánikova 696/3, 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 
704/21, 704/23, 704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 
704/35, 725/8, 725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, 726/2, 
726/4, 726/6, 1377/77, 1598/11B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 14 Základná škola, Komenského 959/3

Ulice: Hollého, Komenského, Štefánikova 712/71, 723/22, 724/20, 
1317/69, 1435/74, 1441/79, 1559/52B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 15 Základná škola, Komenského 959/3

Ulice: Brezová, Čerešňová, Jána Jonáša, Ľudovíta Vaníčka, Martina 
Braxatorisa, Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49, 
707/51, 707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65, 
719/38, 719/40, 719/42, 720/28, 720/30, 720/32, 720/34, 
720/36, 721/26, 722/24, 3013/65B
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 16 Spojená škola, Brezová 840/1

Ulice: Dr. I. Horvátha, Fajnorova, J. Kráľa, M. Nešpora, Moyze-
sova, Okružná, SNP
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Okrsok č. 17  Kultúrny dom,  Kunov 64

Ulice: Brestové, Kunov
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Rekord v účasti
Možno krásne slnečné silvestrovské 

dopoludnie, možno rodinná atmosféra tra-
dičného silvestrovského podujatia v Senici 
a možno zvyšujúca sa obľuba bežeckého 
športu prispeli k tomu, že na XXXIV. roč-
ník Silvestrovského behu prišiel rekordný 
počet účastníkov. V posledný deň roku 
2019 sa na štart postavilo 612 malých či 
veľkých, pravidelných i začínajúcich bež-
cov. Silvestrovský beh opäť dokázal, že je 
pretekom pre každého.

V detských a mládežníckych kategóri-
ách bežalo 245 bežcov, 265 sa ich posta-
vilo na štart dospelých kategórií a spolu 
s nimi sa na trať vydalo 15 prívržencov 
nordic walkingu. Symbolický 600 m okruh 
pre zdravie si zabehlo 87 ľudí.

Najmladšími účastníkmi boli v kategórii 
benjamínkovia detičky s rokom narodenia 
2018 - Tomáš Marko, Richard Horzság, 
Sofia Slezáková, Šárka Barteková a Linda 
Lasicová. Naopak najstarším bežcom 
s obdivuhodným vekom 82 rokov bol Kvě-
toslav Hána z obce Svatobořice - Mistřín.

Biatlonové nádeje 
v akcii

V Základnej škole na Sadovej ulici sa 18. 
decembra sa súťažilo a zápolilo vo veľmi 
atraktívnom športe biatlone, ktorý má 
aj vo svete veľmi známych slovenských 
reprezentantov. Zavítal k nim dvojnásobný 
slovenský reprezentant z olympijských hier 
Dušan Šimočko, ktorý predviedol deťom 
na trenažéri beh na lyžiach a streľbu z lase-
rovej pušky. Deti si následne vyskúšali 
streľbu, beh na lyžiach a samotnú súťaž tak 
ako v reálnom biatlone. Súťaže sa zúčast-
nili vybraní žiaci z tried prvého i druhého 
stupňa, celkovo 250 detí. Tí najlepší dostali 
odmenu a diplom. Predvianočná Biathlon-
Mania sa deťom veľmi páčila, len jej bolo 
„málo“ a ubehla veľmi rýchlo. Preto sa 
tešíme sa na ďalšiu príležitosť opäť si zasú-
ťažiť v tomto atraktívnom športe. 

Mgr. Alena Nemčeková

Nejasná situácia 
v FK Senica

Senickí futbalisti sa po prvýkrát v novom 
roku stretli na štadióne v pondelok 6. janu-
ára. Oproti jesennému kádru sa však zišli 
v oklieštenej zostave, lebo venezuelský 
majiteľ už nechce investovať do futbalu 
v Senici a klub je na predaj. Intenzívne sa 
tak hľadá nový investor, ktorý by prevzal 
futbalový klub a zachránil futbal v našom 
meste, veď v FK Senica pôsobí vyše 300 
mládežníckych hráčov v 16 kategóri-
ách. V kabíne sa tak zišlo len 14 hráčov. 
Mužstvo zatiaľ opustili títo hráči: Frank 
Castaneda (prestúpil do Sheriff Tiraspol, 
Moldavsko), Sofian El Moudane (Ittihad 
Tanger, Maroko), Luis Ramirez a Bonsu 
Osei (Caracas FC), Jakub Krč (Spartak 
Trnava), Lovro Cvek a Mihovil Klapan si 
hľadajú angažmán. Do prípravy sa zapo-
jilo viacero dorastencov. Zverenci trénera 
Michala Ščasného odohrajú minimálne 5 
prípravných zápasov.

