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Slovo na úvod

Hovorí sa, keď viazne komunikácia, 
téma počasie zachráni trápnu situáciu. 
Dnešné úvodné slová určite nie sú dôsled-
kom nedostatku tém, o ktorých by sa dalo 
hovoriť. Momentálne sú to výsledky par-
lamentných volieb, ktoré boli pred viac 
ako týždňom, a preto zostavovanie vlády 
je predmetom mnohých často vášnivých 
diskusií medzi ľuďmi. Či sa nám to páči 
alebo nie téma počasie, akokoľvek by sme 
ju v spoločnosti považovali za diploma-
tické či vyhýbavé riešenie danej situácie, sa 
stáva stále naliehavejšou. Už to nie je len 
zástupná téma, ale veľmi horúca, ktorou sa 
seriózne zaoberajú vedci na celom svete 
a priamo sa týka aj nás všetkých. Zažívame 
extrémne výkyvy a náhle zmeny počasia, 
ktoré znamenajú nezriedka aj mnoho škôd. 
Príklad z nášho mesta. Vlaňajší január - 
zápasili sme so záľahou snehu a na námestí 
sme mohli stavať snehuliakov. Tohtoročná 
zima v meste bola bez snehu a vo febru-
ári nás viac dní trápil silný vietor. Experti 
z európskej služby Copernicus, ktorá moni-
toruje počasie a klimatické zmeny informo-
vali, že uplynulá meteorologická zima (1. 
december – 29. február) bola v Európe naj-
teplejšia od začiatku meraní v roku 1981. 
Priemerná teplota prekonala doterajší 
rekord zimy z prelomu rokov 2015 a 2016 
o takmer 1,4 stupňa Celzia. To, čo sa nám 
pred rokmi zdalo ako nepredstaviteľné, 
sa stáva realitou, z ktorej mrazí. Príroda je 
pánom, no riešenie je na ľuďoch.

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Medzinárodný deň žien je uznávaný sviatok, má 110-ročnú históriu a súvisí so snahou 
žien o zlepšenie pracovných podmienok. V roku 1975 sa OSN rozhodla, že 8. marec 
bude po celom svete oslavovaný ako oficiálny deň žien.  Foto Tatiana Moravcová

Sárka, vitaj medzi nami!
Prvou Seničankou narodenou v roku 

2020 je Sára Štefíková. Prišla na svet hneď 
prvý deň nového roka a stala sa zároveň 
aj prvým bábätkom, ktorému pomáhali 
na svet skalickí lekári. Zámerne nepíšeme 
prvým bábätkom v skalickej pôrodnici, pre-
tože Sárka sa na svet poponáhľala a vykukla 
naň ešte v sanitke cestou do pôrodnice. 

(Pokračovanie na str. 3)

Víchrica páchala škody
V pondelok 10. februára bola pre okres 

Senica vyhlásená výstraha 2. stupňa pred 
silným nárazovým vetrom. Kým počas dňa 
sa predpovede meteorológov nenaplnili, 
vo večerných hodinách víchrica Sabine 
predsa len do Senice dorazila. Počas jej 
asi hodinového vyčíňania medzi 18. až 19. 
hodinou strhol silný nárazový vietor stre-
chu z bytového domu 2872/1 na Ulici sv. 
Cyrila a Metoda.

Na mieste ihneď po hlásení udalosti 
približne o 18.30 hod. zasahovali profesi-
onálni i dobrovoľní hasiči, mestská a štátna 
polícia, civilná ochrana, pracovníci Mest-
ského podniku služieb (MsPS). Na mieste 
bol aj primátor mesta Martin Džačovský. 
Ihneď po udalosti boli na miesto privo-
lané stroje, aby spadnutú strechu odpra-
tali z cesty a zabezpečili jej priechodnosť 
pre obyvateľov. Kusy plechu boli hneď 
ráno odvezené, verejno-prospešní pra-
covníci priestor vyčistili od úlomkov, polá-
maných lát a popadaných klincov. MsPS 
ihneď oslovilo firmu na opravu havarij-
ného stavu. Ide o rovnakú firmu, ktorá 
bola súčinná pri podobnej situácii v roku 
2017. „Táto firma v priebehu 2-3 dní uro-
bila provizórne zastrešenie, aby neprišlo 
k zatečeniu objektu. Následne sa strecha 
začala po pár dňoch opravovať do finálnej 
podoby. Oprava by mala trvať približne 8 
týždňov,“ konštatoval Ján Bachura, riaditeľ 
Mestského podniku služieb, ktorý je správ-
com bytového domu. 

(Pokračovanie na str. 3)

Mesto povedalo NIE 
ďalšiemu zvieraciemu 
krematóriu

Témou rokovania komisie životného pro-
stredia pri mestskom zastupiteľstve 3. marca 
bola len jedna téma a tou bolo prerokovanie 
podnikateľského zámeru vzniku v poradí už 
druhého zvieracieho krematória na území 
Senice, akými sú napríklad aj kone. Prijaté 
uznesenie komisie, ktoré má odporúčací 
charakter, korešponduje s tým, ktoré už skôr 
zaujalo mesto. „K technickému zariadeniu 
– kremačnej pece, členovia komisie nemajú 
námietky, no vzhľadom na odstupové 
vzdialenosti od zástavby určenej na býva-
nie a obytnú zónu v danej lokalite, komisia 
nesúhlasí s jeho umiestnením v areáli býva-
lých kasární," uzniesla sa komisia.

Zariadenie plánuje predkladateľ 
zámeru, ktorým je firma Anubis, spol. s. r. 
o., prevádzkovať v areáli bývalých kasární. 

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

8. zasadnutiu mestského zastupiteľstva 
v Senici, ktoré sa konalo 11. februára pred-
sedal primátor mesta Martin Džačovský. 
Bolo na ňom prítomných 23 poslancov mest-
ského zastupiteľstva, riaditelia organizácií 
v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta, vedúci oddelení a útvarov Mestského 
úradu, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ 
SR v Senici Juraj Adamovič, poslanec TTSK 
Ľubomír Parízek, riaditeľ ÚPSVaR v Senici 
Ján Kovár, zástupcovia médií a uchádzači 
na voľbu hlavného kontrolóra mesta. 

Medzi prvé body programu MsZ 
patrila voľba hlavného kontrolóra mesta. 
Nakoľko v mesiaci február uplynulo 
6-ročné funkčné obdobie hlavnej kontro-
lórky mesta Senica JUDr. Eleny Jankovičo-
vej, Mesto Senica v mesiaci december 2019 
vyhlásilo termín voľby hlavného kontrolóra 
a určilo náležitosti prihlášky na voľby. Sie-
dmi uchádzači, ktorí spĺňali podmienky, 
boli pozvaní na rokovanie mestského 
zastupiteľstva a dostali priestor osobne sa 
predstaviť poslancom MsZ. Zastupiteľstvo 
schválilo tajné hlasovanie. Už v prvom kole 
tajných volieb Elena Jankovičová, ktorá sa 
opätovne uchádzala o tento post, získala 
dostatočný počet hlasov (19 hlasov z 23) 
a bola zvolená za hlavnú kontrolórku 
mesta na ďalšie funkčné obdobie 6 rokov. 
Pripájame sa ku gratulácii a prajeme hlav-
nej kontrolórke veľa úspechov.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Rozpis rozpočtu príspevkovej a roz-

počtových organizácií na rok 2020.
- Správu o činnosti Mestského kultúr-

neho strediska za rok 2019 a zámery orga-
nizácie – vypracoval riaditeľ MsKS Franti-
šek Harnúšek. 

- Správu o činnosti Mestskej polície 

za rok 2019 – vypracoval poverený výko-
nom funkcie náčelníka MsP Stanislav 
Macák. Na pozíciu náčelníka MsP bolo 
vyhlásené výberové konanie a na nasleduj-
úce MsZ na základe odporúčaní výberovej 
komisie predloží primátor mesta návrh 
na vymenovanie náčelníka MsP.

- Návrh dodatku č. 1/ 2020 VZN č. 37 
o správe, údržbe a prevádzkovaní pohre-
bísk na území mesta Senica.

- Správu o činnosti Dobrovoľného hasič-
ského zboru mesta Senica (DHZM Senica)   
a Dobrovoľného hasičského zboru v Senici 
(DHZ v Senici) za rok 2019 – vypracoval 
veliteľ DHZ Milan Černák. 

- Koncepciu rozvoja športu a športovej 
infraštruktúry Senica na roky 2020 – 2029.

- Dispozície s majetkom.
- Zmenu uznesenia, ktorým sa mení 

termín nástupu novovymenovaného riadi-
teľa Mestského kultúrneho strediska Mar-
tina Dudáša až po vymenovaní nového 
riaditeľa Centra voľného času v Senici, 
prípadne dňom poverenia výkonu funkcie 
riaditeľa CVČ v Senici. Výberové konanie 
na riaditeľa CVČ v Senici bolo zverejnené 
na www.senica.sk a na úradnej tabuli MsÚ, 
kde uchádzači mali možnosť podať žia-
dosti do 28. februára 2020.

- Realizáciu projektu s názvom Cent-
rum integrovanej zdravotnej starostlivosti 
v meste Senica a predloženie projektového 
zámeru za účelom realizácie projektu.

Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie:

- Správu o činnosti hlavnej kontrolórky 
za rok 2019.

- Vzdanie sa členstva Frederiky Péčiovej 
v komisii pre ochranu verejného poriadku 
a životného prostredia pri MsZ.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Miroslava Caboňa za člena komisie 

pre ochranu verejného poriadku a život-
ného prostredia pri MsZ.

Písomné interpelácie odovzdali:
Ľubomír Miča - upozornil na zlý tech-

nický stav rozvodových skríň spoločnosti 
Digi Slovakia a vzhľadom na ich umiest-
nenie v blízkosti detských ihrísk na možné 
nebezpečenstvá pre deti.

Jarmila Barcaj Drinková - upozornila 
na stále existujúce vodiace čiary pre nevi-
diacich pri prechode oproti predajni 
Perla napriek tomu, že tento bol zrušený; 
na odpratávanie lístia, ktoré sa nachádza 
od jesene na chodníkoch pri Záhorskej galé-
rii, ZŠ na Sadovej ulici a ZŠ s MŠ na Ulici 
J. Mudrocha, v amfiteátri a je nebezpečné 
pre chodcov; zvážiť vybudovanie stojísk 
na kontajnery, aby pri silnom vetre boli 
bezpečne upevnené; predostrela návrh 
občanov mestského výboru č. 5 vybudovať 
za novým kostolom v Sotine oddychový 
park, vysadiť stromčeky, dať lavičky.

Miriam Madunická - poukázala 
na potrebu ošetrenia a orezania stromov 
na IBV Záhrady - Lipová ulica z dôvodov, 
že konáre svojím zrastom bránia dosta-
točnému osvetleniu a keďže sa nachád-
zajú nízko nad chodníkom, obmedzujú aj 
chodcov; opadané suché ihličie znečisťuje 
chodník, miestnu komunikáciu a kanalizá-
ciu; je potrebné odviezť popadané konáre 
z parku na Lipovej ulici.

Martina Otrísalová - upozornila, že 
pred vchodom 736/22 na Ulici J. Kráľa 
strom výrazne zasahuje do stĺpa verejného 
osvetlenia, čo úplne obmedzuje osvetlenie 
verejného priestranstva.

Ľubica Krištofová - požiadala o informá-
cie týkajúce sa zámeru vybudovania kre-
matória pre kone v areáli bývalých kasární 
spoločnosťou ANUBIS, spol. s r.o.

Interpelácie a spôsob ich riešenia bude 
zverejnený na www.senica.sk.

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

Využívanie trvalých 
parkovacích miest 

Mesto Senica informuje o zmene Vše-
obecne záväzného nariadenia č. 5 o pod-
mienkach státia vozidiel na území mesta 
Senica, o dani za užívanie verejného prie-
stranstva za trvalé parkovanie vozidiel 
na verejnom priestranstve a o dočasnom 
parkovaní motorových vozidiel na miest-
nych komunikáciách, ktorá nadobudla 
účinnosť 28. decembra 2019. 

Jednou zo zmien v predmetnom VZN 
bola aj výška dane za užívanie verejného 
priestranstva za trvalé parkovanie vozidla 
na verejnom priestranstve článok 3, bod 4.

Sadzby dane za trvalé parkovanie vozi-
dla sú nasledovné:

• osobných vozidiel 0,055 € za m2 a deň, 
čo predstavuje 250 € ročne
• ak je daňovníkom držiteľ vozidla, ktorý 
ako darca krvi získal striebornú, zlatú alebo 
diamantovú Jánskeho plaketu alebo ku dňu 
podania žiadosti o vyhradenie parkovaci-
eho miesta dovŕšil 70 rokov veku 0,039 € 
za m2 a deň, čo predstavuje 178 € ročne
• ak je daňovníkom držiteľ vozidla,           
ktorému bol pridelený parkovací preukaz4) 
0,017 € za m2 a deň, čo predstavuje 109 €.

O parkovacie miesto je možné požiadať 
na tlačive 02 – žiadosť o pridelenie pôvod-
ného parkovacieho miesta na trvalé parko-
vanie, ktoré si môžete vyzdvihnúť na MsÚ 
vo vestibule alebo na webovej stránke 
mesta www.senica.sk – MESTO – Mestský 
úrad v časti žiadosti a tlačivá. 

Vyplnenú žiadosť je potrebné odovzdať 

a prekonzultovať s pracovníčkou č. dverí 
311 MsÚ, alebo poslať na e-mailovú adresu 
na ruzena.karasova@senica.sk do 31. marca.

Ak prišlo k zmene evidenčného čísla 
vozidla, je potrebné k žiadosti doložiť aj 
fotokópiu technického preukazu. V prí-
pade, že ste držiteľom parkovacieho pre-
ukazu pre fyzickú osobu so zdravotným 
postihnutím alebo ak ste získal ako darca 
krvi striebornú, zlatú či diamantovú Ján-
skeho plaketu je potrebné k žiadosti dolo-
žiť aj ich fotokópiu.

Rozhodnutia o vyrubenej dani budú 
vybavované a expedované hromadne 
v mesiaci jún 2020 a lehota zaplatenia 
dane bude v ňom uvedená.

Odd. výstavby, životného prostredia 
a dopravy  MsÚ Senica 
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(Dokončenie zo str. 1) 
Pri tejto udalosti časť strechy spadla 

na sklenú výplň jedného z bytov v pro-
tiľahlej bytovke a sklo ľahko zranilo malé 
9-mesačné dieťa. Po ošetrení v nemocnici 
bolo dané do domácej starostlivosti. Mesto 
postihnutej rodine ešte v ten večer zabez-
pečilo náhradné ubytovanie, poškodené 
okno bolo zabezpečené proti ďalším mož-
ným pohybom. Bolo potrebné vymeniť 
nielen sklo, ale komplet okno aj s rámom. 
Správca bytového domu spolu so senic-
kou firmou dokázali, aby výroba prebehla 
prednostne a nemuselo sa čakať na bežnú 
dodaciu dobu, ktorá býva aj viac ako 3 
týždne. Okno bolo vymenené v rekordne 
krátkom čase. Rýchlu reakciu primátora 
ocenila nielen rodina, ktorej padajúca stre-
cha rozbila okno, ale aj verejnosť. Týkalo 
sa to aj následného vyčistenia priestranstva 
okolo bytovky, ktoré bolo čisté na druhý 
deň popoludní zásluhou firiem, ktoré 
odstránili veľké kusy plechu, ale aj drobnej-
ších odpadov, ktoré vyzbierali pracovníci 
na verejnoprospešných službách. 

