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Milí čitatelia, ďalšie číslo mesačníka 
Naša Senica sa k vám dostáva v trochu 
nezvyčajnom čase, uprostred prvého 
prázdninového mesiaca. Situácia okolo 
„korony“ totiž zamiešala aj so zvyčaj-
nou periodicitou vašich novín. Výrazne 
totiž ubudlo pravidelných kultúrnych, 
spoločenských i športových akcií, ktoré 
dostávali na stranách mesačníka priestor.  
Ak sme aj počas uplynulých mesiacov zľa-
vili na hustote periodicity, rozhodne nie 
na kvalite a rozmanitosti publikovaných 
tém. Kvalitný a rôznorodý obsah v trendo-
vejšom a pre oko čitateľa pohodlnejšom 
usporiadaní je to, čo vám chceme priniesť 
už v najbližšom vydaní mestského mesač-
níka začiatkom septembra. Do jeho tvorby 
hodláme zapojiť aj vás, našich čitateľov. 
V redakcii nás teda čaká horúce (pracovne 
určite) leto. Držte nám palce, aby sa dielo 
podarilo.

Leto plné zážitkov a slnka želá

Tatiana Moravcová 
vedúca redaktorka

Mesto Senica vyhlásilo 25. mája dvoj-
kolovú súťaž návrhov na vytvorenie archi-
tektonicko-krajinárskej štúdie komplexnej 
obnovy Mestského parku, ktorý je situo-
vaný medzi centrom a sídliskom Sotina. 
Zadanie súťaže zahŕňa revitalizáciu jestvuj-
úcej zelene i povrchov a zároveň vytvore-
nie nových plôch a priestorov, aby sa park 
stal vhodným miestom pre oddych a relax, 
ale aj plnohodnotným spoločenským 
priestorom so zázemím pre verejný život 
a podujatia. Ide rozlohou o najväčší a cent-
rálny zelený park v Senici, ktorý má takmer 
70 hektárov. 

Zámerom senickej radnice je prostred-
níctvom súťaže získať kvalitnú projek-
tovú dokumentáciu rekonštrukcie celého 
parku, ktorá je podmienkou pri násled-
nom zapájaní sa mesta do rôznych gran-
tových a dotačných schém. To znamená, 
že k samotnej realizácii víťazného návrhu 

sa bude zrejme pristupovať po častiach, 
v závislosti od aktuálnych výziev a grantov 
a od toho, ako v nich mesto bude úspešné. 
Výška predpokladanej celkovej investície 
na realizáciu je 850 tisíc eur. „Samozrejme, 
že ideálne by bolo, aby sa projekt komplet-
nej obnovy parku zrealizoval ako celok, 
to však vzhľadom na jeho veľkú finančnú 
náročnosť, v súčasnosti nie je reálne. Preto 
sa budeme snažiť v maximálnej možnej 
miere zapájať do každej vhodnej granto-
vej výzvy, aby samotná postupná realizá-
cia víťazného návrhu čo najmenej zaťa-
žila mestský rozpočet,“ reaguje primátor 
Senice Martin Džačovský.

 Záverečným termínom pre prihláse-
nie sa do prvého kola súťaže bol 30. jún. 
Kvalitne spracované zadanie súťaže i účasť 
nezávislých odborníkov z radov archi-
tektov v porote sa podpísala pod veľký 
záujem prihlásených - sedemnásť. Z nich 
porota posunula do druhého kola štyroch 
kandidátov (Ivana Štigová Kučírková, Ate-
liér DUMA, 2021 s.r.o., N/A s.r.o.), ktorí 
budú mať za úlohu do 6. októbra 2020 
spracovať koncepčnú štúdiu a následne 
svoje riešenie porote odprezentovať. Hlav-
ným hodnotiacim kritériom bude celková 
kvalita krajinársko-architektonického rieše-
nia.

-tam-
Foto: achív mesta

Radnica plánuje centrálny Mestský park 
obnoviť predovšetkým z externých zdrojov

Aktuálne čísla 
COVID-19 

V okrese Senica 
k dnešnému dňu 
evidujeme trinásť 
pozitívnych prípa-
dov COVID -19, 
z toho desať vylie-
čených. Aktuálne tri 
pozitívne prípady (dvaja muži,  jedna 
žena) sú bez príznakov a v izolácii. Ide o 
prípady importované z krajín, ktoré nie sú 
na zozname v prílohe Opatrenia Úradu 
verejného zdravotníctva SR pri ohrození 
verejného zdravia zo dňa 3. júla. U všet-
kých prípadov bolo vykonané epidemiolo-
gické šetrenie a dohľadanie kontaktov.

V meste Senica evidujeme jeden impor-
tovaný pozitívny prípad v domácej izolácii. 
Kontakty osôb s pozitívnym prípadom, hlá-
sené z iných RÚVZ  v rámci okresu Senica, 
sú zaznamenané dva (muži), sú v izolácii 
s nariadenými karanténnymi opatreniami.  

V rámci nariadenia izolácie v domá-
com prostredí do doby obdržania nega-
tívneho výsledku RT-PCR testu na ocho-
renia COVID -19 máme k dnešnému dňu 
v evidencii prihlásených 171 osôb z krajín 
nezaradených v zozname prílohy vyššie 
spomínaného opatrenia.

RÚVZ Senica
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N E P R E D A J N É

Z rokovania rady 
a zastupiteľstva

10. riadne zasadnutie mestskej rady sa 
konalo 11. 6. 2020, predmetom rokovania 
boli materiály, ktoré následne boli preroko-
vané na 10. zasadnutí mestského zastupi-
teľstva, ktoré primátor zvolal na 25. 6. 2020. 

Mestská rada zobrala na vedomie:
Informácie Ing. Oľgy Partlovej, riaditeľky 

odboru služieb zamestnanosti ÚPSVaR 
Senica, v zastúpení Ing. Jána Kovára, ria-
diteľa ÚPSVaR Senica, o stave nezamest-
nanosti v okrese Senica a o projektoch 
a pomoci, ktoré sa poskytovali v súvislosti 
s mimoriadnou situáciou spôsobenou 
nákazou COVID-19. Aktuálne k 31. máju 
2020 miera evidovanej nezamestnanosti 
predstavuje za okres Senica 7,35 % = 2428 
uchádzačov o zamestnanie, čo je nárast 
v porovnaní s rovnakým obdobím minu-
lého roka o 3,11 %. K termínu 4. júna 2020 
bolo v evidencii uchádzačov o zamestna-
nie 757 obyvateľov Senice a pre porovna-
nie od vyhlásenia mimoriadnej situácie (t.j. 
od 12. marca 2020 do 20. mája 2020) pri-
budlo do evidencie 308 občanov Senice. 