Vo Fortuna lige sú Seničania po jesennej 
časti na 9. mieste. Do konca základnej 
časti zostáva odohrať 4 kolá, potom sa 
súťaž rozdelí na dve skupiny - o majstra a o 
záchranu. Seničania sa môžu ocitnúť v obi-
dvoch skupinách, záležať však bude veľmi 
na tom, ako bude vyzerať káder. Všetci 
pevne veria, že situácia okolo senického 
futbalu sa čo najskôr vyrieši a priaznivci 
FK Senica budú môcť chodiť na zápasy 
najvyššej futbalovej ligy na Slovensku aj 
naďalej.

Najbližšie domáce zápasy vo FL:
20. kolo 23.2. (nedeľa) o 15.00 FK 

Senica - FC Spartak Trnava
22. kolo 7.3. (sobota) o 15.30 FK Senica 

- FC Nitra
IT

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

1. Genova, L.:  S láskou, Anthony Arkus
2. Sedgwick, M.:  Duchovia a vynálezy Arkus
3. Monsigny, J.:  Jazdec z Petrohradu Arkus
4. Gohl, Ch.:  Srdce pre Žolíka Arkus
5. Kol.:  Kniha hádaniek a hlavolamov pre škôlkarov Arkus
6. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
7. Naud, P.: 100 zábavných testov pre bláznov do testov Arkus
8. Kol.:  Krížovky Domáci lekár Bookmedia
9. Kol.:   Krížovky Zábavné lúštenie Bookmedia
10. Monsigny.J.: Rebelka Bianka Arkus
11. Kol.:   Zábavné krížovky Bookmedia
12. Genova, J.: Strácam svoje ja 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:
Lancaster, Mike: 0.4 
Preklad z angličtiny: Tomáš Mečíř
Volám sa Kyle Straker a už neexistujem. 
Takto sa začína príbeh Kyla Strakera, nahraný na starých zvukových kazetách.
Možno si myslíte, že tie kazety sú podvrh. Ale možno obsahujú históriu dávneho sveta 
Pokiaľ to, čo tie kazety hovoria, je pravda, potom všetko, čo si myslíme, že vieme, je lož.
A ak všetko, čo vieme, je lož, znamená to, že ňou sme aj my?
Formát: 130x200 mm, mäkká väzba, 184 strán, cena: 9,99 €

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

So 4 km traťou senickým parkom 
a cyklotrasou, ktorú bežali všetky žen-
ské kategórie a muži nad 60 a 70 rokov, 
si najlepšie poradila Maria Truissard z AK 
Junior Holíč časom 16:57,67 min. Túto 
vzdialenosť absolvovala aj kategória sever-
skej chôdze s paličkami. Z mužov, ktorí 
bežali štvorkilometrový okruh dvakrát, 
a teda zabehli 8 km, si najlepšie počínal 
Marek Ondrovič z AC Malacky s časom 
25:06,67 min. Druhý dobehol domáci 
bežec Tomáš Skala zo Záhoráckeho Friš-
kého Týmu časom 26:15,92 min. Ten bol 
vyhodnotený aj medzi najrýchlejšími Seni-
čanmi. Spolu s ním si cenu za najlepších 
Seničanov odniesli aj Jakub Dávid a Stani-
slav Nemček, najlepšie Seničanky Silvest-
rovského behu boli Erika Farkašová, Jana 
Kubíčková a Monika Jamáriková. 

Silvestrovský beh organizuje Mesto 
Senica, komisia pre šport pri MsZ, a to aj 
vďaka sponzorom, ktorých z roka na rok 
pribúda. 