Pri páde strechy vznikli materiálne škody 
aj na dvoch stĺpoch verejného osvetlenia 
a na troch okolostojacich autách. Polícia 
začala vo veci trestné stíhanie pre podo-
zrenie z prečinu všeobecného ohrozenia 
z nedbanlivosti. Na polícii zatiaľ vypovedal 
ako svedok riaditeľ Mestského podniku slu-
žieb, vyšetrovanie stále prebieha. 

Havária po 2.-krát
Žiaľ, strecha na predmetnej bytovke 

podľahla silným nárazom vetra po druhý-
krát. Kým v roku 2017 bola riešená havária 
na polovici strechy, ktorá bola opravená, 
tentoraz padla za obeť druhá časť pôvod-
nej strešnej krytiny. Bytovka so 48 bytovými 
jednotkami bola postavená z prostriedkov 
ŠFRB podľa projektu a bola skolaudovaná 

v roku 2011. Ku kolaudačnému konaniu 
stavby boli predložené všetky relevantné 
podklady potrebné pre užívanie stavby, t. 
j. revízie technických zariadení stavby, cer-
tifikáty výrobkov zabudovaných v stavbe, 
vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej 
správy a preberací protokol o odovzdaní 
a prevzatí stavby bol podpísaný všetkými 
zúčastnenými stranami (Mesto Senica, 
HÍLEK a spol., a.s., Senica, stavebný dozor 
investora a generálny projektant stavby). 

K situácii sa vyjadril aj primátor mesta 
Martin Džačovský: „Nakoľko som vo funk-
cii 14 mesiacov, informácie čerpám len 
z archívnych podkladov, no preverujeme 
situáciu. Mrzí ma, že vplyvom vetra došlo 
k takejto udalosti. Aj preto som bol hneď 
večer na mieste a zabezpečoval všetky 
nevyhnutné záležitosti. Od zajtra začína 
znalecké dokazovanie, ktoré by malo objas-
niť príčinu zrútenia strechy. Na základe 
týchto zistení obyvateľom bytoviek v tejto 
oblasti môžem sľúbiť, že prekontrolujeme 
stav všetkých striech. V nadväznosti na zis-
tenia urobíme všetky potrebné opatrenia, 
aby k takýmto situáciám v budúcnosti 
nedochádzalo.“

Ihneď po udalosti sa tak aj stalo. Keďže 
rovnaký typ plechovej strechy je aj na ďal-
ších dvoch nájomných bytových domoch 
v Sotine, dal primátor mesta na tieto 
strechy vypracovať znalecké posudky. 
Na základe výsledkov tohto posudzovania 
bude určený ďalší postup. 

Senica bola túto zimu viackrát skúšaná 
silným vetrom. Predtým 4. a 5. februára 
boli uzatvorené cintoríny, následne to 
bolo 23. februára, keď SHMÚ opäť varoval 
náš okres výstrahou 2. stupňa pred silným 
vetrom. V tento deň našťastie nárazový vie-
tor žiadne škody nespôsobil.

Viera Barošková
Lucia Vajdová

Sárka, vitaj medzi nami! 
(Dokončenie zo str. 1)
Prvého novorodenca mesta Senica, 

malú Sárku, privítal ako prvú občianku 
mesta v obradnej sieni Mestského úradu 
primátor mesta Martin Džačovský 25. 
februára. Sárka je druhým dieťatkom 
Renáty Kuklišovej a Michala Štefíka. Malú 
princeznú privítali do rodiny 1. januára 
2020 o 2.30 hod. s mierami 3200 g a 50 
cm. Sárku doma čakala aj 3-ročná sestrička 
Tamarka.

Pôvodne sa mala volať Ninka. „Takmer 
celých 9 mesiacov sme sa tak bábätku 
v brušku prihovárali, aj keď ja som mala 
celý čas v hlave meno Sára. Po ceste 
do pôrodnice, keď sme zastavili pri moto-
reste Havran a volali sanitku, že bábätku 
sa už tlačí hlavička, priateľ zmenil názor 
a dali sme malinkej meno Sára,“ prezradila 
mamička Renáta, ktorá si pre svoje dve 
dievčatá praje hlavne zdravie a šťastie.

Rodičom to zaželal aj primátor mesta, 
rovnako aj veľa bezhraničnej a obetavej 
lásky: „Lásku, ktorou Sáru obklopíte, ona 
znásobí a vám ju vráti. Sára by mala deň 
za dňom cítiť, že vám na nej záleží. Ste jej 
vesmír, o ktorý sa bude môcť vždy oprieť, 
ste jej otec a mama.“

Rodičia malej Sáry sa zapísali do Pamät-
nej knihy mesta Senica a dostali malú 
pozornosť. 

Mamička Renáta na záver poďako-
vala za prijatie a tiež poďakovala posádke 
sanitky, v ktorej prišla prvá Seničanka roka 
2020 na svet.

Lucia Vajdová
foto autorka

Mesto povedalo NIE... 
(Dokončenie zo str. 1) 
Zámer prišli na rokovanie komisie odpre-

zentovať zástupcovia spoločnosti Roman 
Schutz a Šimon Pajpach. Odporúčania 
a uznesenia komisií majú vo všeobecnosti 
odporúčací charakter. Momentálne je pro-
blematika potenciálneho vzniku ďalšieho 
krematória ešte len na úrovni rozhodova-
nia o tom, či tento zámer vzhľadom na to, 
že ide o stredný zdroj znečistenia, potre-
buje alebo nepotrebuje tzv. EIA – posudzo-
vanie vplyvov na životné prostredie. Podľa 
prvotného rozhodnutia Okresného úradu 
v Senici ho nepotrebuje, dva dotknuté 
subjekty však podali odvolanie. Samotné 
mesto Senica ešte nedostalo žiadosť 
o vydanie územného rozhodnutia. Verej-
nosť reaguje na možnosť prevádzkovania 
ďalšieho krematória petíciou.

STANOVISKO MESTA SENICA: 
„Zámerom navrhovateľa je prevádzkova-
nie zariadenia, kremačnej pece TB – 1, 

na spaľovanie tiel mŕtvych spoločenských 
zvierat s maximálnou kapacitou 1200 kilo-
gramov denne. Zariadenie bude zakatego-
rizované medzi stredné zdroje znečisťova-
nia ovzdušia, jeho vstupným ohrievacím 
médiom bude nafta. Rozptylové podm-
ienky bude zabezpečovať komín vysoký 
6 metrov. Súčasťou zariadenia bude i mra-
ziaci box pre uskladnenie tiel uhynutých 
zvierat. Popol z tiel zvierat bude odovzdá-
vaný majiteľom zvierat. Navrhovaná čin-
nosť bude umiestnená v areáli bývalých 
kasární, parcela č. 1661/50 k. ú. Senica. 
Najmenšia vzdialenosť od obytnej zóny je 
215 metrov. Postupným rozvojom mesta 
sa mení charakter a využitie jednotlivých 
objektov. Tým sa vzdialenosti objek-
tov na bývanie a ubytovanie k danému 
pozemku zmenšujú. Preto z dlhodobého 
pohľadu na vývoj s umiestnením zviera-
cieho krematória v navrhovanej lokalite 
nesúhlasíme.“

Tatiana Moravcová 

Primátorská 
kvapka krvi po 2.-krát 

Po minuloročnej úspešnej premiére sa aj 
v tomto roku uskutoční Primátorská kvapka 
krvi. Mesto Senica v spolupráci s Územným 
spolkom Slovenského Červeného kríža 
Senica pod záštitou primátora mesta Mar-
tina Džačovského pozývajú na dobročinnú 
akciu, ktorá sa uskutoční v utorok 31. marca 
na Mestskom úrade v Senici. 

Podmienkou odberu je svoju účasť 
nahlásiť na ÚzS SČK na telefónnych číslach 
034/651 5159, 0911 839 530 v pracov-
ných dňoch od 7.30 do 15.30 hod. Odber 
krvi sa uskutoční v posledný marcový deň 
od 8. do 11. hod. na 2. nadzemnom pod-
laží Mestského úradu. Medzi darcami krvi 
bude znova aj primátor mesta, ktorý chce 
osobným príkladom pritiahnuť znova aj 
prvodarcov, medzi ktorými bol vlani aj 
on. „Darovanie krvi je prejavom ľudskosti. 
Pomoc iným ľuďom aj týmto spôsobom 
považujem za významný a dôležitý postoj. 
Formuje to naše medziľudské vzťahy.“ 

Vlani v Primátorskej kvapke krvi podpo-
rilo myšlienku pomoci 30 darcov z radov 
zamestnancov Mestského úradu i verej-
nosti. 

bar 
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Začína sa jarné 
upratovanie

Samospráva mesta Senica začína 
s údržbou komunikácií po zime. Hoci 
bola táto zima bez snehu, vyčistiť treba 
krajnice miestnych komunikácií, chodníky 
a parkoviská od nánosov nečistôt. S jarným 
čistením začína Mesto Senica v spolupráci 
s Technickými službami Senica v utorok 10. 
marca. Ukončené by malo byť do konca 
mesiaca.

Technické služby majú spracovaný har-
monogram čistenia, ktorý sa však môže 
meniť v závislosti od počasia, aktuálnych 
potrieb, prípadne na dostupnosti techniky 
a ľudí. Jarné čistenie komunikácií sa začne 
v centre mesta.

Pri čistení väčšiny miestnych komuni-
kácií bude nutná odstávka daného úseku. 
Vodiči, ktorí na týchto komunikáciách par-
kujú, budú v časovom predstihu upozor-
není na odstávku komunikácie dopravným 
značením. Prosíme preto vodičov, aby boli 
zhovievaví a rešpektovali dopravné zna-
čenie upozorňujúce na čistenie a neblo-
kovali autami komunikácie, čo sťažuje 
a spomaľuje tieto práce. 

V Senici je približne 53 km miestnych 
komunikácií a vyše 120 km chodníkov. Čis-
tenie komunikácií sa bude robiť strojovo, 
po ňom prídu na rad zamestnanci verejno-
-prospešných prác. Tí budú čistiť miesta, 
kde sa technika nedostane. Ručné dočis-
tenie bude nutné vykonávať okolo vpustí, 
kvetináčov, lavičiek, pri schodoch, lávkach, 
zastávkach MHD... 

Na čistenie budú použité stroje, ktoré 
Mesto Senica získalo v rámci projektu 
Ovzdušie bez prachu. Použitím týchto 
strojov sa znižuje množstvo znečisťujúcich 
tuhých látok v ovzduší, ktoré negatívne 
vplývajú na ľudský organizmus a spôso-
bujú dráždenie očí a dýchacích ciest.

lv

Čo sa deje 
na mestskej tržnici?

O chvíľu je tu jar a s ňou sa opäť roz-
behne predaj v mestskej tržnici. Ešte pred 
touto najvyťaženejšou časťou roka, kedy 
sa začnú predávať sadenice, kvety či iné 
rastlinky sa pre väčší komfort predajcov 
i návštevníkov rozhodol Mestský podnik 
služieb Senica opraviť spevnené plochy. 
Pod areálom tržnice viedol starý teplo-
vodný kanál, nad ktorým sa spevnené 
plochy začali prepadávať a je nutné ich 
opraviť. Pri tejto príležitosti, keď už je plo-
cha rozkopaná, bude v areáli urobená aj 
dažďová kanalizácia. Okrem odvedenia 
dažďovej vody sa zároveň urobí aj nová 
izolácia podzemných elektrických káblov, 
ktoré vychádzajú z elektrickej rozvodne 
vo dvore MPS a zabezpečujú dodávku 
elektriny pre značnú časť mesta. Povrch 
spevnených komunikácií bude vyhotovený 
z liateho betónu. lv

Termíny vývozov 
budú na očiach

Koniec výhovoriek! Už nebude platiť, že 
harmonogram zberu odpadu niekto nedo-
stal, niekto letáčik vyhodil, atď... Termíny 
vývozu veľkoobjemového odpadu sú už 
na každom kontajnerovom stojisku. Mesto 
Senica dalo vyrobiť červené nálepky s ter-
mínmi vývozov takéhoto odpadu, ktoré 
budú umiestnené na smetných nádobách, 
aby boli každému na očiach.

Mesto Senica zabezpečuje vývoz veľ-
koobjemového odpadu 12-krát do roka, 
napriek tomu, že mu zákon ukladá túto 
povinnosť iba 2-krát ročne. Chceme mať pro-
stredie v meste krajšie a čistejšie. Zdá sa ale, 
že mnohým na čistote v ich okolí nezáleží.

Každoročne v mesiaci január dostávajú 
občania do schránok harmonogram zberu 
odpadov, kde sú okrem termínov uvedené 
informácie o možnostiach bezplatného 
odovzdania odpadu v zbernom dvore, 
informácie o možnostiach objednať si kon-
tajner atď. Napriek tomu sa často sa stáva, 
že pár hodín po vývoze sa na stojisku 
objaví nový odpad, ktorý tam leží mesiac 
do ďalšieho vývozu. Je to nielen neeste-
tické a vzbudzuje to dojem neustále zapra-
taného a nevyčisteného mesta, ale takto 
vzniká vhodné prostredie pre hlodavce 
a mnohé stojiská sú blízko detských ihrísk, 

je to nebezpečné aj pre deti. 
Mesto Senica začalo s väčšou kontrolou 

a bude po vinníkoch intenzívnejšie pátrať. 
Neporiadnici budú sankcionovaní poku-
tou, ktorá sa môže vyšplhať do výšky až 
1500 eur.

Koncom minulého roka pozval primátor 
mesta na spoločné stretnutie bytových dôver-
níkov z jednotlivých bytoviek a požiadal ich 
o spoluprácu. Bytoví dôverníci majú najlepší 
prehľad o tom, kto sa z danej bytovky sťahuje, 
či sa prisťahoval, kto niečo v byte prerába 
a pod. Viaceré domové samosprávy si už 
vytvorili priestor, kde takýto veľkoobjemový 
odpad môžu ľudia dočasne odložiť a v deň 
vývozu, príp. 24 hodín pred vývozom tento 
odpad vyložiť ku stojisku. Mnohí sa však stále 
tvária, že sú hluchí a slepí a nechcú na svo-
jich spoluobčanov poukázať, a tak trpí celé 
okolie. V odhaľovaní previnilcov pomáha 
nielen kamerový systém, ale aj otvorené oči 
ľudí, ktorí v danej lokalite bývajú. Zabúdame, 
že máme k dispozícii Zberný dvor na Želez-
ničnej ulici, kde môžeme odpad bezplatne 
odovzdať.

Termíny vývozov veľkoobjemového 
odpadu, ktoré budú prostredníctvom nále-
piek umiestnené na každom kontajnero-
vom stojisku, sú ďalším spôsobom informo-
vania občanov. Teraz už je na nás všetkých 
tieto termíny dodržiavať a vyhnúť sa mast-
nej pokute.

Lucia Vajdová

V Sokolovni bude 
použité penové sklo 

Počasie nám praje, a tak môžu práce 
na rekonštrukcii budovy Sokolovne pokra-
čovať.

V suteréne boli vybúrané pôvodné betó-
nové podklady a podlahy. Koncom januára 
sa tam navážalo ako podkladová a izo-
lačná vrstva penové sklo. Ide o izolačný 
materiál, ktorý je odolný proti vlhkosti, 
plesni, hubám, hlodavcom, nestráca svoje 
vlastnosti ani pri značnom zaťažení a je 
nehorľavý. Je to tepelnoizolačný materiál 
vyrobený zo stopercentne recyklovaného 
skla a má vynikajúce vlastnosti, a preto je 
vhodný na všetky druhy stavieb. Základ-
nou surovinou na výrobu penového skla 
ako tepelnoizolačného stavebného materi-
álu je staré odpadové alebo zvyškové sklo, 
ktoré nie je možné iným spôsobom využiť. 