ÚPSVaR realizuje projekt PRVÁ 
POMOC – v rámci Schémy štátnej pomoci 
na podporu udržania zamestnanosti a pod-
poru samostatne zárobkovo činných osôb 
v období mimoriadnej situácie. ÚPSVaR 
prijal celkom 1880 žiadostí, uzatvoril 
1860 dohôd so zamestnávateľmi a SZČO 
a vystavil 3367 platobných poukazov v cel-
kovej hodnote 4 635 752,75 €. 

Mestské zastupiteľstvo zobralo 
na vedomie:

- Výročné správy spoločností s majet-
kovou účasťou mesta za rok 2019, ktoré 
predložili: 

- Ing. Peter Turza, riaditeľ spoločnosti 
Technické služby Senica, a. s.,

- Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ Polikliniky 
Senica, n. o.,

- Mgr. Ľubomír Štvrtecký, riaditeľ Rekre-
ačných služieb mesta Senica, spol. s r. o.,

- Ing. Ján Bachura, riaditeľ a prokurista 
spoločností Mestského podniku služieb, 
spol. s r. o. - Stoma Senica, a. s.,

- Správy hlavnej kontrolórky a stano-
visko hlavnej kontrolórky k záverečnému 
účtu mesta.

- Informáciu o Vývoji daňových príjmov 
v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôso-
benou pandémiou ochorenia COVID–19 
a plnenie opatrení na zníženie dopadov 
krízy. Predpokladá sa výpadok Dane z prí-
jmov fyzických osôb, ktorý sa poukazuje 
obciam a mestám za obdobie apríl až jún 
vo výške 166 tis. €. 

- Informácie o zmenách rozpočtu na rok 
2020.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov 

mesta a organizácií v jeho riadení za rok 
2019 - Záverečný účet mesta Senica 
za rok 2019. 

Celkové príjmy mesta dosiahli 20,67 mil. 
Eur a celkové výdavky 20,13 mil. eur.

Mesto zhodnotilo majetok mesta 
cez investičné výdavky vo výške takmer 
za 1,6 mil. eur. 

Hospodárenie mesta za rok 2019 bolo 
ukončené s výsledným prebytkom 457 tis. 
eur a na základe vylúčenia finančných pro-
striedkov vo výške 364 tis. eur, ktoré budú 
použité v rozpočtovom roku 2020, mesto 
vytvorilo zdroj na tvorbu rezervného fondu 
mesta za rok 2019 vo výške 93 tis. eur. 

Aktuálne má mesto vytvorený rezervný 
fond vo výške 298 tis. eur.

- Monitorovaciu správu Akčného 
plánu mesta Senica za rok 2019 a Akčný 
plán mesta Senica na roky 2020 – 2022. 
V nadväznosti na Program hospodárskeho 
rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Senica 
na roky 2016 – 2022 sa pravidelne každo-
ročne predkladá vyhodnocovacia monitoro-
vacia správa Akčného plánu mesta Senica 
za rok 2019 a Akčný plán mesta Senica 
na roky 2020 – 2022. Akčný plán tvorí 
súbor aktivít a projektov, ktoré chce mesto 
realizovať v nasledujúcom roku a dosiahnu-
tie cieľov prioritných oblastí. Akčný plán sa 
pripravuje na daný rok s výhľadom na dva 
roky, každoročne sa aktualizuje a pripravuje 
sa priamou väzbou na rozpočet mesta. Aj 
v akčnom pláne na rok 2020 sa premieta 
mimoriadna situácia v súvislosti s COVID-
19, čo sa prejavuje napr. v obmedzenom 
počte kultúrnych, spoločenských a špor-
tových podujatí. Monitorovacia správa aj 
Akčný plán budú po schválení MsZ zverej-
nené na web. stránke mesta. 

- Dispozície s majetkom
- Sobášne dni na rok 2021
- Plán kontrolnej činnosti hlavnej kont-

rolórky na II. polrok 2020
- Plán zasadnutí MsR a MsZ na II. pol-

rok 2020

Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedo-
mie zánik členstva členov v jednotlivých 
komisiách a zvolilo nových členov:

- Mgr. Vieru Baroškovú, Mgr. Silviu 
Samekovú, Mgr. Luciu Vajdovú za členky 
redakčnej rady Naša Senica. Mgr. Tatiana 
Moravcová bola vymenovaná primátorom 
mesta dňom 1. jún 2020 za vedúcu redak-
torku Našej Senice.

- Mgr. Andreu Kačabovú za členku 
komisie pre prevenciu kriminality a inej 
protispoločenskej činnosti

- Ing. Gabriela Bartoška za člena v komi-
sii športu 

 S písomnými interpeláciami vystúpili:
- Ing. Pavol Kalman
- Ing. Jarmila Barcaj Drinková
- PhDr. Miriam Madunická, PhD.
- Ing. Ľubica Vyletelová
- RNDr. Ľubica Krištofová
- Mgr. Peter Hutta

V súlade s rokovacím poriadkom mest-
ského zastupiteľstva, ak na interpeláciu nie 
je zodpovedané na MsZ a obsah vznese-
nej interpelácie vyžaduje, aby obsah inter-
pelácie bol prešetrený alebo boli prijaté 
nutné opatrenia, je stanovená lehota 30 
dní na poskytnutie odpovede poslancov. 
V záujme informovanosti občanov sú 
následne odpovede zverejnené na www.
senica.sk. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ
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V bytovom dome na Štefánikovej ulici 
nahlásil jeden z jej obyvateľov ešte v pon-
delok večer (13. júl) výskyt neznámej dráž-
divej látky, ktorá sa šírila cez stúpačkovú 
šachtu. „Zasahujúci príslušníci Okresného 
riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Senici a príslušníci Okresného ria-
diteľstva Hasičského a záchranného zboru 
v Trnave prieskumom zistili, že v byte 
na ôsmom poschodí je cítiť neznámy štip-
ľavý zápach. Vykonali kontrolu bytového 
domu, zároveň uskutočnili kontrolné mera-
nia analyzátormi látok v ovzduší ako aj 
odbery vzoriek, ktoré budú analyzované 
v kontrolnom chemickom laboratóriu. 