Lucia Vajdová 
foto autorka

Víťazi hlavnej kategórie muži
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Vyberte si z podujatí
Do 21. februára 
Výtvarná Senica - výstava z 54. ročníka regi-
onálnej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica
organizátor a miesto: ZOS

1. február, 19.00 
10. študentský ples - téma Slovensko - 
hudobná skupina Black & White, cimba-
lová muzika Juránečka, folkloristky z „gym-
pla“ a ďalší spevácky a tanečný program, 
výučba ľudových tancov
miesto: Dom kultúry 
organizátor: Študentský parlament, CVČ 
Senica

2. február, 17.00 
Čaj o piatej - účinkujú Elena Kálková 
a Robo Čerňák
organizátor a miesto: čajovňa Avalonross 
Senica

6. február, 8,30
Šaliansky Maťko - okresné kolo žiakov ZŠ 
v prednese slovenských povestí
miesto: CVČ
organizátor: CVČ, OÚ Trnava

8. február, 19.00
Ples dôchodcov okresu Senica - hrá 
dychová hudba Rubín 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: Okresná organizácia JDS 
Senica

9. február, 14,30
Detský Stonožkin karneval - spoločensko 
zábavná a tanečná párty CVČ a Materského 
centra pri CVČ pre deti so záujmových krúž-
kov CVČ a ich rodičov, vystúpenia krúžkov, 
súťaže, hry, vyhodnotenie masiek, tombola 
a najmä tanec, vstupné 1 €, nutné sú pre-
zuvky (deti i dospelí), napr. cvičky, tenisky 
miesto: tanečná sála Esko
organizátor: CVČ

Športovec roka 2019
Rok 2019 už patrí histórii a s ním aj 

všetky športové výkony, ktoré podali špor-
tovci nášho mesta. Tým najlepším z nich 
Mesto Senica už pripravuje slávnostný 
podvečer, na ktorom sa športová verejnosť 
dozvie mená tých, ktorým sa v lanskom 
roku darilo najviac, prípadne dlhodobo pre-
ukazujú mimoriadne výkony. Ak poznáte 
osobnosť, ktorá dosiahla v roku 2019 
výrazné športové úspechy, osobnosť hodnú 
ocenenia za mimoriadny prínos v oblasti 
športu, fair play, Seničana reprezentujúceho 
naše mesto na Slovensku, alebo dokonca 
vo svete, dajte nám o ňom vedieť do 10. 
februára na mail erika.masikova@senica.sk. 

Verejnosť si znova zvolí aj najobľúbenej-
šieho športovca. Vyhlásenie najlepších špor-
tovcov Senice sa uskutoční 11. marca o 16. 
hod. v Dome kultúry. Organizátori Mesto 
Senica a Mestské kultúrne stredisko pozý-
vajú športovcov i fanúšikov na podujatie. 

bar

Môj farebný svet
Pod týmto názvom bude v kaviarni 

Coffeeshop na Hurbanovej ulici v Senici 
otvorená výstava obrazov Kataríny Vysko-
čilovej, dlhoročnej predsedníčky Klubu 
výtvarníkov Genesis v Holíči. Autorka bude 
vystavovať prevažne krajinárske motívy 
a zátišia z posledného obdobia svojej 
tvorby. Na otvorenie výstavy v piatok 14. 
februára o 18. hodine vás srdečne pozý-
vame.

Štefan Orth 

Z tvorby Kataríny Vyskočilovej

Korčuľovanie 
pre verejnosť

Vo februári sú na zimnom štadióne na 
korčuľovanie vyčlenené tieto dni:

Sobota 1. február 13.30 - 15.00
Nedeľa 2. február 15.00 - 16.30
Pondelok 3. február 12.00 - 13.30
  6.30 - 18.00
Streda 5. február 14.30 - 16.00
Nedeľa 9. február 15.00 - 16.30
Streda 12. február 14.30 - 16.00
Sobota 15. február 11.30 - 13.00
  16.00 - 17.30
Nedeľa 16. február 15.00 - 16.30
Pondelok 17. február 10.30 - 12.00
  15.00 - 16.30
Utorok 18. február 10.30 - 12.00
  15.00 - 16.30
Streda 19. február 10.30 - 12.00
  15.00 - 16.30
Štvrtok 20. február 10.30 - 12.00
  15.00 - 16.30
Piatok 21. február 10.30 - 12.00
  15.00 - 16.30
Sobota 22. február 11.30 - 13.00
  16.00 - 17.30
Nedeľa 23. február 15.00 - 16.30
Streda 26. február 14.30 - 16.00
Sobota 29. február 11.30 - 13.00
  16.00 - 17.30

Zmeny budú včas oznámené 
na www.rsms.sk.