Mesto Senica pristúpilo k tomuto rieše-
niu vzhľadom na vysokú vlhkosť nameranú 
v suteréne budovy. Týmto materiálom bol 
nahradený najčastejšie používaný postup 
realizácie podláh, pri ktorom sa realizuje 
podkladový betón, izolácia proti zemnej 
vlhkosti, tepelná izolácia, na ktorú ide 
poter. „Použitie penového skla sa čoraz 
častejšie používa pri rekonštrukciách his-
torických budov. Laicky povedané, hľadali 
sme riešenie ako eliminovať nadmernú vlh-
kosť. Pri použití penového skla nemusíme 
robiť tzv. klasickú vaňu, kde hrozí, že by 
nám vlhkosť prechádzala do muriva, ale 
vzhľadom na vlastnosti tohto materiálu sa 

môže vlhkosť odvetrávať aj cez podlahu. 
Ušetríme tak dva mokré procesy, a tým aj 
čas realizácie podláh. Penové sklo je ide-
álnym materiálom do takéhoto priestoru, 
keďže nevsakuje a neudržiava v sebe vlh-
kosť,“ vysvetlila projektová manažérka 
Ľubica Kadlec Melišová, ktorá informovala 
aj ďalších aktivitách na Sokolovni. 

Pred realizáciou vrstvy z penového 
skla boli pripravené kanalizačné prípojky. 
Na prvom poschodí v spoločenskej sále pre-
bieha finalizácia elektroinštalácie. Tu sa robila 
aj predpríprava na divadelné osvetlenie. 
S prácami na elektroinštalácii sa bude pokra-
čovať následne v suteréne. V spoločenskej 
sále bol zateplený a spevnený strop hlavnej 
klenby, zároveň z nej boli odstránené opadá-
vajúce vrstvy pôvodných náterov.

Ešte stále tu prebiehajú aj búracie práce 
a sekundárne stavebné úpravy, pri ktorých 
sa do pôvodnej podoby budovy dostávajú 
priečky či okenné otvory. Nasledovať bude 
realizácia zdravotechniky a kúrenia. Už 
tento rok vznikne v budove senické mest-
ské múzeum.

texta foto Lucia Vajdová
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kaZo Seničanov sa do 
parlamentu nedostal nik

Najočakávanejšou udalosťou soboty 
29. februára boli naprieč celým Sloven-
skom parlamentné voľby, ktoré mali 
v Senici pokojný priebeh. Celková volebná 
účasť (64,17 %) bola o necelé dve percentá 
nižšia ako celoslovenský priemer (65,80 
%). Víťazom volieb v Senici sa s prehľa-
dom a výrazným náskokom stalo OĽaNO, 
ktoré získalo 31,58 percenta hlasov, je to 
o takmer sedem percent viac 
oproti celoslovenským ofi-
ciálnym výsledkom volieb. 
Ostatné poradie strán, ktoré 
sa dostali do parlamentu a ich 
dosiahnuté výsledky v rámci 
senických volebných okrskov 
takmer kopírujú celosloven-
ské výsledky: druhý SMER-
-SD (17,95 %), SME RODINA 
(8,63 %), ĽSNS (7,57 %), SaS (6,76 %) 
a strana Za ľudí (5,66 %).

Do Národnej rady Slovenskej republiky 
kandidovalo v rámci mesta aj osem Seniča-
nov, ale ani jeden z nich sa do parlamentu 
na základe výsledkov volieb nedostal. Naj-
viac hlasov z nich (755, z toho v SE 199) zís-
kal vicežupan Trnavského kraja a senický 
mestský poslanec Roman Sova, ktorý kan-
didoval za KDH, strana sa však do parla-
mentu po druhýkrát za sebou nedostala. 
Súčasný mestský poslanec Pavol Kalman 
išiel do parlamentných volieb vo farbách 
Slobody a Solidarity, na kandidátke mal 47. 
miesto a podarilo sa mu získať 475 hlasov 
(v SE 130 hlasov). Vladimír Kocourek, kto-
rému SMER-SD na kandidátke venoval 76. 
miesto získal 297 hlasov (v SE 95 hlasov). 
O dvadsať hlasov menej (277, z toho v SE 
29) získal Jaroslav Barcaj zo SNS, ktorá však 
ostala za bránami parlamentu. Bývalý pri-
mátor Senice Branislav Grimm kandidoval 
v týchto parlamentných voľbách za novo-
vzniknutú stranu Tomáša Druckera Dobrá 
voľba na 31. mieste. Voliči mu odovzdali 
268 hlasov (v SE 66 hlasov), strane ale 
chýbali na zdolanie hranice účasti v parla-
mente takmer dve percentá. Pod hlavičkou 
rovnakej strany kandidoval aj ďalší Seničan 
Martin Lidaj, voliči mu odovzdali 209 hla-
sov (v SE 46 hlasov). Za stranu Eduarda 
Chmelára Socialisti.sk, ktorá so ziskom 
0,55 percenta ostala hlboko za bránami 
parlamentu, išiel do volieb Vladimír Kukliš, 
podarilo sa mu získať 210 hlasov (v SE 13 
hlasov). Za koalíciu PS/Spolu, ktorú analy-
tici a komentátori považujú za najväčšieho 
smoliara ostatných parlamentných volieb 
(na účasť v parlamente im chýbali štyri 
stotiny percenta) v Senici kandidoval Peter 
Kapsa so ziskom 87 hlasov (v SE 35 hlasov).

V Senici predstavoval počet oprávne-
ných voličov 16 630. Mestský úrad vydal 
do piatka 28. februára celkom 401 hlaso-
vacích preukazov. O voľbu poštou preja-
vilo záujem 172 žiadateľov, obálky naspäť 
poslalo 152 z nich. Sedemnásť volebných 
okrskov malo volebné miestnosti situované 

O zriadenie terasy 
treba požiadať

Zmenou VZN č. 53 o miestnych dani-
ach a poplatkoch účinným od 1.1.2020 pri-
šlo k zmene podmienok užívania verejného 
priestranstva za účelom zriadenia terasy 
pri reštauračných a iných zariadeniach 
a vystavenia tovaru pred prevádzkou (pre-
nosné sklady a pod.). Zmena nastala v tom, 
že už sa nebudú vydávať na žiadosť o uží-
vanie verejného priestranstva, ale nahradila 
ju žiadosť o prenájom daného pozemku. 
Toto sa týka len pozemkov vo vlastníctve 
mesta. Žiadosti sú k dispozícii na webovej 
stránke mesta Senica www.senica.sk v sek-
cii Mesto - Mestský úrad - žiadosti a tlačivá.

Odd. správy majetku 
MsÚ Senica

Seniori plesali
V Dome kultúry sa 8. februára na VII. 

plese dôchodcov okresu Senica zabávalo 
300 seniorov z takmer 30 organizácií. 
Medzi hosťami plesu bola aj čestná pred-
sedníčka Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska Božena Hradská. 
O dobrú zábavu sa postarala dychová 
hudba Rubín zo Skalice, ktorá seniorom 
vyhrávala už po šiesty raz. Plesový pro-
gram obohatila tanečná skupina z Centra 
voľného času. Hostia plesu zo Senice, Šaš-
tína-Stráží, Kútov, Smolinského, Borského 

Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – február 2020
	 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. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
5. Gohl. Ch.:  Srdce pre Žolíka Arkus
6. Monsigny, J.:  Rebelka Bianka Arkus
7. Mlčochová, J.: Adrianin prvý prípad (3.vydanie) Arkus
8. Sedgwick, M.: Záplava a tesák Arkus
9. Kol.:   Krížovky Zábavné lúštenie Bookmedia
10. Kol.: Kniha hádaniek a hlavolamov pre škôlkarov Arkus
11. Kol.:   Krížovky: Domáci lekár Bookmedia
12. Gohl.Ch.: Šťastie pre koňa 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:
Monsigny, Jacqueline: Kráska z Louisiany (Floris 3.)
Preklad z francúzštiny: Jela Mlčochová
3. diel neodolateľnej ságy srdca a meča
Mladá a bezstarostná Baptistine de Villeneuve-Caramey očarí, i proti svojej vôli, všetkých
mužov, ktorí jej skrížia cestu. Uvidí však blížiace sa mraky, ktoré ohrozujú jej budúcnosť?
Aby sa im vyhla, bude musieť opustiť nádheru kráľovského dvora, preplaviť sa 
cez oceán, čeliť Amerike prvých otrokárov a horúčave Louisiany pri hľadaní jediného 
muža, ktorého naozaj miluje, hoci si to nedokáže priznať... Florisa. 
Formát 145 x 220 mm, pevná väzba, 360 strán, cena: 14,99 €.

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

vo zvyčajných priestoroch, na ktoré sú 
voliči zvyknutí.

Podľa vedúcej Oddelenia organizač-
ného a vnútornej správy Mestského úradu 
v Senici Ľubice Lesayovej, ktorá mala 
na starosti organizačnú prípravu i samotné 
uskutočnenie volieb, bol ich priebeh 
pokojný. „Novinkou bolo, že po prvýkrát 
sme v rámci týchto parlamentných volieb 
využili vo všetkých sedemnástich okr-
skoch možnosť elektronického sčítavania 
hlasov a takisto elektronického zhotovo-
vania zápisníc, čo členom jednotlivých 

volebných okrskových komi-
sií výrazne uľahčilo prácu a v 
konečnom dôsledku ušetrilo 
v porovnaní so skúsenosťami 
z predchádzajúcich volieb 
približne dve hodiny času,“ 
objasňuje Ľ. Lesayová.

Tatiana Moravcová

Mikuláša, Lakšarskej Novej Vsi, Cerovej, 
Jablonice, Hradišťa pod Vrátnom, Ková-
lova, Šajdíkových Humeniec, Sobotišťa, 
Prietrže, Osuského, Rohova a Rovenska 
sa potešili aj z bohatej tomboly. Seniorský 
ples je dôkazom, že aj vo vyššom veku 
sa radi zabávajú a tešia sa zo spoločnosti 
rovesníkov. Seniori si zaspomínali na svoje 
mladé časy, zabudli na každodenné sta-
rosti a bolesti, postretávalii sa so svojimi 
známymi a zabávali sa do skorých ranných 
hodín.

Mária Jamrišková
predsedníčka OO JDS Senica
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Dotácie Trnavskej župy 
v roku 2020

Doplnenie informácií ku grantovej 
schéme 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. 
Celkový objem schémy je 500 000 €.

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 zri-
adené za účelom poskytovania všeobecne 
prospešných služieb. 

Zameranie projektov a použitie dotá-
cie. Do programu môžu byť zahrnuté pro-
jekty zamerané:

a) na podporu rozvoja jednotlivých regi-
ónov TTSK, vzniku a rozvoja verejnopros-
pešných služieb, na podporu podnikania 
a zamestnanosti na území TTSK a zvyšo-
vanie atraktivity územia TTSK pre občanov 
a návštevníkov kraja,

b) na zvyšovanie atraktivity územia 
rekonštrukciou národných kultúrnych 
pamiatok, prírodných pamiatok, prírod-
ných atraktivít a pod. v rámci zachovania 
kultúrno- historického dedičstva v TTSK, 
a tým vytvorenie priaznivých podmienok 
pre rozvoj cestovného ruchu v kraji,

c) na rozvoj a budovanie infraštruktúry 
cestovného ruchu v priamej väzbe so zari-
adeniami a strediskami cestovného ruchu, 
kultúrnymi a historickými objektami a prí-
rodnými atraktivitami – cyklotrasy, cyk-
loznačenie, detské ihriská, turistické znače-
nia, náučné chodníky a pod.,

d) na nákup zariadení a materiálu 
pre potreby budovania a rozšírenia cestov-
ného ruchu zameraného na zážitkovú turis-
tiku - požičovne bicyklov, člnov, kajakov, 
zariadenie do predajných miest pre regio-
nálne produkty, zabezpečenia predajného 
miesta pre regionálne produkty v hoteloch, 
penziónoch, turistických informačných 
kanceláriách a pod.

e) na vývoj a realizáciu aplikácií 
v oblasti zlepšenia kvality života v regió-
noch a oblasti cestovného ruchu,

f) na informačné aktivity zamerané 
na zvýšenie záujmu verejnosti o regionálne 
produkty, lokálne hospodárstvo, na organi-
zovanie podujatí zameraných na propagá-
ciu regionálnych produktov – regionálne 
trhy a pod.,

g) na podporu systému zavedenia, udr-
žania a propagácie značenia regionálnych 
produktov

- príprava a vypracovanie dokumentácie 
na vytvorenie a registráciu značky, vyhla-

sovanie a vyhodnocovanie výziev na ude-
lenie, propagáciu, organizáciu predajných 
výstav a trhov, informačné a vzdelávacie 
aktivity.

Oprávnené náklady
V rámci programu Podpora regionál-

neho rozvoja v Trnavskej župe sú dotácie 
určené výhradne na úhradu oprávnených 
nákladov súvisiacich s realizáciou projek-
tov.

Za oprávnené náklady súvisiace s reali-
záciou projektov sa považujú výdavky žia-
dateľov:

- na obstaranie hnuteľných vecí využíva-
ných na potrebu realizácie aktivít projektu,

- na obstaranie materiálov potrebných 
pre realizáciu projektu, na zabezpeče-
nie služieb (okrem poplatkov za telefóny 
a poštovné) a dopravy (okrem nákupu 
pohonných hmôt),

- na obstaranie prác (vrátane opráv 
a údržby nehnuteľných a hnuteľných vecí 
bezprostredne súvisiacich s realizáciou 
projektu, stavebné práce a pod.),

- organizačného charakteru (vrátane 
výdavkov na propagáciu, okrem stravy, 
občerstvenia, alkoholu a tabakových 
výrobkov),

- na úhradu miezd, platov a odmien 
(napr. z pracovnoprávnych vzťahov a z 
dohôd o prácach vykonávaných mimo pra-
covného pomeru) v maximálnej výške 10% 
celkovej hodnoty projektu,

- na vypracovanie projektovej dokumen-
tácie na projekty podľa zamerania tejto 
výzvy.

Termíny realizácie projektov:
- začiatok realizácie: od 1. januára 2020
- ukončenie realizácie: do 1. decembra 

2020
Podmienky a termíny financovania 

projektov:
Elektronická registrácia žiadostí o dotá-

ciu do 16. marca 2020 vrátane
Formálna a vecná kontrola žiadostí o dotá-
ciu a doplnenie chýbajúcich podkladov 
do 30. marca 2020
Posudzovanie žiadostí hodnotiacou komi-
siou apríl 2020
Schválenie žiadostí zastupiteľstvom TTSK 
máj 2020
Oznámenie výsledkov a ich zverejnenie 
máj 2020
Vyhotovenie zmlúv a podpísanie zo strany 
TTSK do 31. mája 2020
Minimálna výška dotácie, na ktorú môže 
byť uzatvorená zmluva je 3 000 € a maxi-
málna výška dotácie 50 000 €. 
Žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancova-
nie projektu z vlastných, resp. iných zdro-
jov vo výške minimálne 10 % z celkových 
finančných nákladov projektu.
Formulár na podanie žiadosti je dostupný 
na https://form.trnava-vuc.sk/workdesk/
Podavajuci/Typ/2
Všetky podrobnosti sú uvedené na https://
www.trnava-vuc.sk/12605-sk/2020/

Spolu tvoríme kraj.