Súčasne boli odvetrané vnútorné priestory 
obytného domu,“ ozrejmila Mária Zaťková 
z KR HaZZ v Trnave.

Hasiči vykonali aj kontrolné merania 
na prítomnosť zemného plynu, ktorý sa 
nepotvrdil. Záchranári ale preventívne nari-
adili evakuáciu štyroch bytových jednotiek 
na siedmom a ôsmom poschodí paneláku. 
„Mesto Senica bolo pripravené zabezpe-
čiť náhradné ubytovanie, ktoré aj využila 
jedna pani v seniorskom veku, s presťa-
hovaním jej pomohli príslušníci mestskej 
polície, ostatní si situáciu rozhodli vyriešiť 
s pomocou rodiny a známych,“ uviedol 
primátor Senice, ktorý bol takisto prítomný 

na mieste zásahu.
Situácia v bytovke je pod kontrolou, žia-

dne osoby neboli zranené a do uzávierky 
neboli známe oficiálne výsledky rozborov 
odobratých vzoriek. 

T. Moravcová
Foto: L. Vajdová

Mestu Senica 18. júna bezodplatne 
zapožičala osobný automobil ŠKODA 
Fabia na dobu viac ako tri mesiace (do 
konca septembra) spoločnosť HÍLEK a 
spol., a. s.

„S ponukou na bezplatné zapožičanie 
automobilu sme oslovili viaceré miestne 
samosprávy v regióne, v ktorom pôsobíme. 
Aktuálne prejavilo záujem vedenie mesta 
Senica a obce Oreské, ktorým dnes autá 
odovzdávame. V príprave máme 
ešte ďalšie spolupráce, celkovo plá-
nujeme takýmto spôsobom zapoži-
čať sedem vozidiel,“ uviedol pred-
seda predstavenstva spoločnosti Ing. 
Jozef Hílek.

„Po oboznámení sa s podmien-
kami zapožičania – samospráva 
hradí pohonné hmoty - sme na 
ponuku kývli. Vozidlo bude využí-
vané najmä pre potreby oddelenia 
sociálnych vecí, kultúry a športu, 
ktoré rozširuje svoje služby práve 

v oblasti sociálnych vecí. Okrem terénnej 
sociálnej práce toto oddelenie totiž zastre-
šuje aj zabezpečovanie posudkovej čin-
nosti odkázanosti na sociálnu službu, a to 
aj pre ďalších 26 obcí v regióne,“ upresnil 
primátor Senice Martin Džačovský, ktorý 
prišiel automobil oficiálne prevziať spolu s 
vedúcou oddelenia sociálnych vecí, kultúry 
a športu Renátou Hebnárovou.

Osobný automobil môže mesto Senica 

bezodplatne využívať do konca septembra 
s možnosťou predĺženia. 

-tam-
Foto: L. Vajdová

Skalická nemocnica zmodernizovala 
operačné a pôrodné sály gynekologicko-
-pôrodníckeho oddelenia. S realizáciou 
v celkovej hodnote 1 259 000 eur začala už 
vlani. V úvodnej fáze sa uskutočnila obnova 
gynekologického úseku (2. poschodie) 
a po jej ukončení sa práce presunuli na 3. 
nadzemné podlažie, kde sa nachádza úsek 

pôrodnice. Kompletná prestavba gyne-
kologicko-pôrodníckeho oddelenia trvala 
13 mesiacov a bola ukončená vo februári 
2020. „Práce sme realizovali za plnej pre-
vádzky a na výkony oddelenia mali len 
minimálny dopad,“ zdôrazňuje predseda 
predstavenstva Fakultnej nemocnice s poli-
klinikou Skalica MUDr. Ivan  Uhliarik.

V akciovej spoločnosti 
FNsP Skalica má mesto Senica 
0,0278-percentný majet-
kový podiel. „Teším sa, že 
naše mamičky majú v dosahu 
moderne vybavené zdravotnícke 
zariadenie, ktoré dokáže posky-
tovať zdravotnícku starostlivosť 
na vysokej úrovni. Celému kolek-
tívu gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia i nastávajúcim mamič-
kám prajem len zdravé, úspešné 
a bezpečné pôrody,“ uviedol pri-

Tobias Horňák zo Senice sa narodil 
v skalickej nemocnici 18. júna. 

Stránkové dni 
a úradné hodiny 
Mestského úradu v Senici 

od 1. júla do 31. augusta 2020
  

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

V Skalici zmodernizovali gynekológiu aj pôrodnicu

V dome na Štefánikovej unikala neznáma látka, 
mesto ponúklo náhradné ubytovanie

Bezodplatne zapožičané vozidlo využijú najmä sociálni pracovníci

mátor Senice Martin Džačovský, ktorý sa 
slávnostného otvárania modernizovaných 
priestorov sál gynekológie a pôrodnice 
v skalickej nemocnici zúčastnil. 

V roku 2019 sa v skalickej nemocnici 
narodilo z celkového počtu 670 detí 283 
z okresu Senica.

-tam-
Foto: Tatiana Moravcová, NsP Skalica
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Po roku čakania môže projekt cyklo-
trás napredovať

Mesto Senica bolo ešte začiatkom roku 
2019 úspešné a získalo z výzvy Integrač-
ného regionálneho operačného programu 
(IROP) nenávratné finančné prostriedky 
(NFP) vo výške 1 406 571,11 eura na reali-
záciu projektu Cyklodopravné trasy Senica 
- I. etapa. Aj keď sa mal projekt začať reali-
zovať v polovici roku 2019 a podľa pôvod-
ného plánu mali začať Seničania využívať 
tieto trasy v septembri 2020, celý projekt 
sa zastavil na kontrole verejného obstará-
vania. Až po viac ako roku čakania dostala 
senická radnica kladné stanovisko z Úradu 
Trnavského samosprávneho kraja, v rámci 
ktorého funguje sprostredkovateľský orgán 
pre IROP, čo znamená, že práce na pro-
jekte môžu pokračovať. 