10. február, 16.00 a 19.00 
Mužské oddelenie – Radošinské naivné 
divadlo - predpredaj vstupeniek Infosen 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS

12. február, 
Beseda so spisovateľkou Janou Larson 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS Senica

14. február, 18.00
Katarína Vyskočilová - Môj farebný svet, 
výstava potrvá do 20. marca
miesto: Coffeeshop Company 
organizátor: 101Drogerie

15. február, 14.00
Detský maškarný ples 
miesto: Spoločenský dom Kunov
organizátor: Miestny spolok SČK

15. február, 20.00
XVII. Reprezentačný Valentínsky ples - hrá 
Magic sound, vstupné 25 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: ÚS SČK Senica

17. – 21. február
Jarný denný tábor - tábor s dennou dochá-
dzkou od 8. do 16. hod. pre žiakov I. 
stupňa, poplatok 50 € (obedy, pitný režim, 
pedagogický dozor a iné...), šport, súťaže, 
hry, výtvarka, gitara, X-box, vychádzky....
organizátor a miesto: CVČ

18. február, 10.00
X-box párty - hockey - pre chlapcov 
do 13 rokov, zapisovanie v CVČ od 9.30, 
so sebou prezuvky, predpokladaný záver 
o 14.00
organizátor a miesto: CVČ

22. február, 10.00
Chodbovica - detská hasičská súťaž
miesto: areál ZŠ na Ulici V. Paulínyho-Tótha 
organizátor: DHZ Senica

22. február, 20.00
Pochovávanie basy - hrá The Brothers, 
pripravený kultúrny program spojený 
s pochovávaním basy, tombola 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: DHZ Senica

22. február, 20.00
Kunovský ples 
miesto: Spoločenský dom Kunov
organizátor: TJ Družstevník Kunov

27. február, 17.00 
Paci pac - program pre deti 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS Senica 

PRIPRAVUJEME 

5. marec
MDŽ - poďakovanie ženám 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: Mesto Senica a MsKS
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Nová ambulancia 
Od 3. februára pribudne v Senici nová ambulancia všeobecného 

lekára, ktorej sídlo bude v budove zdravotníckeho zariadenia na Sot-
inskej ulici 1591/29A. Otvára ju MUDr. Veronika Brenkus Steinerová. 

V ambulancii sa budú prijímať noví pacienti zo všetkých zdra-
votných obvodov, stačí uzavrieť dohodu o poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti a následnú zmenu lekára, prenos karty vybaví MUDr. 
Veronika Brenkus Steinerová za vás. Ambulancia ponúka moderné 
prístrojové vybavenie, možnosť spolupráce so všetkými zdravot-
nými poisťovňami a objednávanie niektorých vyšetrení na presný 
čas bez poplatku. 

Od 3. do 14. februára sa bude robiť registrácia nových pacien-
tov: pondelok – štvrtok 8.00 – 17.00, piatok 8.00 – 14.00. Od 17. 
februára sa bude registrácia robiť počas ordinačných hodín, ktoré 
budú v Senici: pondelok 7:00-12.00, utorok 7.00-14.00, streda 
13.00-17.00, štvrtok 13.00-15.00, piatok 7.00-12.00. 

Ambulancia v Dojči má ordinačné hodiny pondelok 13.00-
15.00 a štvrtok 7.00-12.00.

Podrobnejšie informácie na tel. čísle 0940 893 793, e-mailom 
na ambulancia.brenkus@gmail.com alebo na facebooku: Ambu-
lancia všeobecného lekára – MUDr. Veronika Brenkus Steinerová.

NS

In
fo

 k
út

ik

 

V mesiaci február počas víkendov budú mať pohotovostnú 
službu lekárne Dr.Max, OD Kaufland a Eko Lekáreň, OD 
Tesco. Pohotovosť vykonávajú v čase od 8.00 do 20.00.

Služby lekární

Spomienka
Dňa 29. januára sme si pripomenuli 
2. smutné výročie, keď nás bez slova 
rozlúčky opustila milovaná maminka, 
babka, prababka a sestra Anna 
Strádejová. 
S láskou spomínajú deti s rodinami, sestra 
Helena a ostatná rodina.

Spomienka
Čas plynie a nevráti čo vzal, zostali iba 
spomienky a žiaľ...
Dňa 2. februára uplynie 29 rokov 
od smrti otca, dedka a pradedka 
Miloslava Strádeja. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.