Pavol Kalman
poslanec a podpredseda TTSK

Karol Bórik 
neznámy hrdina

V tomto roku si pripomíname 200. 
výročie narodenia významného senického 
rodáka, národného buditeľa a kapitána slo-
venských dobrovoľníkov zo Senice, Karola 
Bórika. 

Narodil sa 
19. apríla 1820 
na tunajšej eva-
njelickej fare 
manželom Bar-
bore a Pavlovi 
Bórikovcom. 
Jeho otec 
Pavol Bórik 
bol evanjelic-
kým farárom. 
Karol Bórik mal 
troch súroden-
cov Johanku, Dani-
ela a Annu. Po štúdiách na Evan-
jelickom lýceu v Bratislave pôsobil určitý 
čas v armáde. Spolu s bratom Danielom 
Jaroslavom Bórikom sa zúčastnil príprav 
a bojov v Slovenskom povstaní 1848-49. 
Bol účastníkom všetkých troch dobrovoľ-
níckych výprav. Bol vynikajúcim dôstoj-
níkom a veliteľom, udatným bojovníkom 
v obranných bojoch vo víťaznej bitke 
pri Brezovej pod Bradlom 22. septembra 
1848. Vyznamenal sa tiež v ustupujúcich 
bojoch pri Senici 26. septembra 1848 
na prietržskom kopci a na Poriadí U Klaso-
vitých 28. septembra 1848. Bol účastníkom 
v bojoch pri Budatíne, Hanušovciach a v 
bitke o Prešov. Velil piatim stotinám dob-
rovoľníkov. 

Verejne vystupoval proti násilnej maďa-
rizácii. Svojimi vynikajúcimi vojenskými 
skúsenosťami, odvahou a udatnosťou sa 
stal hrdinom povstania. Po revolúcii v roku 
1850 odišiel do Beckova, kde pôsobil ako 
notár. Jeho manželkou sa stala Katarína 
Wilhelmína Erdelská. Pomáhal organizo-
vať finančné zbierky na Maticu Slovenskú 
a získaval predplatiteľov slovenskej tlače. 

Jeho statočné srdce dobilo dňa 21. 
októbra 1896 v Beckove a je pochovaný 
na miestnom cintoríne pod lipami, ktorých 
slovanský symbol tiež vyznával. V bec-
kovskom parku je pamätník Bojovníkom 
za slobodu, kde je umiestnený samostatný 
bronzový reliéf jeho tváre. 

Pretože Karol Bórik nemá doteraz 
v Senici žiadnu pripomienku ani v podobe 
názvu ulice ani pamätnej tabule, chcú 
občianske združenia Klub ochrancov 
zelene, Klub priateľov histórie a Johanky 
Hrebendovej Bórikovej pri príležitosti 200. 
výročia jeho narodenia priblížiť a pripome-
núť tohto významného rodáka aj Seniča-
nom, a to odhalením pamätného kameňa 
a zasadením lipy. Týmto chcú splatiť dlh 
bojovníkovi za národné práva Slovákov. 
Počas spomienkového výročia sa bude pri-
pravovať aj prednáška o Karolovi Bórikovi. 

Pavol Vandelia
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Mestské kultúrne stredisko (MsKS) 
Senica sa aj v roku 2019 snažilo zabezpe-
čiť čo najširšiu žánrovú pestrosť podujatí 
pre všetky vekové kategórie. MsKS priamo 
realizovalo alebo sa spolupodieľalo na prí-
prave a organizovaní celkom 726 podujatí 
s návštevnosťou 101 352 divákov. Vybe-
ráme najzaujímavejšie údaje z lanského 
roka. 

Začiatkom roka dominovala plesová 
sezóna, hostia sa mohli zabaviť na ôsmich 
spoločenských zábavách. Divadlo si udr-
žalo významné miesto v našom kultúrnom 
stánku, uskutočnilo sa 42 predstavení. 
Najväčšiu popularitu si drží naďalej Rado-
šinské naivné divadlo. Projekt Senická diva-
delná horúčka organizovaná v spolupráci 
so Záhoráckym divadlom umožnil senic-
kým divákom vidieť tvorbu rôznych ama-
térskych divadelných súborov z celého 
Slovenska. 

K podujatiam s vysokou návštevnosťou 
patrí Letecký deň detí na letisku v Senici 
organizovaný v spolupráci so Záhoráckym 
aeroklubom, združením saleziánskej mlá-
deže Domka a CVČ Stonožka. V rámci 
Senického kultúrneho leta sme zorganizo-
vali 2.ročník Senického senobrania. Myšli-
enka spojiť jarmok, remeselníkov a dožinky 
s detskou farmárskou zónou a kultúrnym 
programom sa opäť osvedčila. Program 
pre celú rodinu zavŕšila speváčka Sima 
Martausová. Uskutočnil sa medzi mláde-
žou obľúbený minifestival alternatívnej 
hudby Fest Fiesta v Spoločenskom dome 
Kunov (organizátor Ondrej Kopecký) 
a Štramákfest – hudobný festival spojený 
s prezentáciou malých súkromných pivo-
varov - hlavným organizátorom bol Pivovar 
Štramák Senica. 

Na Záhoráckej stene slávy pribudlo ďal-

šie ozubené koliesko, tentoraz venované 
senickému fotografovi Jánovi Náhlikovi, 
zakladateľovi Fotoklubu Retina. Počas let-
ných prázdnin sa uskutočnilo 8 podujatí 
v rámci Nedeľných kultúrnych večerov 
v amfiteátri pri Dome kultúry, kde sa pre-
zentujú najmä domáce súbory. 

Podujatie venované patrónovi mesta sv. 
Martinovi bolo tento rok obohatené o lase-
rovú show, nasvietené stromy v parku 
a vysvietený Dom kultúry. Na sociálnych 
sieťach bola celá akcia zhodnotená ako 
najkrajšia v roku. 

Vianočná dedinka a novými svetlami 
vyzdobený stred mesta ožili v decembri 
veľmi bohatým kultúrnym programom. 
Na námestie prišiel Mikuláš na voze ťaha-
nom koňmi spolu s čertmi a anjelmi a roz-
svietili vianočný stromček. Každý deň 
popoludní zneli z pódia riekanky, piesne, 
básničky, koledy detí, žiakov zo základ-
ných a materských škôl. Nádherný pro-
gram ponúkla aj ZUŠ Senica a CVČ 
Stonožka Senica. Dychové kvarteto J. 
Jankoviča okrem námestia a tradičných 
miest koledovalo aj na tzv. starom sídlisku 
a v Sotine. Najviac priestoru sme venovali 
domácim hudobným zoskupeniam. Pro-
gram sa neodohrával len na námestí, ale 
aj v Dome kultúry. Záver každého dňa 
vianočnej dedinky patril profesionálom, 
mohli sme vidieť: hudobnú skupinu AYA, 
Thomasa Puskailera, legendárnu skupinu 
Lojzo, Tomáša Bezdedu, Dychovú hudbu 
Rubín a HS Zbojná a sestry Bacmaňákové. 

Do života boli uvedené knihy Lesk 
a mat hodvábu v Senici autorov Jána Petra 
a Jána Hromka, tiež básnická zbierka Litur-
gia času od Pavla Piusa.

Minulý rok bol úspešný i pre kino 
Mladosť, ktoré navštívilo 19 601 divákov 
(nárast oproti roku 2018 predstavuje 3935). 
Ponúknutých bolo celkom 343 premietaní 

(rovnako ako v roku 2018) a prezentova-
ných 186 filmov, z toho účasť na detských 
filmov tvorí 40 % z celkovej návštevnosti. 
Priemerná návštevnosť na predstavenie 
bola 57 divákov (slovenský priemer činí 28 
divákov na jeden film). Najvyššiu sledova-
nosť mala snímka Šťastný nový rok (995 
divákov) a u tých najmenších animovaná 
rozprávka Ako si vycvičiť draka 3 (1268). 
Počas celého roka sme pripravovali pravi-
delné súťaže na sociálnej sieti facebook 
o rôzne ceny pre filmového fanúšika. 

Okrem organizovania podujatí sme 
v roku 2019 vymenili v kinodivadelnej sále 
sedadlá a vytvorili 4 miesta pre vozíčkarov. 
V sále je i nový koberec, núdzové osvetle-
nie na bočných schodiskách. V súvislosti 
s osadením defibrilátora na stenu Domu 
kultúry sme zabezpečili inštaláciu bezpeč-
nostnej kamery, ktorá nonstop monitoruje 
tento priestor. Vyskytli sa aj nečakané havá-
rie, museli sme riešiť prasknuté vodovodné 
potrubie v amfiteátri v Spoločenskom 
dome Kunov. 

Aj v tomto roku sledujte našu webovú 
stránku: alebo si nás nájdite na sociálnej 
sieti facebook: Mestské kultúrne stredisko 
Senica, kde sa dozviete všetky potrebné 
informácie. 

Mgr. Marek Grimm
kultúrny referent MsKS

Biela stužka
Každý z nás má v živote určené svoje 

priority, ciele a hodnoty. Niekedy bývajú 
trochu pomýlené či už našou vinou, slo-
bodným rozhodovaním alebo vplyvom 
prostredia. Veľkú dôležitosť často prikla-
dáme peniazom a veciam bez skutočnej 
vnútornej hodnoty. Ľudia sa radi nechávajú 
obdarovať, zvyčajne nikto nemá problém 
prijať hmotný dar. Ale nezabúdame na to, 
že život je najväčší dar? Sme ochotní ho 
prijať, prípadne podporiť tých, ktorí to 
práve potrebujú? 

Takúto pomoc poskytuje už 11. rok 
Poradňa Alexis, ktorú zriadilo občianske 
združenie Fórum života v roku 2009. Počas 
svojho fungovania vybudoval funkčný 
systém práce s klientom a každoročne sa 
o poradenské služby zaujíma čoraz viac 
ľudí, ktorí hľadajú pomoc najmä v prípade 
neželaného tehotenstva, riešia rodinné 
a vzťahové problémy vzniknuté po zis-
tení tehotenstva a problémov spojených 
so spontánnym alebo umelým potratom.

Telefónny kontakt na poradňu Alexis je 

0911 350 200, 0917 350 200, e-mailová 
adresa: poradna@alexisporadna.sk.

S poradňou Alexis úzko spolupracuje aj 
nezisková organizácia Áno pre život, ktorá 
prevádzkuje non-stop bezplatné telefónne 
číslo 0800 120 024, na ktoré sa dá volať 
zo všetkých sietí z celého územia Slovenska. 

Občianske združenie Fórum života 
okrem projektov, ktoré pomáhajú tehot-
ným ženám v ťažkej životnej situácii, chce 
pôsobiť aj preventívne najmä na mladú 
generáciu. Z tohto dôvodu už 16.-krát 
organizuje kampaň Deň počatého dieťaťa, 
ktorej symbolom je biela stužka. Každý, 
kto si takúto stužku pripne na odev, dáva 
najavo, že sa hlási k rešpektovaniu práva 
na život od počatia a ľudskej dôstojnosti 
každého človeka. Pozývame všetkých, 
ktorí sa chcú o tejto kampani dozvedieť 
viac na Námestie v Senici dňa 25.marca 
od 10.00 hod. do 16.00 hod., kde budú 
aktivisti Fóra života rozdávať informačné 
letáky a biele stužky.

Beata a Jozef Jánošovci
Fórum života v Senici

Primátor poďakoval 
ženám

Radnica po prvýkrát zorganizovala 
podujatie k Medzinárodnému dňu žien, 
ktoré sa uskutočnilo 5. marca v Dome 
kultúry. Primátor mesta Martin Džačov-
ský hneď v úvode poďakoval prítomným 
ženám v sále: „Milé dámy, k sviatku žien 
vám prajem dobré zdravie, spokojnosť 
a pohodu v kruhu vašich rodín i na pra-
coviskách. Ďakujem aj v mene ostatných 
mužov, že robíte svet krajším a sme radi, 
že vás máme. Prijmite nasledujúci program 
ako poďakovanie a vinš k vášmu sviatku.“ 
V príhovore uviedol, že takýmto spôso-
bom sa rozhodol pri príležitosti MDŽ sláv-
nostným programom poďakovať ženám, 
ktoré samospráve mesta pomáhajú a sú 
ochotné kedykoľvek podať pomocnú 
ruku. Kapacita sály Domu kultúry má však 
svoje limity a keďže radnica plánuje MDŽ 
takýmto spôsobom pripomínať aj v nasle-
dujúcich rokoch, v budúcnosti bude príleži-
tosť pozvať zase ženy z ďalších organizácií 
a firiem.

V rámci programu vystúpili tanečníčky 
skupiny Scream, ktorú vedie Anna Antál-
ková, muzikálový spevák, pedagóg a herec 
Janko Slezák a dynamickú šou na záver 
predviedli členovia tanečnej skupiny The 
Pastels, ktorým výdatne pomohli diváčky 
z hľadiska a potom to s nimi rozbalili 
na pódiu. 

Tatiana Moravcová
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Čo ukázal vlak 
Ešte v novembri 2019 zavítal do Senice 

protidrogový vlak Revolution Train zame-
raný prostredníctvom interaktívneho zážit-
kového programu na prevenciu proti dro-
gám. Zúčastnili sa ho žiaci druhého stupňa 
senických základných škôl a študenti stred-
ných škôl zo Senice. Počas návštevy vlaku 
dostal každý žiak či študent anonymný 
dotazník týkajúci sa jeho voľnočasových 
aktivít, jeho skúsenosti s návykovými lát-
kami a previazanosť týchto dvoch faktorov.

Cieľom programu bolo prostredníc-
tvom zapojenia všetkých ľudských zmyslov 
efektívne zapôsobiť na návštevníkov vlaku, 
na jeho pohľad na legálne i nelegálne 
drogy, závislosti a inšpirovať ho k pozitív-
nym životným voľbám.

Protidrogové aktivity vo vlaku zaují-
mavou formou predstavili žiakom mecha-
nizmy, prostredníctvom ktorých vzniká 
závislosť, až po dôsledky, ktoré závislému 
na drogách spôsobí. Návštevníci vo vlaku 
videli reálny príbeh drogovo závislých mla-
dých ľudí, ktorý cez množstvo emotívnych 
situácií vytváral priestor na premýšľanie 
o nebezpečenstve legálnych a nelegálnych 
drog. Účastníci preventívneho projektu si 
prostredníctvom filmu vypočuli klamstvá 
„feťákov“ aj pravdy o živote na drogách, 
po vysunutí plátna bol reálne zobrazený 
drogový brloh, väzenská cela či autohavária. 

Všetci dostali na úvod dotazník a v ňom 
mohli anonymne reagovať na to, čo videli. 
Lektori, ktorí ich vlakom sprevádzali, boli 
vyškolení, aby vytvorili otvorené prostre-
die a motivovali návštevníkov pri vypĺňaní 
dotazníkov k pravdivým odpovediam.

Dotazník bol rozdelený na tri časti. Prvú 
časť vyplňovali respondenti tzv. bez emó-
cií. Odpovedali na uzavreté alebo polouza-
vreté otázky, ktoré sa týkali ich trávenia 
voľného času a skúseností s legálnymi 
i nelegálnymi drogami. Cieľom tejto časti 
bolo zistiť, v akom veku sa najčastejšie 
objavuje prvý kontakt mladých ľudí s dro-
gou, či ide len o jednorazovú skúsenosť 
alebo o pravidelné užívanie. Ďalej sa zis-
ťovalo, či má trávenie voľného času nejaký 
vplyv na prvú skúsenosť alebo na pravi-
delné užívanie návykových látok.