Vznikne súvislá cyklotrasa naprieč 
celým mestom

V týchto dňoch bola vyhlásená súťaž 
na stavebné práce na zákazku Cyklistická 
trasa: železničná stanica – Sotina, Senica. 
Ako sa uvádza vo výzve, predmetom 
zákazky je zabezpečenie bezpečného 
prepojenia železničnej stanice s centrom 
mesta a priemyselnou oblasťou, pričom 
jej hlavnou úlohou je dopraviť bezpečne 
obyvateľov mesta do neďalekého priemy-
selného areálu. Po realizácii projektu Cyk-
lodopravné trasy Senica – I. etapa vznikne 
súvislá cyklotrasa naprieč mestom, ktorá 
prepojí železničnú stanicu cez Dlhú ulicu, 
Vajanského ulicu, Námestie oslobodenia, 
Hurbanovu ulicu a v parku popri rieke Tep-

lica sa pri kúpalisku napojí na existujúcu 
cyklotrasu vedúcu na Kunovskú priehradu.

Ak projekt cyklotrás opäť nezdrží kon-
trola, výstavba začne na jar

Záujemcovia o stavebné práce môžu 
svoje ponuky predkladať do 13. júla 2020. 
Následne musí byť verejné obstaráva-
nie posunuté na druhú ex post kontrolu. 
„Veríme, že táto kontrola bude v rámci 
Trnavskej župy rýchlejšia ako kontrola 
súťažných podkladov pred vyhlásením 
verejného obstarávania. Po tomto pro-
cese môžeme s víťazom verejného obsta-
rávania uzatvoriť zmluvu o dielo a začať 
s realizáciou. Ak pôjde všetko podľa plánu, 
s výstavbou by sme mohli začať na jar bud-
úceho roku,“ vysvetlil celý proces primátor 
mesta Martin Džačovský.

Pribudne 5,6 kilometra cyklotrás, dve 
lávky a cyklistická infraštruktúra

V rámci tohto projektu bude v meste 
vybudovaných celkom 5,604 km nových 
cyklistických komunikácií vrátane dvoch 
lávok cez miestne vodné toky. Nainštalova-
ných má byť aj 20 kusov doplnkovej cyklis-
tickej infraštruktúry, ako stojany na bicykle, 
prístrešky, servisné stojany a pri vjazde 
na súčasnú cyklotrasu bude vybudované 
odpočívadlo. Zrealizovaných bude aj 6 
prvkov na tzv. upokojenie dopravy ako 
pešia zóna, spomaľovacie vankúše, nad-
vihnuté plochy priechodov, či nadvihnutá 
plocha križovatky, čím sa má zabezpečiť 
zvýšenie bezpečnosti zraniteľných účastní-
kov cestnej premávky.

 V súčasnosti sa už uskutočňujú rokova-

nia v komisiách pri mestskom zastupiteľstve 
aj o druhej etape cyklodopravných trás 
a pripravuje sa dokumentácia pre územné 
rozhodnutie. V tejto etape by sa na hlavnú 
tepnu v prvej etapy mali napojiť cyklodo-
pravnými trasami jednotlivé školy a mest-
ská časť Čáčov.

Vybudovaním prvej a následne druhej 
etapy cyklodopravných trás sa do istej 
miery odbremení dopravná záťaž v meste, 
keďže Seničania bicykel využívajú nielen 
ako voľnočasovú aktivitu, ale aj ako 
dopravný prostriedok, či už na cestu 
do zamestnania, alebo na vybavenie si 
niektorých svojich záležitostí. Projekt cyk-
lodopravných trás má slúžiť k tomu, aby sa 
pohyb cyklistov po meste zjednodušil a bol 
bezpečný.

L. Vajdová
Foto: Archív mesta Senica

Senica je opäť kúsok bližšie k cyklodopravným trasám

Stavebné a rekonštrukčné práce, ktoré 
mesto Senica realizuje prostredníctvom 
vysúťaženej firmy Palkovič - SK, s r. o. v cel-
kovej hodnote 317 869,49 eur, neustali ani 
počas mesiacov pandémie nového koro-
navírusu. Okrem časových prieťahov spo-
jených s dodávkou materiálu zhotoviteľská 
firma pokračuje podľa platného harmono-
gramu - zavŕšenie je naplánované na záver 
septembra. 

Rozsiahlu rekonštrukcia domu smútku 
v areáli cintorína začalo mesto Senica rea-
lizovať v marci. Po takmer štyroch mesia-
coch bola hotová približne tretina strechy 
(zateplenie a nová krytina), vymenené 
okná a dvere na objekte, sociálne zariade-

nia pre zamestnancov, čiastočne položené 
nové podlahy v objekte, elekroinštalácia 
i vzduchotechika, upravený vjazd (nová 
dlažba) pre vozidlá do podzemia zboku 
domu smútku i miestnosť pre úpravu zos-
nulých. Stavebné a rekoštrukčné práce 
pokračujú aj v týchto letných prázdnino-
vých mesiacoch.

 Na smútočné obrady sa v tomto čase 
využíva zrekonštruovaný dom smútku 
v Čáčove. 
Ďalšou mož-
nosťou je 
v y k o n a n i e 
obradu v novej 
časti cintorína 

v Senici pri centrálnom kríži. Mesto Senica 
a Pohrebné služby Senica sa obracajú 
na verejnosť s prosbou o trpezlivosť. Všetci 
zainteresovaní majú záujem, aby aj v tomto 
období boli smútočné obrady a pohreby 
vykonané profesionálne a k spokojnosti.

(tm, red)
Foto: T. Moravcová

Rozsiahla rekonštrukcia domu smútku pokračuje

7. augusta 2020.
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SMART PLÁN MESTA
Senická samospráva pripravuje projekt 

s názvom Smart plán v meste Senica. Mest-
ské zastupiteľstvo na svojom desiatom 
zasadnutí schválilo predloženie žiadosti 
o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku na tento zámer v rámci operač-
ného programu Integrovaná infraštruktúra 
2014 – 2020. Celkové výdavky projektu sú 
kalkulované na 999 600 eur, spolufinanco-
vanie mesta Senica by bolo vo výške 5 per-
cent, čo predstavuje finančné prostriedky 
vo výške 49 980 eur.