Spomínajú deti s rodinami a ostatná rodina. 

aaaSpomienka
Odišiel si potichučky, bez slova a bez 
rozlúčky...
Dňa 29. januára sme si pripomenuli 
13. výročie, keď nás opustil otec, dedo 
a brat Ján Mindek. 
Spomínajú deti s rodinami, mama, sestra 
a priatelia. 

do

Spomienka
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí 
žiť bez tých, ktorých sme mali radi... 
Dňa 5. februára si pripomíname 
nedožitých 80 rokov mamičky a babky 
Pavly Suchovskej. 
S úctou a láskou spomína dcéra Jarmila 
s manželom a vnučkami Veronikou 

a Dominikou a dcéra Eva s vnukom Jakubom.

í

y

Spomienka
More lásky si so sebou vzal, hory 
bolesti zanechal. Prázdno je tam, kde 
znel tvoj hlas, spomienka na teba 
zostane v nás...
Dňa 27. decembra sme si pripomenuli 
1. smutné výročie, keď nás opustil milovaný 
manžel, otec, starý otec Anton Jobb.

Nedožité 70. narodeniny si pripomenieme 28. februára. 
S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéry Ivana 
a Natália a syn Alexander s rodinami.

Spomienka
Čas plynie, spomienky stále bolia, 
zabudnúť na teba nikdy nedovolia...
Dňa 12. februára si pripomenieme 
piate smutné výročie, keď nás navždy 
opustil drahý manžel, otec, dedko 
a pradedko František Paračka z Čáčova. 
S láskou spomínajú manželka a synovia 

s rodinami.

Spomienka
Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali...
Dňa 13. januára sme si pripomenuli 
1. výročie, keď nás navždy opustila 
drahá maminka Božena Veverková, 
r. Štricová.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú 
spomienku.

S láskou a úctou spomínajú dcéry a ostatná rodina.

.

Spomienka
Kto v srdciach žije, nezomiera...
Dňa 26. januára sme si pripomenuli 
18. výročie, keď nás navždy opustila 
drahá mama a stará mama 
Elena Kadlíčková.
S láskou a úctou spomína syn Igor a dcéra 
Elena s rodinami.

Spomienka
Odišiel si potichučky, bez slova 
rozlúčky. V srdci ťa stále máme 
a na teba spomíname...
Dňa 27. februára si pripomenieme 
1. výročie, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, starý otec, prastarý otec 
a krstný otec Štefan Dikasz. 

S láskou a úctou spomína celá rodina.

VOLEJBAL
VK Senica - Športová škola 
Nitra
Sobota 15. február, športová 
hala Senica 

SÁLOVÝ FUTBAL
1. Senická liga vo futsale
2., 8.,16. február, športová hala
 
2. Senická liga vo futsale
1., 9.,15. február, športová hala

Kam za športom
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Spoločenská kronika

Opustili nás 

Emília Gavlasová                    vo veku 75 rokov
Ján Kosa                                 vo veku 82 rokov
Milan Vizváry                          vo veku 75 rokov
Zdenka Bertúšková                vo veku 55 rokov
PhDr. Štefan Dinuš                 vo veku 77 rokov
Mária Pullmannová                 vo veku 82 rokov
Milan Šimek                            vo veku 81 rokov
Helena Šalíková                      vo veku 79 rokov
Mária Derdová                        vo veku 64 rokov
Milan Sokol                             vo veku 65 rokov
Jozef Jamárik                         vo veku 61 rokov
Štefan Filip                              vo veku 65 rokov
Michal Jakubec                      vo veku 79 rokov
Ján Veselý                              vo veku 84 rokov
Alena Hrádelová                     vo veku 62 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
V našich srdciach budeš žiť navždy...
Dňa 17. januára uplynulo 11 smutných 
rokov, keď nás navždy opustil vzácny 
človek, milujúci manžel, dedko Ing. 
Bohdan Křeček. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, 
vnuk Gabriel, vnučka Paťka, neter Jarka. 

Spomienka
Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasla 
nekonečná dobrota. Chýbaš nám, syn 
náš drahý, chýbať budeš do konca 
nášho života. Už len kvietok na tvoj 
hrob ti môžeme dať a s láskou 
spomínať...
Dňa 26. januára uplynul jeden rok 

od chvíle, keď nás opustil milovaný syn, druh, brat, švagor 
a strýko Roman Daniš.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú mama, družka, súrodenci a neter.