Druhú časť dotazníka vyplňovali 
návštevníci v priebehu sledovania príbehu 
v rámci interaktívneho programu, teda už 
„v emóciách“. Človek s kapucňou na hlave 
v príbehu Protidrogového vlaku niekoľko-
krát prerušil dianie filmu a kládol otázky. 
Respondent na otázky obratom odpove-
dal podľa predložených možností. Cieľom 

tejto časti bola väčšia angažovanosť účast-
níkov, teda vtiahnutie do deja. Tu bolo sna-
hou organizátorov zapôsobiť na pamäťové 
stopy dieťaťa, upozorniť na situácie z bež-
ného života a na to, aké následky môže 
mať rozhodnutie, že jediné rozhodnutie 
môže stačiť k tomu, aby sa zmenil jeho 
život a život ľudí okolo neho.

Posledná časť dotazníka bola vypĺňaná 
návštevníkmi po skončení programu. Dala 
tak spätnú väzbu na to, čo práve prežili.

V Senici vyplnilo počas dňa dotazník 
celkovo 309 žiakov a študentov. Väčšina 
z nich (230) bola vo veku 13 až 15 rokov. 
156 (50,49 %) bolo dievčat a 148 (47,9 %) 
chlapcov. 5 (1,62 %) respondentov odpo-
veď neuviedlo.

text a foto Lucia Vajdová

Dievčatá zmenené 
šatami na dámy

Na Študentskom plese v sobotu 1. febru-
ára sme sa mohli presvedčiť, že aj študenti si 
vedia poriadne užiť plesovú sezónu. Počas 
uplynulých rokov sa nám podarilo dosiahnuť 
úroveň, vďaka ktorej môžeme konkurovať 
ostatným plesom v Senici. V priestoroch 
Domu kultúry sme oslávili náš jubilejný 10. 
študentský ples a lepšiu tému ako Slovensko 
si nikto z nás nevedel predstaviť. 

Tento rok sme sa s prípravami vyhrali 
ešte o niečo viac. Čo platí i o agentúre 
Ivany Hečkovej, ktorá s nami na výzdobe 
spolupracuje už piaty rok. Všetci sme si 
dali záležať na tom, aby sme čo najver-
nejšie zobrazili Slovensko „z každého 
rožka troška“. Čo jednoznačne k Sloven-
sku patrí a čo nemohlo chýbať bol folklór, 
cimbalová hudba, živá kapela ,čičmianske 
vzory, slovenské koláčiky či Tatry. Celým 
programom nás sprevádzal moderátor 
Erik Michálek. Vďaka štedrým sponzorom 
sme mohli potešiť študentov bohatou tom-
bolou. O zábavu sa postarala cimbalová 
muzika Juránečka a hudobná skupina Black 
& White. Zostali sme verní aj našim každo-
ročným tradíciám a tanečné kolo otvárali 
členovia Študentského parlamentu spolu 
s hosťami. Aj tento rok si študenti vybrali 
kráľa a kráľovnú ples. Stali sa nimi Viktor 
Šúrek a Romana Skalová. S istotou môžem 
povedať, že už teraz sa tešíme na ďalší roč-
ník študentského plesu a veríme, že vy tiež. 

Anna Sekáčová
foto Marek Štítny

Členka Študentského parlamentu Senica

Tvorivé stretnutie
Priestory Galérie v podkroví Základnej 

umeleckej školy ožili 10. februára spevom 
na interpretačnej tvorivej dielni pre žiakov 
a učiteľov speváckeho oddelenia ZUŠ. 
Viedla ho hlasová pedagogička Konzerva-
tória Bratislava Mgr. art. Dagmar Livorová, 
ktorá využívala hravé deťom blízke inter-
aktívne formy spolupráce. Workshop bol 
určený predovšetkým pre žiakov pripravuj-
úcich sa na koncertné súťažné vystúpenia. 

Tvorivé pracovné stretnutie sa nieslo v prí-
jemnej atmosfére a po odbornej stránke 
bolo prínosom pre vyučovací proces. 
Veríme, že rovnako ako aktívni účastníci 
kurzu tak i diváci si odniesli mnoho pod-
netov pre svoje ďalšie stretnutia so svetom 
hudby a spevu. 

Mgr. Eva Poláková
ZUŠ Senica

foto Š. Orth ml.

Pedagogička s talentovanou Katkou 
Sadloňovou.

Máme Všetkovedkov 
Koncom novembra sa už po 11. raz 

uskutočnila celoslovenská vedomostná 
súťaž Všetkovedko, ktorá patrí medzi deťmi 
2. – 4. ročníka medzi najobľúbenejšie. 

V Základnej škole s Materskou školou 
na Ulici J. Mudrocha sa do nej zapojilo 20 
žiakov, z toho 18 získalo titul Všetkoved-
kov učeň. I v tomto roku sa najlepšie darilo 
druhákom. Spomedzi 7 800 detí druhých 
tried sa na 36. mieste umiestnil a titul Všet-
kovedko získal Adam Dojčák z II. A triedy 
a súboj o najmúdrejšieho medzi najbyst-
rejšími sa podarilo Paulínke Grimmovej, 
tiež z II. A triedy, ktorá získala plný počet 
bodov. Obsadila 1. miesto a okrem titulu 
Všetkovedko sa môže pýšiť i titulom Všet-
kovedko školy. 

Pre žiakov II. stupňa a žiakov stredných 
škôl sa v tento deň tiež konala celosloven-
ská vedomostná súťaž s názvom Expert 
geniality show. Do nej sa prihlásili len traja 
odvážni piataci z V. A triedy. Svoje vedo-
mosti si overili v dvoch témach: Ako fun-
guje svet a Päť jazykov kultúry. Titul Expert 
geniality show získali Natália Eliášová 
a Vivien Uková a spomedzi 2 128 piatakov 
skončil na celkovom 14. mieste a titul TOP 
expert získal Michal Grimm.

Mgr. Jaroslava Grimmová
vedúca MZ pre 1. stupeň 

ZŠ s MŠ, Ulica J. Mudrocha



Naša Senica 2/2020

9

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
taSecesia v ponuke 

od Stonožky
Tiež sa vám to nechce veriť? A predsa, 

táto téma sa stane hlavnou inšpiráciou 7. 
ročníka výtvarnej súťaže v módnom návr-
hárstve pre mladých MODEL 2020, ktorú 
vyhlasuje Centrum voľného času Senica. 
Odborným garantom a poradcom bude 
odevná dizajnérka Mgr. art. Eliška Šefčí-
ková zo Senice. 

Secesia je umelecký smer z prelomu 
19. a 20. storočia, ktorý ako posledný 
ovplyvnil všetky druhy umenia - maliar-
stvo, sochárstvo, ale i architektúru, módu 
či úžitkové predmety pre všedný deň. 
Secesia sú prírodné motívy. Secesia je 
žena s rozviatymi vlasmi. Secesia sú sie-
ťované rukavičky po prababičke. Secesia 
je lekno či ľalia na sklenenej vitráži. Sece-
sia sú šperky, lampy, nábytok a z autorov 
napríklad Klimt, Mucha, Jurkovič... Už viete 
čo by ste do súťaže vytvorili? Mladí výtvar-
níci a ich pedagógovia to už určite vedia. 
Súťaž je určená žiakom ZŠ, ZUŠ, CVČ i SŠ 
od 9 do 17 rokov z okresov Senica, Skalica, 
Malacky, Myjava, Trnava. 

Výtvarné kategórie sú nasledovné: A: 
Módny návrh (návrh odevu na postave) 
B: Návrh dezénu (návrh textilnej tkaniny), 

obe kategórie ako kresba, maľba či kombi-
novaná technika C: Módny doplnok (šperk, 
opasok, pokrývka hlavy, taška, šatka... z tra-
dičných i netradičných materiálov i tech-
ník) D: Tvorba modelu (zhotovenie nového 
modelu, alebo recyklácia/redizajn už hoto-
vého staršieho odevu).

Podrobnejšie podmienky nájdete v pro-
pozíciách na www.cvc-senica.webnode.
sk. Najneskôr do 14. marca treba poslať 
do CVČ avízo či vyplnenú návratku, kto-
rej tlačivo je na webe. Alebo zatelefono-
vať na číslo 0907 774 406, že máte záu-
jem o zapojenie sa do súťaže a v akom 
rozsahu. Výtvarné práce a výrobky spolu 
so súpiskou prihlásených prác treba doru-
čiť do CVČ do 7. apríla. Vernisáž s vyhod-
notením súťaže je plánovaná na 30. apríl 
2020. 

Niekoľko škôl je už prihlásených 
a my veríme, že sa ozvú i ďalšie. Téma je 
podľa minulých rokov pomerne náročná, 
ale pri tvorbe pod vedením skúsených 
pedagógov je naviac šanca dozvedieť sa 
množstvo krásnych historických súvislostí. 
I to stojí za to. Poďte rozšíriť rady výtvar-
níkov súťaže Model, ktorá vznikla v roku 
2014 a napomáha rozvíjať talent a kreati-
vitu mladých ľudí.

D. Kopecká
CVČ Senica

Besedy so spisovateľmi

História kaštieľa 
Machatka

Prvý marcový týždeň sa Záhorská kniž-
nica zapája do tradičnej celoslovenskej akti-
vity Týždeň slovenských knižníc (TSK). Cieľ 
je jednoduchý a neľahký zároveň: pozitívne 
zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzde-
lávacie inštitúcie prostredníctvom najrozma-
nitejšieho spektra aktivít a podujatí. 

Pripravili sme predovšetkým stretnutia 
so súčasnými autormi literatúry pre det-
ského čitateľa i dospelých. Privítame 
Marínu Zavackú, historičku SAV a autorku 
knihy Ľudácka prevýchova (jednej z nomi-
novaných kníh v Knihe Záhoria 2018) 
a Milana Zacha Kučeru (CZ), autora lite-
ratúry faktu, bádateľa a dokumentaristu, 
s ktorým strávime „čiernu hodinku“ roz-
právaním o záhadách a pokladoch. Tešiť 
sa môžu aj deti, prídu medzi ne autori 
Svetlana Majchráková a Ivan Sedlák. 

Aktivity Záhorskej knižnice nekončia ani 
po uplynutí TSK. Naopak, marec je na podu-
jatia veľmi bohatý. V utorok 24. marca sa 
v priestoroch Záhorskej galérie Jána Mud-
rocha stretneme s Jánom Petrom a Jánom 
Hromkom, regionálnymi amatérskymi his-
torikmi. Prečo práve v Záhorskej galérii JM? 
Dôvod je jasný - práve k budove kaštieľa 
zvaného Machatka, v ktorej Záhorská galé-
ria JM od svojho založenia sídli, sa vzťahuje 
blížiace sa 135. výročie narodenia Alžbety 
Pokornej, majiteľky kaštieľa. Ján Peter a Ján 
Hromek na podnet Záhorskej knižnice 
spracovali zaujímavé informácie o histórii 
budovy kaštieľa a jej obyvateľoch vrátane 
dobových snímok a pripravili ďalšie poduja-
tie v rámci cyklu Mosty k senickej minulosti. 

Presné termíny naplánovaných podu-
jatí nájdete na webovej stránke Záhorskej 
knižnice, FB profile a na plagátovacích plo-
chách mesta Senica. 

Silvia Sameková
riaditeľka Záhorskej knižnice

O našich potravinách
Záhorská knižnica pripravila 20. februára 

jedno z podujatí, ktorými sa snaží reago-
vať na aktuálne dianie v spoločnosti, klásť 
otázky a hľadať odpovede. V priestoroch 
kaviarne Coffee Shop sme zorganizovali 
besedu na výsostne aktuálnu tému Potra-
viny naše každodenné včera, dnes a zajtra.

Ponuku na spoluprácu od Záhorskej 
knižnice prijala autorka publikácie Križo-
vatky poľnohospodárstva na Záhorí Kveto-
slava Jablonická. Do svojej besedy prizvala 
na slovo vzatých odborníkov z oblasti 
potravinárstva. O aktuálnej situácií deba-
tovali Ing. Tatiana Lopúchová, riaditeľka 
Senických pekární a cukrární, a. s. a záro-
veň predsedníčka Slovenského zväzu 
pekárov, cukrárov a cestovinárov SR; Ing. 
Blanka Praskačová, členka predstavenstva 
Syrárne Havran, a. s., Ing. Peter Španka 
z Poľnohospodárskeho družstva Senica, 
Ing. Marián Honza, bývalý riaditeľ Výskum-
ného ústavu potravinárskeho, Ing. Peter 
Rafaj, zootechnik firmy Agropartner, s. r. o. 
a MVDr. Mária Čambalová z Regionálnej 
veterinárnej a potravinovej správy. 

Hoci by sa mohlo zdať, že debata bola 
výsostne odborná a pre verejnosť nezau-

jímavá, opak je pravdou. Rozvinula sa dis-
kusia plná zaujímavých a podnetných myš-
lienok. Veď téma potravín a ich pôvodu 
v obchodnej sieti sa dotýka každého z nás. 
Z pôvodne potravinovo sebestačnej kra-
jiny sme sa prepracovali k opačnej situácii 
– dnes dovážame takmer všetko, i to, čo 
vieme sami vypestovať. Situácia je vážna, 
nie však beznádejná. Obrat k lepšiemu 
máme v rukách predovšetkým my, spo-
trebitelia. Napríklad už dnes. Keď najbliž-
šie pôjdete nakupovať, položte si otázku: 
kúpim si jogurt, mlieko, mäso z Nemecka 
či USA, ktoré k nám putovali tisíce kilomet-
rov alebo uprednostním to naše, slovenské 
a regionálne?

Silvia Sameková
riaditeľka Záhorskej knižnice

Karneval s MAMA klubom 
V kresťanskom centre usporiadal 

MAMA klub 19. februára karneval pre rodi-
čov a ich ratolesti. Tematicky bol ladený 
hravo a úsmevne. Deti sa predstavili v plnej 
paráde – predviedli sa masky Ironmana, 
motýlika, šašov, princezien a dokonca aj 
malých Mikulášov. Ako už býva zvykom 
zatancovali sme si, zahrali detské pohy-
bové hry a každý si podľa svojej fantázie 
vyzdobil svoju čelenku. Poďakovanie patrí 
každému z rodičov za výbornú atmosféru, 
občerstvenie, pohodu, a najmä Dominike, 
ktorá to všetko popri materskej zorgani-
zovala s veľkým srdcom pre deti. Mama 
klub sa takto stretáva každú stredu o 16.30 
na starom sídlisku v priestoroch kresťan-
ského centra. Milé mamičky a deti, určite 
sa príďte pozrieť. 

Jaroslav Bača

Cantilena vo filharmónii
Spevácky zbor mesta Senica Cantilena 

pracuje sedem rokov pod vedením špič-
kového dirigenta, zbormajstra Slovenskej 
filharmónie Jozefa Chabroňa. Za ten čas sa 
zbor  výkonnostne výrazne posunul, rozší-
ril repertoár, a to samozrejme otvára mož-
nosti vystupovať  medzi najlepšími v rámci 
projektov na rôznych domácich i medziná-
rodných  pódiách. Po šnúre vystúpení vo 
Viedni či Prahe sa 21. februára v koncertnej 
sieni Slovenskej filharmónie konal mimoria-
dny koncert Slovenského filharmonického 
zboru, kde sa na pódiu spolu s členmi 
filharmónie predstavili aj 3 „amatérske“ 
zbory. Cantilena sa na pódiu Slovenskej 
filharmónie  predstavila  vynikajúcim výko-
nom i novými kostýmami. 

bar
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Stopercentný spôsob ochrany 

proti zlodejom neexistuje, ochranné 
opatrenia však majú význam. 
Môžeme ich rozdeliť do dvoch oblastí: 
režimovej a technickej.