Projekt Smart plán je postavený na 
troch pilieroch: dynamická doprava, sta-
tická doprava a bezpečnosť.

V rámci projektu by sa zmenilo riade-
nie dynamickej dopravy v centre mesta. 
To znamená, že na kľúčovej križovatke 
ulíc Štefánikova, Hurbanova, Hviezdo-
slavova a Námestia oslobodenia by bolo 
zrealizované trvalé automatické meranie 
intenzity dopravy pomocou kamier, imple-
mentované inteligentné semafory, štrnásť 
priechodov pre chodcov na území mesta 
by bolo rozšírených o inteligentné a bez-
pečnostné prvky, ktoré upozornia vodičov 
na peších účastníkov cestnej premávky. 
Súčasťou návrhu sú aj dva radary s identifi-
káciou priestupkov a jedna tabuľa s mera-
ním rýchlosti. Intenzita dopravy by sa však 
mala merať pomocou kamier aj na iných 
úsekoch v rámci mesta. Toto meranie inten-
zity dopravy na vybraných úsekoch ciest sa 
bude realizovať prostredníctvom kamero-
vého systému s následným vyhodnocova-
ním videostreamu v analytickom nástroji. 
Na vybraných lokalitách mesta budú inštalo-
vané informačné merače rýchlosti, inde zas 
foto merače rýchlosti, kde doppler sleduje 
radarom prichádzajúce vozidlá a v prípade 
prekročenia nastavenej maximálnej povole-
nej rýchlosti vyhotoví aj fotku vozidla.

Súčasťou projektu je aj inteligentná 
svetelná signalizácia. „Systém umožní 

zvýšenie priechodnosti križovatky optima-
lizáciou nastavenia intervalu zelenej a čer-
venej pre jednotlivé smery v križovatke 
a zároveň umožňuje preferovaný prejazd 
vozidiel rýchlej záchrannej služby a MHD,“ 
objasnil zástupca primátora mesta Senica 
Filip Lackovič, ktorý celý zámer pripravo-
val. V projekte sa ráta aj s inteligentnými 
priechodmi pre chodcov, pričom svetelná 
signalizácia bude synchronizovaná s riade-
ním svetelnej signalizácie križovatky. Týka 
sa to priechodov pri LIDL, na Štefánikovej 
ulici a na Námestí oslobodenia. V rámci 
zlepšenia bezpečnosti chodcov bude dva-
násť prechodov pre chodcov vybavených 
bezpečnostnými prvkami. Prechody budú 
vybavené detektormi pohybu a osvetlením.

Projekt rieši aj riadenie statickej 
dopravy, teda parkovanie. Na rýchloobrát-
kových parkoviskách pri Mestskom úrade, 
za Cieľom a pri Eurodome bude moni-
torovaná obsadenosť parkovacích miest 
a tieto informácie budú sprístupnené vodi-
čom. Pomocou centralizovaného systému 

dokáže mesto efektívne spravovať a ria-
diť statickú dopravu. Mestský parkovací 
systém zabezpečuje integráciu všetkých 
využitých smart technológií, poskytuje 
štatistické a analytické dáta, ako aj on-line 
prehľad o statickej doprave v meste. „Údaje 
o obsadenosti parkovacích miest v rôz-
nych obdobiach a časových intervaloch, 
napr. pracovné dni versus nočné hodiny, 
budú tvoriť kľúčový prvok správneho 
nastavenia regulácie v statickej doprave 
mesta,“ vysvetlil Filip Lackovič a prezradil 
aj ďalšiu súčasť projektu, ktorou je rozširo-
vanie kamerového systému: „Bezpečnosť 
na vybraných lokalitách mesta bude zvý-
šená prostredníctvom monitoringu aktivít 
obyvateľov na verejných priestranstvách 
a iných záujmových lokalitách využitím 
kamerového systému a následným vyhod-
nocovaním kamerových záznamov pokro-
čilými analytickými nástrojmi. Je vytypo-
vaných 43 miest v rámci mesta,“ vykreslil 
zástupca primátora.

Dvojica nových projektov pre Senicu zavedie smart technológie 
aj zber bioodpadu

PRIBUDNÚ KOŠE NA ZBER 
BIOODPADU, KOMPOSTÁREŇ 
S VÄČŠOU KAPACITOU 

Spoločnosť Technické služby Senica a. 
s., patrí medzi právnické osoby, ktorých je 
mesto Senica zakladateľom. Momentálne 
v tejto spoločnosti disponuje samospráva 
49-percentným podielom. Aj preto sú TS 
Senica povinné predkladať na rokovanie 
zastupiteľstva správy o činnosti za uplynulý 
rok a zámery na ďalšie obdobia. Na 10. ria-
dnom zasadnutí MsZ bolo okrem výročnej 
správy spoločnosti TS Senica schválené 
predloženie žiadosti o poskytnutie NFP 
pre projekt Zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov 
v Senici, v rámci Operačného programu 
Kvalita životného prostredia. Samospráva 
sa tak v spolupráci s TS Senica pripravuje 
na nové legislatívne zmeny v oblasti odpa-

dového hospodárstva a to hlavne v oblasti 
mechanicko–biologickej úpravy komunál-
neho odpadu, zberu biologického (kuchyn-
ského) odpadu z domácností, čo je novou 
povinnosťou pre obce od roku 2021.

Predmetom projektu je rozšírenie kapa-
city Kompostárne Senica pre zhodnoco-
vanie biologicky rozložiteľného komu-
nálneho odpadu vrátane zhodnocovania 
biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu z domácností a obstaranie techno-
lógie na zber a zvoz biologicky rozložiteľ-
ného kuchynského odpadu z domácností.

V rámci projektu bude navýšená kapa-
cita kompostoviska stavebnými úpravami, 
obstaraná technológia pre zhodnocovanie 
BRKO. Zakúpený má byť hygienizačný 
kontajner, nakladač, či drvič kuchynského 
odpadu. Zároveň treba zakúpiť aj zberové 
vozidlo na zber a zvoz BRKO z domác-

ností. „Do domácností budú distribuované 
vedierka a vrecká z kukuričnej buničiny, 
do ktorých bude kuchynský odpad vkla-
daný, na stojiskách budú pre tento odpad 
umiestnené osobitné nádoby. Odpad 
bude dovezený na kompostáreň, kde 
bude podrvený premiešaný a vložený 
do fermentora, kde pri teplote 70 ˚C príde 
k hygienizácii odpadu a ten bude následne 
uložený do hroblí spolu s iným zeleným 
odpadom,“ vysvetľuje celý proces riaditeľ 
TS Senica Peter Turza. Projekt by bol rea-
lizovaný vo výške 829 272,79 eur, pričom 
spolufinacovanie mesta Senica by predsta-
vovalo sumu 41 463,64 eur.