Spomienka
Život mu nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach zostáva stále žiť...
Dňa 21. februára si pripomenieme 
5. smutné výročie, keď nás navždy 
opustil milovaný manžel, otec, dedko, 
brat, švagor a krstný otec Milan Macek. 
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú 

spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka Viera a ostatná rodina. 

..

Spomienka
Odišla si potichučky, bez slova 
rozlúčky. V srdci ťa stále máme a na 
teba spomíname...
Dňa 23. januára sme si pripomenuli 
2. výročie, čo nás opustila milovaná 
mamička, babka a prababka 
Pavlína Pisarovičová.

S láskou spomínajú dcéry a syn s rodinami. 

Spomienka
Čas neúprosne beží a nevráti čo vzal. 
Len láska, úcta a spomienky v srdciach 
zostávajú...
Dňa 20. februára si pripomenieme 2. 
smutné výročie úmrtia manžela, otca 
a dedka Pavla Návratu. 
S láskou a úctou spomína manželka, syn 

s manželkou, vnučka Emka a ostatná rodina. 

ch

Spomienka
Kto ich poznal, spomenie 
si, kto ich mal rád, 
nezabudne...
V decembri 2019 uplynulo 
22 rokov, čo nás navždy 
opustila Irena Jančovičová, 
rod, Arvayová.

Vo februári uplynie 50 rokov, čo nás opustil Štefan Jančovič.
S láskou a úctou spomína celá rodina. 

Spomienka
Dňa 7. februára si pripomenieme 
23. výročie úmrtia a nedožitých 
90 rokov otca, dedka a pradedka 
Libora Pisaroviča.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú dcéry s rodinami a syn.

Spomienka
Dňa 15. februára uplynie 
3. rok od náhlej a nečakanej smrti 
manžela, otca a deda genmjr. 
Ing. Milana Podhorániho.
O tichú spomienku prosí manželka, 
dcéra a vnuk.

Spomienka
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ. 
Dňa 24. januára 2017 uplynulo 5 rokov, 
kedy nás navždy opustil náš otec, starý 
a prastarý otec, svokor, krstný otec, švagor 
Leopold Gmuzdek.

More lásky si so sebou vzala, hory bolesti 
zanechala, prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, 
spomienka na teba zostáva v nás... 
Dňa 13. januára by sme si pripomenuli 
nedožité 89. narodeniny, našej starej 
a prastarej mamy, svokry, krstnej mamy 
Boženy Gmuzdekovej, rod. Tytykalovej. 
V srdciach tých, čo ich mali radi, budú žiť 
stále. Kto ste ich poznali, venujte im spolu 
s nami tichú spomienku.
Spomína syn Pavel s rodinou.
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FEBRUÁR 2020
Digitalizáciu kina v Senici finančne podporil 
Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení sú uvedené 
nad názvom filmu.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk

 Sobota 1., nedeľa 2., piatok 14., sobota 
15. a nedeľa 16. február o 17.00
LABKOVÁ PATROLA: PRIPRAVENÍ 
POMÁHAŤ A ZACHRAŇOVAŤ!
Už žiadny plač a žiadny priek, patrola má 
na všetko liek! V Adventure Bay sa schy-
ľuje k automobilovým pretekom. Labky 
spolu vytvoria servisný tím pre svojho 
obľúbeného pretekára. Problém nastane, 
keď sa ich šampión zraní a nemôže šofé-
rovať. Za volant sa posadí Marshall, šliapne 
na plyn a spolu s ostatnými kamarátmi 
predvedie v kinách skvelú, zábavnú jazdu.
Žáner: rodinný animovaný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 70 min.

 Sobota 1. február o 19.00
SLUŠNÍ CHLAPCI
Režisér a scenárista Guy Ritchie opäť pri-
chádza so štýlovou akčnou komédiu plnou 
hviezd. Dej sa točí okolo Američana Mic-
keyho Pearsona, ktorý si v Londýne vybu-
doval výnosné marihuanové impérium. 
Keď sa v podsvetí začne šuškať, že chce 
skončiť, rozbehne sa kolotoč klamstiev, 
úplatkov, vydierania a zákerných podrazov.
Žáner: krimi akčný
Vstupné: 5 €, MP 15+, 113 min.