Režimové opatrenia spočívajú v tom, 
že páchatelia málokedy vstupujú do bytu 
spontánne, ale po určitej príprave, počas 
ktorej zisťujú režim v byte, t.j. najvhodnejší 
čas na jeho vykradnutie. Počas letnej dovo-
lenkovej sezóny je mnoho domov a bytov 
prázdnych, čo páchateľom umožňuje 
do nich kedykoľvek vojsť. Preto ak požia-
dame susedov alebo známych, aby nám 
v byte polievali kvety, popri týchto služ-
bách by mohli navodiť zdanie, že v byte 
sa niekto zdržiava. Každý deň pohnúť 
záclonou, večer nechať aspoň na hodinu 
rozsvietené svetlo v niektorej z miestností, 
aktivovať si presmerovanie telefónneho 
čísla na číslo rodiny alebo známych a pod. 
Samozrejme, treba zabezpečiť vyberanie 
poštovej schránky.

Čo sa týka technických opatrení, možno 
ich rozdeliť na mechanické a elektronické. 
Z mechanických opatrení je najdôležitejšie 
mať kvalitné dvere, najlepšie viacbodovo 
uzamykateľné, v kombinácii so zámkami 
s vyššou úrovňou bezpečnosti, ktoré sa 
nedajú otvoriť planžetou. Platí síce, že 
ak chce zlodej vojsť do vopred vytypova-
ného objektu, o ktorom vie, že sú v ňom 
cenné veci, napr. drahé obrazy, pripraví sa 
aj na prekonanie kvalitnej zámky. Vo všeo-
becnosti však kvalitná zámka (alebo ešte 
lepšie dve) je pre bežnú kategóriu zlodejov 
veľmi efektívnou prekážkou. Súčasťou 

dverí by mal byť širokouhlý prie-
zor, ako aj pevne uchytená poistná 
retiazka. Pri rodinných domoch je 
vhodné mať aspoň na prízemných 
oknách mreže alebo fóliu na sklo, 

ktorá zabezpečí, že sklo sa pri rozbití 
nerozsype. Elektronické zabezpečenie je 
možné pripojením na niektoré stredisko 
registrácie poplachov (známe ako pulty 
centralizovanej ochrany). Funguje na prin-
cípe elektronickej signalizácie neoprávne-
ného vstupu do priestoru. Elektronika má 
aj nevýhody – vysoká cena a časté plané 
poplachy. Montáž musí uskutočniť autori-
zovaná firma.

Ďalšia ochrana. Vo svojom okolí a na 
verejnosti netreba prehnane vystavovať 
na obdiv svoj majetok. Pred neznámymi 
ľuďmi nehovorte, že odchádzate na dlh-
šiu dovolenku. Okrem primeraných reži-
mových a technických opatrení netreba 
zabúdať na poistenie majetku, pretože 
ani najkvalitnejší zabezpečovací systém 
nedokáže nahradiť škodu. Cennejšie veci 
by mali byť odfotografované a je vhodné 
mať zapísané výrobné čísla, presné značky 
a typy hodnotnejšej elektroniky.

Ako postupovať v prípade, že nájdete 
vykradnutý byt:

Prvou zásadou je nevstupovať 
do vykradnutého objektu. Ak nájdete vylo-
mené dvere, nemôžete vedieť, či pácha-
teľ nie je ešte vnútri. Podobne ako zver 
zahnaná do kúta aj bežný zlodej, najmä ak 
je napríklad pod vplyvom drog, je schopný 
v tejto situácii vraždiť. Preto treba najprv 
zavolať na políciu a rešpektovať ich pokyny 
– nevstupovať dnu, pretože tým sa likvi-
dujú stopy na mieste činu. 

Vrátili sa s medailami
V dňoch 21. – 23. februára v bratislav-

skej v športovej hale Mladosť sa konal 21. 
ročník WAKO medzinárodného turnaja 
Slovak Open 2020. Počas dvoch dní sa 
predstavilo 460 bojovníkov z 90 klubov 
a 12 krajín. Reprezentanti senického klubu 
kickboxu Šin-Mu 

Karin Dériková získala 2-krát zlato light 
a kick light. Karin si prvýkrát skúsila full 
contact, vo finále v ringu podľahla skúsenej 
reprezentantke z ČR Tereze Cvingerovej. 

Filip Krč získal 3. miesto light contact 84 
kg, Peter Čobrda 3. miesto light contact 
42 kg a Sabina Rýzková obsadila 2-krát 3. 
miesto light contact a kick light. 

Pavol Trajlinek

FUTBAL
FK Senica - FC Nitra
Sobota 7. marec o 15.30, štadión FK 
Senica

VOLEJBAL
VM Senica - HIT Trnava
Sobota 14. marec, športová hala Senica

HOKEJ
Dukla Senica - PHC Budapešť
Nedeľa 1. marec, zimný štadión Senica 

TURISTIKA
28. marec Pochod Smrdáky- Zámčisko
Štart: Smrdáky AS 8.40 hod., odchod 
zo Senice AS 8.18 hod.
Trasa: 13 km- Smrdáky – Hoštečná stud-
nička – Zámčisko – rozhľadňa Lipky
organizátor: Klub slovenských turistov 
Senica

21. marec Prvý jarný výšlap na Branč
Zraz pri CVČ o 9.00, cesta pešo cca 
12 km. Treba sa prihlásiť do 19. marca 
v CVČ, akcia vhodná pre deti od 10 
rokov alebo pre deti s rodičmi. Potrebná 
základná turistická výbava , naspäť cesta 
autobusom z Majeričiek o 13.22 alebo 
14.22 hod. 
miesto: hrad Branč 
organizátor: CVČ

STOLNÝ TENIS
14. marec Veľkonočný turnaj O pohár 
primátora mesta Senica 
miesto: Spoločenský dom Kunov
organizátor: Stolnotenisový klub – Byt 
centrum Senica, Mestský výbor č.8 
Kunov, MsKS Senica

Kam za športom

Korčuľovanie 
pre verejnosť

V marci sú na zimnom štadióne 
na korčuľovanie vyčlenené tieto dni:

Streda  4. marec  14.30 - 16.00
Nedeľa  8. marec  15.00 - 16.30
Streda  11. marec  14.30 - 16.00
Sobota  14. marec  10.30 - 12.00
   15.00 - 16.30
Nedeľa  15. marec  15.00 - 16.30
Streda  18. marec  14.30 - 16.00
Sobota  21. marec  15.00 - 16.30
Nedeľa  22. marec  15.00 - 16.30
Streda  25. marec  14.30 - 16.00
Sobota  28. marec  10.30 - 12.00
   15.00 - 16.30
Nedeľa  29. marec  15.00 - 16.30

Zmeny budú včas oznámené 
na www.rsms.sk.

INEKO hodnotilo školy
Mimovládny Inštitút pre ekonomické 

a sociálne reformy INEKO zverejnil celo-
štátne hodnotenie úrovne žiakov základ-
ných a stredných škôl na Slovensku za škol-
ský rok 2018/2019. Zo 140 základných 
škôl v Trnavskom samosprávnom kraji sa 
na 7. mieste umiestnila Základná škola 
na Komenského ulici a 14. priečka patrí 
Základnej škole na Ulici V. Paulínyho-
-Tótha.

Spomedzi stredných odborných škôl 
na Slovensku si stabilnú pozíciu udržuje 
Obchodná akadémia. V Trnavskom kraji 
je 2. najlepšou obchodnou akadémiou 
a súčasne strednou odbornou školou a v 
celoslovenskom hodnotení sa medzi SOŠ 
umiestnila na 9. mieste.

Rebríčky sú pomocným ukazovateľom 
pri výbere školy a pre rodičov informáciou 
o uplatnení sa dieťaťa na trhu práce alebo 
o jeho ďalších možnostiach vzdelávania.

NS
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tPlavci na dlhé trate 
Počas soboty 29. februára si v senickej 

mestskej plavárni meralo sily 132 plavcov 
z 15 plaveckých klubov na Majstrovstvách 
západoslovenskej oblasti na dlhé trate. 
V súťaži mali svoje zastúpenie aj oba 
senické plavecké kluby. Predstavilo sa 8 
detí z PK Aqua Senica, ktorý je aj technic-
kým usporiadateľom tejto súťaže a 11 mla-
dých plavcov z PK Záhorák Senica.

Plavci z PK Aqua si vyplávali 17 osob-
ných rekordov, v medailovej úspešnosti je 
to 6 zlatých, 3 strieborné a 3 bronzové. 
Na stupne víťazov sa postavili:

Sofia Babincová – 1. miesto 400 m 
voľný spôsob s časom 5:10.83, 1. miesto 
800 m voľný spôsob s časom 10:29.20 
min., 1. miesto 1500 m voľný spôsob 
časom 20:38.61 min.,

Bartoš Jaroslav – 1. miesto 800 m voľný 
spôsob za 11:13.13 min., 3. miesto 400 
m voľný spôsob časom 5:29.69 min. a 3. 
miesto na 1500 m voľný spôsob časom 
21:34.31 min. 

Matias Ivánek – 1. miesto 400 voľný 
spôsob, čas 5:25.27 min.,

Michaela Orgoňová – 2. miesto na 1500 
voľný spôsob s časom 23:32.91 min.,

Samuel Semanko – 2. miesto na 400 
m voľný spôsob 4:53.06 min., 3. miesto 
na 800 voľný spôsob s časom 9:57.45 min.,

Natália Špániková – 2. miesto na 400 m 
voľný spôsob čas 5:31.65 min., 1. miesto 
na 800m voľný spôsob časom 11:06.00 
min. 

Z PK Záhorák Senica úspešne reprezen-
tovali svoj klub a naše mesto na domácej 
pôde títo plavci:

Adam Pipíška – 1. miesto na 400 m 
voľný spôsob časom 4:26.84 min., 1. 
miesto na 1500 m voľný spôsob časom 
18:23.94 min., 1. miesto na 800 m voľný 
spôsob časom 9:07.78 min.,

Samuel Žúrek – 2. miesto na 800 m 
voľný spôsob časom 9:57.04 min., 

Hana Hrúzová – 2. miesto 800 m voľný 
spôsob časom 10:23.63 min.,

Žofia Žúrková – 3. miesto na 800 m 
voľný spôsob časom 10:24.16 min,, 3. 
miesto na 1500 m voľný spôsob časom 
20:14.04 min., 

Aneta Bíliková – 1. miesto na 800 m 
voľný spôsob časom 10:20.85 min., 

Karin Vašíčková – 2. miesto na , 400 
m voľný spôsob s časom 5:16.19 min., 
2. miesto na 800 m voľný spôsob časom 
10:34.80 min.,

David Fábik – 2. miesto na 800 m voľný 
spôsob časom 13:59.20 min.

Tieto majstrovstvá sú dvojkolové, rea-
lizuje sa jarná a jesenná časť pretekov. 
Jesenná časť pretekov je naplánovaná 
na mesiac september. V pláne je aj ďalšia 
plavecká súťaž v Senici – Slovenský pohár 
žiakov. Ako prezradil technický riaditeľ 
majstrovstiev Andrej Laho, na tejto súťaži 
budú súťažiť aj menšie deti. Súťažiť sa 
bude vo všetkých plaveckých štýloch a tiež 
na rôzne vzdialenosti. 

Lucia Vajdová

Zatlieskame najlepším 
športovcom

Športovec roka 2019 – pod týmto 
názvom sa skrýva podujatie, ktoré sa teší 
popularite nielen medzi športovcami, ale 
i vo verejnosti. Vyhlásenie najlepších špor-
tovcov Senice za predchádzajúci rok sa 
uskutoční 11. marca o 16. hod. v Dome 
kultúry a jeho organizátorom sú Mesto 
Senica, komisia pre šport pri mestskom 
zastupiteľstve a Mestské kultúrne stredisko 
Senica. Na podujatí sú vítaní všetci športoví 
fanúšikovia, veď aj tu sa dá pogratulovať 
svojim športovcom k výkonom, ktoré ich 
vyniesli medzi najlepších v meste. Naviac 
priamo na podujatí bude vyhlásený aj 
najobľúbenejší športovec, ktorý od verej-
nosti v hlasovaní získal najväčší počet hla-
sov. Na web stránke mesta je možné hla-
sovať do 8. marca. Organizátori pozývajú 
verejnosť na športovú slávnosť, na ktorej 
sa budú prezentovať jednotlivci i kolek-
tívy a ich výkony. Uverejňujeme menný 
zoznam nominovaných športovcov. 

ŽIACI  
Lenka Kopáčová - Hanko kai karate klub, 

Sofia Babincová – plavecký klub Aqua, 
Viktória Sládková – športový klub Barbell, 
Viktória Opalková – Futbalový klub, Šimon 
Šedivý - Lukostrelecký klub, Adela Návra-

tová – Volejbalová mládež, Alex Vlk - Kick 
box klub Šin-mu, Diana Dermeková – 
Volejbalová mládež. 

DORASTENCI 
Jakub Závodný - klub silového trojboja, 

Michal Škodáček – športový klub Barbell, 
Diana Návratová – Volejbalová mládež, 
Mário Mihál – Futbalový klub, Karin Déri-
ková - Kick box klub Šin-mu

DOSPELÍ 
René Ovečka – Hanko kai karate klub, 

Pavol Masary – Záhorácky Frišký Tým, 
Monika Beer – Klub silového trojboja, 
Lucia Herdová – Stragag VC Bílikova Pezi-
nok, Denis Baumgartner – Futbalový klub, 
Sabina Rýzková - Kick box klub Šin-mu, 
Martin Jablonický – cyklistika, Jaroslav 
Linek – dostihový šport 

KOLEKTÍVY 
Mladší dorast U17 - Futbalový klub. 

tanečná skupina Sonny – HVK 2, tanečná 
skupina Scream – JVK, mažoretky Spirit – 
kadetky, mažoretky Crazy Cats – Základná 
škola na Sadovej ulici  

TRÉNERI
Andrej Laho – plavecký klub Aqua, 

Pavol Trajlínek - Kick box klub Šin-mu, Jaro-
slav Brečka – dostihový šport

OSOBNOSŤ
Fridrich Hutta - futbal, Ivan Turza – 

volejbal, Jaroslav Rehuš – karate 
bar 

S titulom 
Športujúca škola 

V rámci Európskeho týždňa športu, ktorý 
vyhlásila Slovenská asociácia športu na ško-
lách sa v posledný septembrový utorok 2019 
uskutočnil v Základnej škole na Sadovej ulici 
športový deň, ktorého hlavným cieľom bolo 
dať šancu športovo súťažiť a hrať sa aj tým 
menej nadaným dievčatám a chlapcom, 
a to bez ostychu a strachu. 