Cieľom projektu je zvýšenie percenta 
separácie odpadu a tým predĺženia život-
nosti jestvujúcej skládky.

text a foto Lucia Vajdová
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Ladenie klavírov 
a príbuzných nástrojov.

Oprava, čistenie, 
poradenstvo, regulácia 

mechaniky. 
Poradenstvo pri kúpe 

a predaji klavírov.

Kontakt: 0904 673 813.

Letné kúpalisko, ktoré otvorilo sezónu v sobotu 27. júna, je 
v prevádzke od pondelka do nedele od 8:00 do 20:00 hodiny 
(podľa aktuálneho počasia). Zatiaľ najvyššia návštevnosť v tejto 
sezóne bola v areáli letného kúpaliska zaznamenaná v nedeľu 5. 
júla na Sviatok sv. Cyrila a Metoda, kedy sa sem prišlo schladiť 
presne 730 návštevníkov.

Prevádzkovateľ kúpaliska (RSMS) musí počas tohto leta dodržia-
vať zvlášť predpisy i obmedzenia hlavného hygienika SR. Patrí medzi 
ne napríklad zabezpečenie dezinfekcie na ruky pri vstupe pre všet-
kých návštevníkov, znefunkčnenie pitných fontánok alebo odpor-
účanie dodržiavať na voľných oddychových plochách odstup najme-
nej dva metre, či 
obmedzený počet 
n á v š t e v n í k o v . 
Odporúčania hygi-
enikov, ako sa sprá-
vať v tomto období 
na kúpalisku, si 
môžete prečítať 
na infoplagáte niž-
šie.

-tam-

Otváracie hodiny SAUNY (areál Mestskej plavárne) 
počas letných prázdnin:

Pondelok ZATVORENÉ 
Utorok 14:00 - 21:30 ženy
Streda 14:00 - 21:30 muži
Štvrtok ZATVORENÉ 
Piatok 16:00 - 21:30 spoločná
Sobota 14:00 - 21:30 ženy
Nedeľa 10:00 - 19:00 muži

Tu sa bude radosť učiť
Vynovené učebne v Základnej škole V. Paulínyho-Tótha dostali 

už aj vybavenie výpočtovou technikou, a tak sa na zmodernizo-
vané triedy biológie, jazykov, IKT a polytechniky môžu žiaci tešiť 
ihneď po skončení letných prázdnin.Novučičké triedy sú vyba-
vené interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi, interaktívnymi DLP 
dataprojektormi s ultra krátkou projekčnou vzdialenosťou a pro-
jekčnou keramickou tabuľou a interaktívnym perom, notebookmi 
pre učiteľov, žiackymi počítačovými zostavami či multifunkčnou 
tlačiarňou. Počítačová učebňa bude dokonca vybavená aj 3D tla-
čiarňou. V jazykovej učebni okrem tohto vybavenia pribudlo aj 
digitálne jazykové laboratórium. Súčasťou projektu bolo v rámci 
IKT techniky aj zaobstaranie školského servera. Samozrejmosťou 
je softvérové vybavenie potrebné k výučbe.

V rámci projektu Modernizácia odborných učební v ZŠ V. Pau-
línyho-Tótha boli na škole zrealizované stavebno-technické úpravy 
učební s novými liatymi podlahami, učebne boli vybavené novým 
nábytkom, a predovšetkým modernými učebnými pomôckami 
v zmysle odporúčaného vybavenia typizovaných učební, ktoré 
umožnia učiteľom praktickým a pútavým spôsobom prednášať 
učebné témy. Zároveň sa žiakom otvára priestor na ľahšie, spon-
tánnejšie a praktickejšie zvyšovanie odborných znalostí, kompe-
tencií a zručností.

Na realizáciu tohto projektu získalo mesto Senica nenávratné 
finančné prostriedky vo výške 
príspevku 161 210,17 eur z Inte-
grovaného regionálneho ope-
račného programu.

Podobné vybavenie sa 
momentálne obstaráva aj pre ZŠ 
s MŠ Jána Mudrocha.

-lv-
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Po tom, čo vo februári tohto roku 
víchrica strhla strechu z bytového domu 
2872/1 na Ulici sv. Cyrila a Metoda, sa 
súčasný primátor mesta Martin Džačovský 
zaviazal, že urobí všetky potrebné opatre-
nia, aby k takýmto situáciám v budúcnosti 
nedochádzalo. Správcovi bytových domov 
(Mestský podnik služieb spol. s r. o.) dal 
za úlohu zabezpečiť odborné posúdenie 
technického stavu striech aj na susedných 
bytových domoch s plechovou strešnou 
krytinou.

Kontrolované boli strechy bytových 
domov 2873 na Ulici sv. Cyrila a Metoda 
a 3002 na Ulici sv. Gorazda. Na týchto 
strechách bude nutné spraviť nápravu. 
„Tieto bytové domy boli postavené v roku 
2010 a 2011. V tomto čase som v komu-
nálnej politike ešte ani nepôsobil a toto 
„dedičstvo“ ma nepotešilo, ale je nutné 
tento problém vyriešiť,“ povedal primátor 
Martin Džačovský a dodal: „Napriek tomu, 
že sa už na spomenuté strechy nevzťahuje 
záruka a samosprávu bude stáť oprava 
približne 250 tisíc eur, musíme dať tieto 
veci do poriadku, aby nedošlo k ďalšiemu 
poškodeniu mestského majetku a najmä 
k ohrozeniu obyvateľov daných bytoviek“. 
A ako dodáva, zároveň však verí, že regu-
lérna verejná súťaž zabezpečí zníženie 

predpokladanej konečnej ceny za tieto 
opravy.