Nedeľa 2. február o 19.00
PRÍLIŠ OSOBNÁ ZNÁMOSŤ
Hlavná postava je Natália - slobodná trid-
siatnička. Žije sama, pracuje v dizajnovom 
štúdiu a má najlepšiu priateľku Simonu. Tá 
je po rozvode, po ktorom jej 11-ročný syn 
odchádza žiť s otcom Stanom. Zoznámi 
sa s Marekom, vdovcom a podnikateľom. 
Začína medzi nimi vzťah. Simona sa zozna-
muje s umelcom Viktorom, ktorý je posad-
nutý nielen Simonou, ale aj sexom…
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 107 min.

 Utorok 4. február o 19.00
ATTILA
Film mapuje celoživotný príbeh špor-
tovca Attilu Végha. Z rozprávania rodiny, 
priateľov, športovcov, umelcov, spevá-
kov, súperov a tiež nikdy nezverejnených 
archívnych záberov môže divák nahliadnuť 
do jeho života. Príbeh svetového šampióna 
mapuje aj cestu skromného chlapca z Gab-
číkova až na uznávaný MMA trón v USA.
Žáner: životopisný
Vstupné: 5 €, MP 15+, 110 min.

 Streda 5. a piatok 7. február o 19.00

MALÉ ŽENY
Jo, Meg, Amy a Beth sú štyri dospievajúce 
sestry, ktoré ani nemôžu byť viac odlišné. 
Ich otec bojuje vo vojne, preto žijú len 
s matkou a napriek tomu, že ich život je 
ťažký, tieto „malé ženy“ nestrácajú nádej 
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 Ťa chuť žiť najlepšie ako vedia, a po svojom.

Žáner: romantický
Vstupné: 5 €, MP 12+, 134 min.

 Piatok 7., sobota 8. a nedeľa 9. február 
o 17.00
SUPER MAZNÁČIKOVIA
Túlavý pes Roger bol vždy rebel. Starosta 
mesta sa rozhodol všetkých ľudí a aj zvie-
ratá vyhnať a urobiť mesto robotov. Roger 
musí svoje sily spojiť s robotom Bobom, 
ktorý má o kolečko naviac, čo z neho robí 
neuveriteľného dobráka.
Žáner: animovaná rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 89 min.

 Sobota 8., nedeľa 9., utorok 18. a piatok 
21. február o 19.00
SVIŇA
Krajinku pod horami ovládajú zločinci pre-
pojení s politikou, mafiou, ale aj s políciou, 
súdmi. Závislá tínedžerka zmizne z resoci-
alizačného centra. O nútenom sexe a dro-
gách chce povedať na polícii, ale pošlú 
ju preč. Vyhľadá novinára, ktorý sa pustí 
do rozplietania neuveriteľnej chobotnice 
zločinu, mafie, vydierania.
Žáner: thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 98 min.

 Utorok 11. február o 19.00
25 km/h (filmový klub)
Po dlhoročnom odlúčení sa dvaja bratia, 
Christian a Georg, stretávajú na pohrebe 
svojho otca. Počiatočná bitka na cintoríne, 
kar a nočná návšteva rodného domu, alko-
hol a stolnotenisový zápas - to všetko nako-
niec vedie bratov k rozhodnutiu. Vydávajú  
sa na cestu, o ktorej snívali ako malí chlapci. 
Na výlet mopedmi naprieč Nemeckom.
Žáner: historická dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 115 min.

 Streda 12. a streda 19. február o 19.00
ROMÁN PRE POKROČILÝCH
Šarmantný Rudolf sa po rozvode musí pres-
ťahovať z prepychu veľkomesta do provinč-
ného hotela, ktorý vlastní so svojím bratom 
Arnoštom. Zmieta sa medzi odhodlaním 
usadiť sa v monogamnom vzťahu a medzi 
nástrahami, ktoré mu denne pripravuje 
notorický sukničkár Arnošt. 
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 95 min.

 Piatok 14. a sobota 15. február o 19.00
1917
Schofield a Blake, dvaja mladí vojaci brit-
skej armády sú počas bojov v Prvej sve-
tovej vojne vyslaní na takmer nemožnú 
misiu. Musia prekročiť frontovú líniu, pre-
niknúť do nepriateľského územia a doručiť 
správu, ktorá môže zachrániť život 1 600 
vojakov - vrátane Blakeovho brata.
Žáner: historický, vojnový
Vstupné: 5 €, MP 15+, 119 min.