Netradičné športové disciplíny oslo-
vili všetkých. Aktívnych športovcov, ktorí 
si dosiahnutými výkonmi upevňujú svoje 
sebavedomie, aj tých, u ktorých sa doteraz 
pohyb a šport nestal súčasťou denného 
režimu. V tento deň sme boli naozaj špor-
tujúca škola v duchu hesla Nesúťažíme – 
bavíme sa! V rámci celého Slovenska sa 
do športovania zapojilo niekoľko stoviek 
škôl. O to väčšiu radosť sme mali, keď sme 
sa začiatkom nového kalendárneho roka 
dozvedeli, že sa nachádzame v trojici naj-
úspešnejších v SR a získali sme titul Špor-
tujúca škola. Pre našich žiakov sa snažíme 
robiť maximum a tešíme sa, ak naša snaha 
padne na úrodnú pôdu. Zároveň veríme, 
že každé dieťa a mladý človek si nájde 
cestičku k športovej aktivite, ktorá ho bude 
formovať nielen po fyzickej, ale aj duševnej 
stránke a upevní jeho zdravie. Športu zdar!

Mgr. Alena Nemčeková

Koronavírus 
už aj na Slovensku 

Slovensko bolo do 6. marca posledným 
štátom V4, kde nebol zaznamenaný výskyt 
koronavírusu. Prvé prípady sa potvrdili 
na Záhorí v Kostolišti. Úrady preto vydali 
dôležité odporúčania a rady spočívajúce 
najmä v dodržiavaní prísnej prevencie 
pri všetkých akútnych respiračných a chríp-
kových ochoreniach. V prípade podozrení 
ohľadom koranavírusu sa treba telefonicky 
obrátiť priamo na svojho lekára alebo volať:

Regionálne úrady verejného zdravotníc-
tva so sídlom v Senici 0907 169 312 alebo 
v Trnave 0905 903 053  NS

Bandy hokejisti tretí 
V ruskom sibírskom meste Irkutsk 

sa 6. marca skončili majstrovstvá sveta 
v bandy hokeji. Slovenskí hokejisti bojovali 
o bronzové medaily proti favorizovanému 
mužstvu Mongolska, s ktorým v skupine 
prehrali 0:4. Podali perfektný kolektívny 
výkon, zdolali súpera 3:2 a po prvý raz 
vo svojej histórii získali bronzové medaily. 
V družstve sú 4 hráči z klubu Rytieri bandy 
Senica: Richard Čaládi, Kristián Lukšo, 
Andrej Volko, Branislav Volko a dvaja funk-
cionári klubu a zakladatelia bandy športu 
na Slovenku predseda Slovenskej asociácie 
bandy Lukáš Vepy a podpredseda Sloven-
skej asociácie bandy Ľudovít Vepy. 

NS
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Výborný vstup 
do jarnej časti

Situácia okolo majiteľa FK Senica sa stále 
rieši. Vedenie klubu ohlasuje príchod nového 
slovenského majiteľa už v krátkom čase.  
Po turbulentnej zimnej príprave, keď z jesen-
ného kádra odišlo 11 futbalistov a aj tréner 
Michal Ščasný, čakal na senických futbalis-
tov prvý zápas jarnej časti na horúcej pôde 
v Dunajskej Strede. 

Mužstvo bolo vedené trénerom U19 Edu-
ardom Pagáčom, ktorý mal do zápasu k dis-
pozícii len hráčov pôsobiacich v mužstve 
na jeseň spolu s dorastencami. Najstarším 
hráčom v zostave Seničanov bol 23-ročný 
brankár Vojtěch Vorel. Seničania podali 
na Žitnom ostrove pred skvelou atmosférou 
výborný výkon, ktorým zaskočili domáci tím. 
Od začiatku hrali aktívne a v zápase si vypra-
covali veľké množstvo gólových príležitostí. 
V prvom polčase neuspeli Moses, Baumgart-
ner, Totka, Meliš ani Akinyoola. Domáci ohro-
zili senického brankára dvakrát. Po prestávke 
začal lepšie DAC, ale postupne sa opäť pre-
sadzovali v útočnej fáze Seničania. Ďalšie 
veľké možnosti nevyužili Moses, Akinyoola, 

Baumartner a Totka nastrelil žrď. Domáci si 
vypracovali tri šance, pri jednej zvonila žrď 
a raz výborne zakročil brankár Vorel. Diváci 
nakoniec gól nevideli.

V prvom jarnom domácom vystúpení prices-
toval do Senice trnavský Spartak. Seničania boli 
tentoraz vedení asistentom trénera Patrikom 
Durkáčom a nastúpili v rovnakej zostave ako 
v D. Strede. Pred výbornou kulisou senickí hráči 
všetkých opäť veľmi prekvapili. Najmä v úvod-
nom dejstve boli lepší, veľkou bojovnosťou 
a nasadením predčili svojho súpera. Veľké šance 
Yenneho, Baumgartnera a Akinyoolu gólom 
ešte neskončili. Domáci sa radovali zo zaslúže-
ného vedenia v 36. min., keď otvoril skóre krás-
nou strelou z voleja Moses - 1:0. V nadstavenom 
čase Cascardo dlhým pasom našiel Akinyoolu, 
ten si loptu spracoval a krížnou strelou povedľa 
brankára dal na 2:0. Aj v druhom polčase sa 
hral útočný futbal. Viac z hry mali Trnavčania, 
ktorí chceli zvrátiť výsledok. Nadšene bojujúci 
Seničania im to však nedovolili. Hostia nastrelili 
jedenkrát žrď a brankár Vorel vyriešil zopár oše-
metných situácií. Z protiútokov hrozili aj Seni-
čania a blízko ku gólu bol Yenne, ale brankár 
Rusov podržal svoj tím. Všetky tri body zostali 
zaslúžene v Senici.

IT

Oznámenie o voľnom 
pracovnom mieste

Mesto Senica zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom 
mieste na Mestskej polícii Senica – na pracovnú pozíciu príslušník 
Mestskej polície mesta Senica so sídlom: Mestská polícia Senica, 
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica.

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 27. 
marec 2020.

Popis pracovnej pozície:
• výkon práce a služobnej činnosti príslušníka Mestskej polície 

mesta Senica v zmysle § 3 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polí-
cii v znení neskorších predpisov.

Miesto výkonu práce: Mestská polícia mesta Senica, Štefáni-
kova 1408/56, Senica, katastrálne územie mesta Senica, Kunov.

Kvalifikačné a iné predpoklady:
• minimálne úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie 

ukončené maturitnou skúškou, 
• vek viac ako 21 rokov,
• bezúhonnosť,
• telesná a duševná spôsobilosť na výkon práce v zmysle § 5 

ods. 2 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších 
predpisov,

• zdravotná spôsobilosť.
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
• samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť,
• komunikačné schopnosti a asertivita,
• schopnosť samostatného rozhodovania a zvládania záťažo-

vých a krízových situácií,
• presnosť a dôslednosť pri plnení pracovných úloh,
• ochota a schopnosť učiť sa nové veci,
• základná znalosť práce s PC, 
• vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k žiadosti:
• písomná žiadosť o prijatie do zamestnania na danú pracovnú 

pozíciu,
• profesijný štrukturovaný životopis,
• úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 

nie starší ako tri mesiace, 
• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon funkcie nie 

staršie ako 3 mesiace,
• údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ktoré mesto 

zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komuniká-
cie Generálnej prokuratúre SR na vydanie výpisu z registra trestov a to:

 - meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo 
prie zvisko, ak došlo k  zmene mena alebo zmene priezviska 
osoby, ktorej sa žiadosť týka,

 - dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 
adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát 
narodenia,

 - štátne občianstvo, 
 - pohlavie, 
 - meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov. 
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom 

výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: 
dohodou

Pracovný pomer: na dobu neurčitú
Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 

Z.z o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme v platnom znení základná tarifná mzda 5. pla-
tovej triedy v rozpätí 692,00 € - až 830,50 € v závislosti od rokov 
uznanej praxe + 15 % zvýšenie tarifného platu a možnosť získania 
príplatku až do výšky 100% tarifného platu, príplatky za nočnú 
prácu, soboty a nedele a za zmennosť a ďalšie bonusy v súlade 
s kolektívnou zmluvou.

Záujemcovia doručia svoje žiadosti na adresu: Mestský úrad 
Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica do 27. marca 2020 
do 12.00 hod. do podateľne MsÚ s označením Žiadosť o prijatie 
do zamestnania – mestský policajt.

Zamestnávateľ uskutoční výberové konanie na danú pracovnú 
pozíciu a vyhradzuje si právo nezaradiť do výberového konania 
uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

Termín a miesto uskutočnenia výberového konania oznámi 
zamestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním výbe-
rového konania.

Bližšie informácie poskytuje: Mgr. Stanislav Macák, poverený 
zastupovaním náčelníka 

Kontakt: tel. 034/651 58 86; e-mail: msp@senica.sk.
NS 

Na Malte úspešní
Členovia Záhoráckeho Friškého 

Tímu (ZFT) sa 2. marca vrátili z Malty, 
kde reprezentovali naše mesto 
na GIG Malta Marathon 2020. Naj-
lepšie si na tomto maratóne, ktorý 
sa bežal 1. marca, počínal Tomas 
Skalinos Skala, ktorý dobehol pol-
maratón v novom osobnom rekorde 
1:13:07 hod. a ako najlepší zo Slová-
kov obsadil výborné 11. miesto v cel-
kovom poradí. Polmaratón bežali aj 
Maria Vrablicova (1:36:55) a Svetlana 
Raffayová (1:52:11). Najlepším Slo-
vákom spomedzi maratóncov bol 
Pavol Masaryk časom 3:13:26 hod. 
Výsledky ostatných bežcov reprezen-
tujúcich ZFT: Marcel Krajč 3:25:23 
Marián Medlen 3:36:09, Jozef Zváč 
3:56:09, Rado Ťulák 3:56:14, Ivan 
Raffay 4:00:27 hod.

Sme radi, že po tento rok si ZFT 
mohol maratón i polmaratón na Malte 
zabehnúť. Vlani bol kvôli orkánu zru-
šený. Všetkým gratulujeme k výko-
nom i reprezentácii mesta Senica.

lv
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3. marec, 17.00
Ľudácka prevýchova s Marínou Zavackou 
– beseda s autorkou knihy, historičkou SAV 
organizátor: Záhorská knižnica 

3. marec, 9.00 – 15.00
Predajná výstava vydavateľstva Portál - 
tradičná predajná výstava kníh z dielne 
vydavateľstva Portál (CZ)
organizátor: Záhorská knižnica 

4. marec, 9.00
Ježko Pichliačik v Záhorskej knižnici- 
stretnutie s Ivanom Sedlákom, autorom 
kníh pre deti 
organizátor: Záhorská knižnica 

5. marec, 9.00 a 10.30 
Prechádzka históriou so Svetlanou 
Majchárkovou - beseda s autorkou kníh 
pre deti a mládež
organizátor: Záhorská knižnica 

5. marec, 9.00 a 17.00
Čierna hodinka s Milanom Zachom 
Kučerom - stretnutie s populárnym 
autorom literatúry faktu na tému záhad 
a nevyriešených príbehov
organizátor: Záhorská knižnica 

6. marec, 17.00
Náhlikova senica - 60.-ty ročník regionál-
naej súťažnej výstavy neprofesionálnej 
fotografickej tvorby okresov Senica a Ska-
lica, potrvá do 31. marca 
miesto: Záhorské osvetové stredisko 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko 

9. marec 
Prvý kontakt s knihou - počas marca orga-
nizované stretnutia s deťmi 2. ročníkov 
senických základných škôl 
miesto: Záhorská knižnica 
organizátor: CVČ a Záhorská knižnica 

11. marec, 13.00
Vesmír očami detí - detská výtvarná súťaž 
s astronomickou tematikou, potrvá do 31. 
marca 
miesto: Záhorské osvetové stredisko 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko 

12. marec, 19.00
Sluha dvoch pánov – komédia v podaní 
Divadla Jána Palárika Trnava, vstupné: 15 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS 

17. marec, 17.00 
príbeh kaštieľa Machatka a jeho obyva-
teľov - rozprávanie Jána Hromka a Jána 
Petra o kaštieli, dnes sídle Záhorskej galérie 
Jána Mudrocha 
miesto: Záhorská galéria Jána Mudrocha
organizátor: Záhorská knižnica a ZGJM

19. marec, 17.00 
Verejný žiacky koncert
miesto : koncertná sála ZUŠ
organizátor: ZUŠ

19. – 22. marec
Výstava poľovníckych trofejí
miesto: Dom kultúry 
organizátor: RgO PZ Senica

20. marec, 18.00
Záhradkári v knižnici – knižničné poduja-
tie na tému záhradkárstvo
miesto: Záhorská knižnica 
organizátor: Záhorská knižnica 

20. marec 
Senické zlaté jabĺčko – 11. ročník téma 
Z rozprávky do rozprávky, súťažná výstava 
žiakov senických škôl
miesto: ZUŠ, galéria v prízemí
organizátor: ZUŠ

20. marec
K. Hroznová – ilustrácie a bábky – výstava
miesto: ZUŠ - galéria v podkroví
organizátor: ZUŠ

20. marec
Výstava výtvarných prác na tému poľov-
níctva
miesto: Dom kultúry 
organizátor: Poľovnícky zväz, Spoločný 
školský úrad 

21. marec, 16.30
Deň astronómie – do 18.30 prednášky 
a prezentácie v budova ZŠ Sobotište, 
18.30 – 20.30 pozorovanie večernej 
oblohy - hvezdáreň
miesto: Hvezdáreň Sobotište
organizátor: MO SZA Sobotište, ZOS 
Senica

22. marec, 17.00 
Čaj o piatej - účinkujú: Elena Kálková 
a Robo Čerňák 
mesto: čajovňa Avalonross Senica

24. marec, 9.00 
Senické zrkadielko Anky Gamanovej - 
regionálna súťažná prehliadka detskej dra-
matickej tvorivosti okresov Senica a Skalica
miesto: Dom kultúry 
organizátor: Záhorské osvetové stredisko

26. marec, 8.30 
Stretnutie študentských rád - tradičné, pra-
covné a vzdelávacie stretnutie študentov, 
účasť hostí z Rady mládeže TT kraja a z 
mládežnícke organizácie Plusko, prezentá-
cia stredných škôl, workshopy
miesto: Mestský úrad 
organizátor: Študentský parlament, CVČ, 
Senica 2.0 

26. marec, 19.00
Lakomec – divadelné predstavenie, 
vstupné 17 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: MsKS Senica 

31. marec, 14.00 
Oceňovanie pedagogických a kultúrnych 
pracovníkov
miesto: koncertná sála ZUŠ
organizátor: Mesto Senica a Komisia 
pre vzdelávanie, kultúru a zbor pre občian-
ske záležitosti

29. marec
Beseda o Bhutáne 
miesto: Dom kultúry
organizátor: Vladimír Ralbovský 

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici 
bude dva mesiace zatvorená.

PRIPRAVUJEME:
6. 4. o 18.00 SPIRITLAND - koncert súboru 
Spirit, otvorenie novej súťažnej sezóny, 
vstupné 5 €
miesto: Dom kultúry 
organizátor: súbor Spirit, CVČ Senica

18. 4. o 19.00 Krojovaná zábava Pruclek 
miesto: Dom kultúry 
organizátor: OZ Pruclek

Bude zápis prváčikov
V zmysle VZN mesta Senica č. 46 člá-

nok 2 bod 1 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochá-
dzky v základnej škole v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Senica sa zápis usku-
toční 16. apríla od 14.00 do 18.00 hodiny. 
Každá škola na mieste obvyklým spôso-
bom zverejní do 1. apríla miestnosť, kde sa 
zápis uskutoční a potrebné doklady, ktoré 
pri zápise predložia zákonní zástupcovia 
dieťaťa. 