Správca bytových domov po havárii 
vo februári tohto roku zrealizoval okamžité 
zvýšenie odolnosti týchto striech voči 
vplyvom silného vetra, ktoré by mali byť 
účinné do obdobia, kým nebude realizo-
vaná oprava alebo výmena. „Chceli by sme 

to stihnúť ešte do konca tohto roka s tým, 
že mesto plánuje na túto investíciu využiť 
úver, zámerom je časť nákladov pokryť aj 
z fondu opráv,“ uzatvára primátor.

L. Vajdová
Foto: T. Moravcová

Strechy nájomných bytových domov v Sotine sa čoskoro dočkajú opravy

Bytovka na Ul. Sv. Gorazda.

Hurá, prázdniny!
So školským rokom sa 30. júna rozlúčili 

takmer dve tisícky (1924) školopovinných 
detí všetkých štyroch základných škôl 
v Senici. S rúškom po ruke a dezinfekciou 
pri vchode.

Niektoré školy záver školského roka 
(„obhryzeného koronavírusom“) nechali 
žiakov absolvovať v triedach, iné zvolili 
variant pod holým nebom na školskom 
dvore. Vysvedčenia, ktoré dostávali, obsa-
hovali okrem známok aj slovné hodnote-
nia, šité priamo na telo toho-ktorého žiaka. 
Nechýbali tradičné kvety pre triednych uči-
teľov, spoločné fotografia celej triedy, uči-
telia zväčša prvého stupňa zasa na oplátku 
potešili podarúnkom svojich žiakov. Pred 
školou už na svojich potomkov čakali rodi-

čia, ktorí si prinesené vysvedčenie ihneď 
podrobne naštudovali...

Všetkým školákom želáme krásne 
a slnečné prázdniny!!!

-tam-
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Fotosúťaž 
Zelené mesto

Zelené parky, roz-
kvitnuté záhrady, stromy 
a polia, lesy, rekreačné 
oblasti, vybudované cyk-
lotrasy, to všetko vplýva 
na kvalitu nášho života v 
meste. Cieľom fotosúťaže 
je upriamiť našu pozornosť 
na ochranu životného pro-
stredia či ukázať kontrast 
medzi prírodou a mestom a 
prostredníctvom fotografií 
vyjadriť náš pohľad a pred-
stavu, čo všetko pre nás 
predstavuje Zelené mesto. 
Vyhlasovateľom fotosúťaže 
je Europe Direct Senica.

V tomto ročníku foto-
súťaže nemusíte posielať 
vytlačené fotografie. Všetky 
informácie o fotosúťaži 
nájdete na stránke europe-
direct.senica.sk

Uzávierka súťaže je do 
14. augusta 2020.

Europe Direct Senica

V porovnaní s poslednými rokmi sa 
termín uzávierky celoslovenskej autorskej 
súťaže prózy a poézie Literárna Senica 
posúva na 15. septembra 2020. Súťaž je 
anonymná, porota pri hodnotení nebude 
poznať autora súťažného príspevku. 
Nádejní literáti sa prihlasujú vyplnením 
elektronickej prihlášky a spresnili sa aj 
požiadavky na formálnu úpravu súťaž-
ných príspevkov. Všetky informácie spolu 
s postupom prihlásenia a požadovanými 
dokumentami sú uvedené na webe Záhor-

skej knižnice www.zahorskakniznica.eu, 
v hlavnom menu vľavo zložka Literárna 
Senica Ladislava Novomeského 2020.

Vyhlasovateľmi súťaže Literárna Senica 
Ladislava Novomeského sú Trnavský samo-
správny kraj, Záhorská knižnica v Senici, 
Mesto Senica, Literárne informačné cen-
trum Bratislava a Spoločnosť Ladislava 
Novomeského Bratislava.

Tlačová správa Záhorskej knižnice 
(red. krátené)

Literárna Senica posúva termín uzávierky 
na 15. septembra

Po takmer štvormesačnej prestávke opätovne obnovila služby mestská 
PRÁVNA PORADŇA.
Do veľkej zasadačky Mestského úradu Senica si 30. júna našlo cestu 16 občanov, ktorým 
poskytoval právne a finančné poradenstvo tým odborníkov:
 RNDr. Oľga Ulehlová – organizátor poradne pre verejnosť
 JUDr. Igor Tubel – právne poradenstvo
 Dr. Milan Jablonický – mimosúdne riešenie sporov
 JUDr. Gabriela Olejárová – vedúca majetkovo-právneho oddelenia MsÚ Senica
 Miriam Šulcová – finančné poradenstvo

Najbližší termín mestskej PRÁVNEJ PORADNE je naplánovaný na 29. septembra.

HECNI SA po štvrté
Dobrovoľníci zo Senica 2.0 pripravili už 

štvrtý ročník amatérskeho adrenalínového 
preteku Hecni sa. V tejto (pre hromadné 
podujatia neľahkej) situácii ho poňali tro-
chu inak. Registrovaní účastníci môžu trať 
absolvovať kedykoľvek počas jedného 
mesiaca. Preteky Hecni sa po štvrté spus-
tili v sobotu 27. júna a potrvajú do 31. júla. 
Ako prví sa na päťkilometrovej trati hecli 
samotní dobrovoľníci a niekoľko ďalších 
registrovaných „sparťanov“. Účastníci si 
mohli vyskúšať aj niektoré atrakcie, ktoré 
im zapožičalo mesto Senica (balančný 
kruh a luky so šípmi).

-lv-

Pamätné medaily 
pre jubilantov v 
poslaneckých laviciach

Po rokovaní júnového mestského zastu-
piteľstva (25. júna) si z rúk primátora pre-
vzali pamätné medaily niekoľkonásobní 
poslanci mestského zastupiteľstva RNDr. 
Ľubica Krištofová a Ľubomír Miča. Stalo sa 
tak pri príležitosti ich okrúhleho životného 
jubilea (60 rokov) za prácu, ktorou sa pri-
činili o rozvoj mesta. Nasledoval zápis do 
kroniky mesta.

P o s l a n -
kyňa Ľubica 
Kr i š to fová 
zasadá do 
p o s l a n e c -
kých lavíc 
Mestského 
z a s t u p i -
t e ľ s t v a 
Senica od 
roku 1990, teda siedme volebné obdobie. 
Jej kolegovi Ľubomírovi Mičovi, sa podarilo 
získať dôveru občanov dvakrát, vo voleb-
nom období 2010 - 2014 a súčasnom od 
roku 2018 - 2022.