 Nedeľa 16., sobota 22. a nedeľa 23. 
február o 19.00
CHLAP NA STRIEDAČKU
Pätnásť rokov vydatá Zuzana zistí, že 
jej manžel Jiří má už dlhšiu dobu pomer 
s inou ženou. Zuzana neváha, rozhodne sa 
sokyňu Lenku navštíviť a dať jej netradičný 
návrh. Jej plán je škandalózny. Navrhne jej, 
aby si starostlivosť o Jirku rozdelili a urobili 
tak z neho chlapa na striedačku.  
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 112 min.

 Utorok 18. a streda 19. február o 17.00 
(prázdninové premietanie, upravené vstupné)
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2
Prečo sa Elsa narodila s magickými schop-
nosťami? Odpoveď na túto otázku ju láka, 
zároveň však ohrozuje jej kráľovstvo. Spolu 
s Annou, Kristoffom, Olafom a Svenom sa 
vydávajú na pozoruhodnú a nebezpečnú 
cestu.
Žáner: animovaná rodinná komédia
Vstupné: 4 €, deti 3 €, MP, 94 min.

 Piatok 21., sobota 22. a nedeľa 23. 
február o 17.00
ĽADOVÁ SEZÓNA 3
Ľadový medveď Norm spolu s nezničiteľ-
nými lumíkmi je späť. Celý Sever je hore 
nohami z príprav na svadbu Normovho 
starého otca. Situáciu ešte skomplikuje 
stretnutie s archeológom Jinom, ktorý 
nášho kráľa Severu poverí úlohou ochrániť 
vzácny čínsky artefakt.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 90 min.

 Utorok 25. február o 19.00
ZAŽIŤ TO ZNOVU (filmový klub)
Akú dobu by ste chceli zažiť, ak by ste mali 
túto možnosť? Pred touto otázkou stojí 
Viktor, keď od svojho syna dostane darče-
kovú poukážku agentúry Time Travelers. 
Tá dokáže pomocou filmových kulís a her-
cov zinscenovať akúkoľvek epochu. Zatiaľ 
čo sa chcú iní zákazníci pozrieť na dvor 
Ludvika XVI, či večerať s Hitlerom, Viktor 
sa túži vrátiť do sedemdesiatych rokov 
a ešte raz prežiť rande so svojou ženou. 
Žáner: komediálna dráma
Vstupné: 4 €, MP 15+, 115 min.

 Streda 26. február a nedeľa 1. marec 
o 19.00
PRÍPAD MŔTVEHO NEBOŽTÍKA
Komédia si uťahuje z kriminálok, ktorých 
sú dnes plné televízne obrazovky. Film vyu-
žíva klišé kriminálneho žánru, a tak sa dej, 
ktorý divák pozná už z miliónov žánrových 
snímok z policajného prostredia, stal pod-
hubím pre slovný humor a absurdne vygra-
dované situácie. 
Žáner: krimi komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 95 min.

 Piatok 28., sobota 29. február a nedeľa 
1. marec o 17.00
JEŽKO SONIC
Sonic sa snaží nezanechávať stopy svojej 
prítomnosti, lebo vie, že by po ňom šli. 
A kto? No predsa všetci! Lenže aj ten najo-
patrnejší ježko môže urobiť chybičku, kto-
rou je dočasný výpadok elektriny v polo-
vici Ameriky. Bezradná vláda na odhalenie 
príčin kolosálneho výpadku najme toho 
najschopnejšieho génia, zľahka šialeného 
Doktora Robotnika.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 100 min.

 Piatok 28. a sobota 29. február o 19.00
FANTASTICKÝ OSTROV
Fantasy Island je odľahlý luxusný rezort, 
v ktorom záhadný pán Roarke mení tajné 
sny svojich klientov na skutočnosť. No keď 
sa zo snov stanú nočné mory, hostia zis-
ťujú, že tento ostrov má od tropického raja 
viac než ďaleko... 
Žáner: horor
Vstupné: 5 €, MP 15+, 109 min.
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Mária Čírová na plese mesta

Výtvarná Senica

Vítanie nového roka

Európa očami detí

Silvestrovský beh

Vyrastú nám biatlonisti?