SŠÚ

Kampaň za ekologickú 
dopravu

Sadni na bicykel a zachráň svet! S touto 
výzvou odštartovala začiatkom marca kam-
paň Do práce na bicykli, ktorá je najväč-
ším podujatím propagujúcim udržateľné 
formy dopravy na Slovensku. V 7. ročníku 
sa po piatykrát do tohto projektu zapája aj 
mesto Senica. Zároveň vyzýva firmy, inšti-
túcie, úrady aj študentov, aby sa pridali a 
pomohli spropagovať myšlienku ekologic-
kej, zdravej a finančne výhodnej dopravy 
do zamestnania.

Čo treba urobiť? Najprv treba bezplatne 
zaregistrovať 2- až 4-členné tímy najneskôr 
do 7. mája na stránke https://www.dopra-
cenabicykli.eu/registracia-timu a následne 
dochádzať počas mesiaca máj do práce 
na bicykli. Registrovaní účastníci súťažia o 
zaujímavé ceny, napríklad zájazd na Tour 
de France spoločne s moderátorom a You-
Tuberom Sajfom. Hlavnou motiváciou pre 
zapojenie sa do súťaže by mal byť však 
dobrý pocit z toho, že robím niečo pre svoje 
zdravie, svoje mesto a životné prostredie.

V minulom roku sa do projektu zapojilo 
28 tímov zo Senice, v ktorých do práce 
jazdilo na bicykli 94 cyklistov. Tí si sadli za 
mesiac máj na bicykel 1305-krát a najazdili 
celkovo 4946,59 km. Svojimi jazdami ušet-
rili 1318,74 kg CO2.

V novom ročníku čakajú na súťažiacich 
aj viaceré novinky. Podrobnosti  o súťaži na 
https://www.dopracenabicykli.eu/

lv
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá

Vladimír Polák  a   Katarína Ralbovská
Patrik Vajda    a    Marie  Nagyvendégiová

Vítame nových Seničanov

Filip Ravas                             narodený v Myjave

Opustili nás 

Jozef Škoda                            vo veku 70 rokov
Ružena Barkóciová                vo veku 68 rokov
Eva Kačinová                         vo veku 77 rokov
Oľga Samková                       vo veku 79 rokov
Jaroslav Gašparík                   vo veku 53 rokov
Juraj Fordinál                          vo veku 83 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
Život mu nedoprial s nami dlhšie byť, 
no v našich srdciach zostáva stále žiť...
Dňa 6. marca si pripomenieme 
14. smutné výročie, keď nás navždy 
opustil manžel, otec a dedko 
Anton Hurban. 
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra 

Adelka a syn Ľubomír s rodinami.

Spomienka
So zármutkom v srdci a so slzami 
v očiach si 13. marca pripomenieme 
prvé výročie smrti drahého manžela, 
otca, syna, brata, švagra, príbuzného 
a priateľa Emila Tomáša. 
S láskou a úctou spomína manželka 
Zuzka, dcéra, rodičia, sestry s rodinami 

a ostatná rodina.

Spomienka
Odišiel si tichučko, tak ako odchádza 
deň a v našich srdciach ostáva 
spomienka len...
Dňa 3. marca si pripomíname 
10. výročie, keď nás navždy opustil 
manžel, otec, dedo a pradedo 
Samuel Malárik. 

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

Spomienka
Dňa 10. marca si pripomíname 
2. výročie úmrtia otca, dedka 
a pradedka Jána Hyžu.
S láskou a úctou spomínajú dcéra 
a syn s rodinami, zať s rodinou 
a ostatná rodina a známi.

Spomienka
Čas plynie ako rieky prúd, kto ťa mal 
rád, nemôže na teba zabudnúť...
Dňa 15. marca si pripomíname 
10. výročie, keď nás navždy opustila 
manželka, mamička a babička 
Anna Šajánková, rod. Geschwandtnerová. 
S láskou a úctou spomína manžel Pavel, 

synovia Jaroslav , Peter, Vladimír s rodinami a vnúčatá 
Hanka, Martin, Zuzka, Miška a David s rodinami.

Spomienka
Stíchlo navždy srdce zlaté, zhasla 
nekonečná dobrota, chýbaš nám 
každý deň a chýbať budeš až 
do konca nášho života...
Dňa 3. marca 2020 sme si pripomenuli 
2. smutné výročie chvíle, keď nás vo veku 
58 rokov nečakane navždy opustila 

naša milovaná mamička Anička Nosková, rod. Zubáková,
zo Senice.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
S láskou a vďakou spomínajú dcéry Katka a Anička.

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Sloven-

ska v Senici oboznamuje svojich členov s pripravovanými akti-
vitami:

• Kúpanie v Thermalparku v Dunajskej Strede sa uskutoční 
16. marca, poplatok 13 eur, odchod o 8. hod. od plavárne.

• Tradičné posedenie pri hudbe bude 26. marca o 15. hod. 
v budove COOP Jednota.

• Členovia MsO JDS v Senici sa zídu 2. apríla o 14. hod 
v Dome kultúry v Senici na výročnej členskej schôdzi. Všetkých 
členov srdečne pozývame. 

• Záujemcovia prihlásení na liečebný pobyt do Liptovského 
Jána - hotel Horec v termíne od 20. do 27. septembra 2020 
zaplatia úhradu 240 eur vrátane dopravy najneskôr do 10. júna 
v Klube dôchodcov na Továrenskej ul.

• Informácia pre záväzne prihlásených záujemcov na lie-
čebný pobyt do Dudiniec: odchod 17. apríla o 10. hod. od pla-
várne. 

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

 

V mesiaci marec 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

Vykupujem staré kroje, 
ktoré môžu byť aj poškodené

 z oblasti Jablonica, Osuské, Cerová, 
Hradište pod Vrátnom 

za výhodné ceny. 
Volajte 0910 782 512. 
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MAREC 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

 Utorok 3. a nedeľa 8. marec o 19.00
SVIŇA
Krajinku pod horami ovládajú vysokopo-
stavení zločinci, ľudia prepojení s politikou, 
mafiou, políciou, súdmi a veľkými kšeftami. 
Závislá tínedžerka zmizne z resocializač-
ného centra, no nikomu nechýba. O núte-
nom sexe a drogách chce povedať na polí-
cii, ale pošlú ju preč. Vyhľadá novinára, 
ktorý sa pustí do rozplietania neuveriteľnej 
chobotnice zločinu, mafie, vydierania. 
Žáner: thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 98 min.

 Streda 4. a streda 11. marec 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. Čo sa zdá 
všetkým zo začiatku ako perfektný plán, 
keď je Jirka jeden týždeň s manželkou, 
druhý týždeň s milenkou, no  nakoniec sa 
môže stať pre všetkých nočnou morou. 
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 112 min.

 Piatok 6., sobota 7., nedeľa 8. a nedeľa 
15. marec o 17.00
VPRED
Film VPRED nás zavedie do sveta fantázie, 
kde sa predstavia dvaja elfský bratia, ktorí 
sa vydávajú na výpravu, aby zistili, či ešte 
vo svete existuje niečo magické.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 112 min.

 Piatok 6. marec o 19. h a sobota 14. 
marec o 17.00
TEMPOS
Hudobný dokument TEMPOS rozpráva prí-
beh Patrika „Rytmusa“ Vrbovského a jeho 
30-ročnej rapovej kariéry. Príbeh filmu je 
mapovaním cesty z nuly na vrchol - prehry, 
výhry a fakty. Film na pozadí zároveň odha-
ľuje dejiny rapu a hip-hopu na Slovensku. 
Tri dekády slovenskej hip-hopovej scény sú 
prerozprávané samotným Rytmusom.
Žáner: hudobný dokument
Vstupné: 5 €, MP 15+, 90 min.

 Sobota 7. marec o 19.00
ATTILA
Film mapuje celoživotný príbeh športovca 
a novodobej slovenskej hviezdy Attilu 
Végha. Z rozprávania rodiny, priateľov, 
športovcov, umelcov, spevákov, súperov 
a tiež nikdy nezverejnených archívnych 
záberov môže divák nahliadnuť do jeho 
života. Príbeh svetového šampióna mapuje 
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 Ťaj cestu skromného chlapca z Gabčíkova 

až na uznávaný MMA trón v USA. A zob-
razí tiež prípravu na zápas storočia proti 
Karlosovi „Terminátorovi“ Vémolovi.
Žáner: životopisný
Vstupné: 5 €, MP 15+, 110 min.

 Utorok 10. marec o 19.00
PARAZIT (filmový klub)
Film získal tento rok 4 Oscarov, okrem 
iného aj v kategórii najlepší film. Stretnutie 
dvoch odlišných svetov v originálnej čier-
nej komédii. Parazit sleduje chudobnú, ale 
prefíkanú štvorčlennú rodinu, ktorá sa roz-
hodne infiltrovať do bohatej domácnosti 
biznismena Parka. Čo sa môže stať, keď sa 
stretnú dva odlišné svety? Originálne dielo 
majstrovsky pracuje s prvkami thrilleru, 
drámy ale aj satiry.
Žáner:  komediálna dráma
Vstupné: 3 €, MP 15+, 132 min.

 Piatok 13. a utorok 17. marec o 19.00 
NEVIDITEĽNÝ
Keď Cecilia pochopila, že chodí s psycho-
patom, bolo už žiaľ neskoro. Odrezaná 
od sveta v luxusnom sídle majetníckeho 
vynálezcu pochopí, ak chce prežiť, musí 
ujsť. Podarí sa jej to, a keď sa od ex partne-
rovho právnika dozvie, že ten jej odchod 
neuniesol a spáchal samovraždu, môže 
sa po rokoch znovu slobodne nadýchnuť. 
Okrem toho je ešte aj veľmi bohatá, lebo 
jej mŕtvy milenec zanechal obrovský maje-
tok. Tak prečo je stále taká nepokojná? 
Prečo má stále nervy na prasknutie?
Žáner: thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 124 min.

 Sobota 14. a nedeľa 15. marec o 19.00
BLOODSHOT
Vin Diesel sa v akčnom thrilleri podľa 
úspešného komiksu predstaví ako BLOOD-
SHOT - supervojak, ktorý je vďaka armáde 
nanobotov v jeho žilách prakticky nepora-
ziteľný. Ako sa však zachová, keď zistí, že 
spoločnosť, ktorá ho vytvorila, mu vyrába 
falošné spomienky a využíva ho ako zbraň?
Žáner: akčný thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 109 min.

 Streda 18. a nedeľa 22. marec o 19.00
3BOBULE
Honza a Klára sa stali majiteľmi vinárstva 
a rodičmi roztopašných dvojčiat. Každo-
denné starosti však dokážu byť unavujúce. 
Navyše prichádza vinobranie. Klára bojuje 
s predsudkami okolia, že žena môže robiť 
kvalitné víno. Honza sa po rokoch stretáva 
s neodolateľným kumpánom Jirkou. Ten sa 
nadšene hrnie na návštevu, aby pomohol 
so zbieraním úrody.
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 12+, 100 min.

 Piatok 20., sobota 21., nedeľa 22. a pia-
tok 27. marec o 17.00
SNEŽNÁ  HLIADKA
Polárny lišiak Swifty doručuje zásielky 
a každý deň sníva o tom, že sa stane naj-
lepším kuriérom v družine Hviezdnych 
severských psov. Aby dokázal, že na to 
má, rozhodne sa doručiť záhadnú zásielku 
na tajné miesto. Až pred dverami zistí, že 
ide o nedobytnú pevnosť, kde prefíkaný 
zloduch Otto Von Walrus spriada plány 
na zničenie Arktídy a ovládnutie sveta. 
Žáner: animovaná rozprávka
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 90 min.

 Piatok 20. marec o 19:30 h a streda 25. 
marec o 19.00
SLUŽOBNÍCI
Píše sa rok 1980. Michal a Juraj sú študenti 
kňazského seminára v totalitnom Českoslo-
vensku. Vedenie fakulty sa zo strachu snaží 
formovať seminaristov do podoby vyhovuj-
úcej režimu. Každý z mladých bohoslov-
cov sa musí rozhodnúť, či si zvolí ľahšiu 
cestu kolaborácie alebo cestu svedomia 
a dostane sa tak pod drobnohľad cirkev-
ného odboru Štátnej bezpečnosti.
Žáner: dráma
Vstupné: 5 €, MP 15+, 80 min.

 Sobota 21. a utorok 24. marec o 19.00
TICHÉ MIESTO: ČASŤ II
Prežijete, len keď budete potichu. Vďaka 
tomu, že Abbottovci rešpektovali jednodu-
ché, ale veľmi dôležité pravidlo, dokázali 
/teda skoro všetci/ prežiť Tiché miesto I. 
Pokračovanie úspešného hororu im však 
do cesty postaví nové, náročnejšie výzvy.
Žáner: horor/thriller
Vstupné: 5 €, MP 15+, 98 min.

 Piatok 27. marec a streda 1. apríl o 19.00
TAKMER  DOKONALÉ  TAJOMSTVÁ
Na spoločnej večeri sa zíde niekoľko 
párov a po pár pohárikoch sa rozhodnú, 
že svoje telefóny položia na stôl a podelia 
sa s ostatnými o všetky správy aj telefonáty 
v ten večer. Veď o nič nejde, bude zábava. 
Po chvíľke nevinnej zábavy začnú chodiť 
správy, ktoré by ste so svojimi partnermi 
či priateľmi radšej nezdieľali. Rozbehne sa 
séria šialených situácií a trapasov…
Žáner: komédia
Vstupné: 5 €, MP 15+, 111 min.

 Sobota 28. a nedeľa 29. marec o 17.00
MULAN
Keď cisár Číny vydá nariadenie, že jeden muž 
z rodiny musí slúžiť v cisárskej armáde, Hua 
Mulan, najstaršia dcéra bojovníka, zaujme 
miesto svojho chorého otca. V prestrojení 
za muža prekonáva nástrahy a učí sa využí-
vať svoje vnútorné sily a prijať svoj potenciál.
Žáner: dobrodružný
Vstupné: 5 €, deti 4 €, MP, 106 min.

 Sobota 28. a nedeľa 29. marec o 19.00
ŠARLATÁN
Príbeh je inšpirovaný skutočnými osudmi 
liečiteľa Jana Mikoláška, na ktorého sa 
v priebehu desaťročí obracali s pros-
bou o pomoc státisíce ľudí. Mikolášek je 
bez lekárskeho vzdelania, ale s nevysvetli-
teľným nadaním diagnostikovať a pomo-
cou byliniek liečiť choroby, s ktorými si 
ani doktori nevedia rady. Jeho mimoria-
dne schopnosti sú však vykúpené bojom 
s vlastnými démonmi.
Žáner: životopisná dráma
Vstupné: 5 €, MP 12+, 118 min.

 Utorok 31. marec o 19.00
LA GOMERA (filmový klub)
Zábavný film, v ktorom sa rumunský poli-
cajný inšpektor hrajúci na obe strany 
zákona vydáva na kanársky ostrov La 
Gomera naučiť sa prastarý hvízdajúci 
jazyk. Len vďaka nemu sa môže vyhnúť 
prenasledovaniu a odpočúvaniu polície. 
Kvôli krásnej Gilde chce pomôcť z väzenia 
mužovi, ktorý jediný vie, kde je ukrytých 
30 miliónov eur. 
Žáner: krimi komédia
Vstupné: 4 €, MP 15+, 97 min.
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Vietor strhol strechu

Študentský ples

MDŽ v réžii radnice

Plavecké majstrovstvá

Cantilena v Slovenskej filharmónii