-tam-
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Frekvenciou zberu (jedenkrát do mesi-
aca) veľkoobjemového odpadu vychádza 
mesto Senica svojim občanom maximálne 
v ústrety. Drvivá väčšina ostatných samo-
správ organizuje takýto zber zväčša dva-
krát ročne (na jar a na jeseň), ako im to 
určuje zákon. Napriek častejšej frekvencii 
zberu takéhoto odpadu v Senici, občania 
nerešpektujú harmonogram zberu, ktorý 
nájdu nalepený na každom kontajnerovom 
stojisku a odpad v podobe starého nábytku 
alebo veľkých elektrospotrebičov či sta-
vebný odpad vynášajú, ako sa im to hodí. 
Takýto prístup spôsobuje pri zberných 
nádobách neporiadok, odpad je častokrát 
nebezpečný, napríklad s trčiacimi drôtmi, 
rozbitým sklom alebo by mohol spolu 
so silným vetrom narobiť nepeknú paseku. 
Nehovoriac o tom, že samospráve neplá-
nované upratovanie takto znečistených 
priestranstiev vyťahuje z vrecka peniaze.

Evidované prípady boli objasnené, 
pokuty uložené

Za uložený odpad mimo vývozných ter-
mínov môže jeho pôvodca dostať mastnú 
pokutu - až do výšky 1500 eur. Mesto Senica 
eviduje od 1. októbra 2019 celkovo sedem 
takýchto prípadov. „Ido o priestupky podľa 
podľa § 115 ods. 1 písm. p) Zákona o odpa-
doch, teda ukladanie veľkoobjemového 
odpadu ku kontajnerom mimo vývozné dni, 
čím sa porušuje naše VZN č. 64 o nakla-
daní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi a na to nadväzujúci 
Harmonogram zberu triedeného odpadu 
v meste Senica,“ vysvetľuje Natália Miná-
riková z majetkovo-právneho oddelenia 
Mestského úradu Senica. „Prvé udelené 
pokuty boli do výšky 250 eur, pri opakova-
nom priestupku môžu byť vyššie. Pričom 
pri jednotlivých prípadoch rozlišujeme ich 
špecifiká a skutkovú podstatu. Faktom je, že 
ľudia majú tendenciu nepovažovať takéto 
priestupky za podstatné, to si uvedomia až 
keď je už neskoro. Previnilci vo všetkých 
objasnených prípadoch pokutu uhradili, 
s niektorými sme sa dohodli na splátkovom 
kalendári,“ hovorí N. Mináriková.

Letákmi upozorňuje aj mestská polícia
Problém s veľkým odpadom vyneseným 

ku košom mimo stanovených termínov sa 

Veľkoobjemový odpad vykladajte v dňoch na to 
určených, inak riskujete pokutu

ZBERNÝ DVOR
Zberný dvor sa nachádza na Železničnej ulici oproti sídlu 
TS Senica.
Otváracie hodiny:
Pondelok až piatok:  8:00 – 16:00 h
Sobota:    8:00 – 14:00 h
Každý občan môže odpad do ZD odovzdať bezplatne!

v Senici stále opakuje. Pred nedávnom naň 
upozornila aj mestská polícia na svojom 
facebookovom profile. Na občanov sa roz-
hodla apelovať aj prostredníctvom letákov, 
ktoré roznáša po bytovkách, panelákoch 
i domoch a takisto ich dostali v pošte jed-
notliví domoví dôverníci. „Schodnejšou 
cestou ako čeliť priestupku a následnej nie 
malej pokute je rešpektovanie nariadení, 
ide o to, aby si občania na systém zvykli 
a rešpektovali ho,“ uviedol náčelník Mest-
skej polície Senica Jaroslav Pecha. 

Niektorí občania boli pristihnutí priamo 
na mieste policajnou hliadkou, ďalších 
ohlásili iní občania alebo susedia a zvyšné 
prípady sa podarilo objasniť s pomocou 
kamerového systému mesta.

Zapamätajte si: 
Jeden deň pred a v deň vývozu
Ak chceme mať v meste poriadok, 

dôležité je zapamätať si, že veľký odpad 
je možné vynášať ku kontajnerovým sto-
jiskám maximálne jeden deň pred stano-
vaným termínom a potom v deň samot-
ného vývozu - podľa informácií uvedených 
v harmonograme. Ďalej, okrem takéhoto 
pravidelného mesačného vývozu veľ-
kého odpadu pohodlne priamo spred 
vášho paneláka, môžete takýto odpad 
 CELOROČNE a BEZPLATNE zaviezť aj 
do ZBERNÉHO DVORA na Železničnej 
ulici.

-tam-
Foto: MsP
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a čo bude po nej?
Otázka, ktorú si často kladieme 

pri nepríjemných udalostiach, alebo keď 
sa nevieme rozhodnúť. Je jednoduchá, ale 
postačila členom senického študentského 
parlamentu, ktorý pôsobí pri CVČ Stonožka 
i v prípade hľadania názvu pre prvý ročník 
literárnej súťaže pre mládež od 14 do 19 
rokov, s témou „Pandémia 2020 a čo bude 
po nej“, ktorý vyhlásila ešte v čase hlbo-
kého koronavírusu 30. apríla 2020. Súťa-
žou parlament sledoval rozvoj kreatívneho 
myslenia mladých a očakával inšpiratívne 
návrhy či vlastné riešenia, čo bude po pan-
démii, či ako sa zmení Slovensko. A to sa 
v mnohých prozaických prácach aj obja-
vilo. Pred júnovou uzávierkou však pano-
vali obavy. Prihlási sa vôbec niekto? Vedia 
o tom študenti? A svet, čuduj sa. Dozve-
deli. Kus práce v propagácii urobila aj Rada 
mládeže Trnavského kraja, ktorú mladí 
Seničania pozvali do spolupráce. Celkovo 
sa nakoniec prihlásilo 13 autorov z piatich 
stredných škôl z troch okresov (Trnava, 
Senica, Skalica) a pracovná skupina parla-
mentu, v zložení Adela Sadloňová, Katka 
Valúchová, Lucia Poláková, Miška Mindžá-
ková a Matúš Michalička (všetci z Gymná-
zia L. Novomeského) pokračovala v prí-
prave záverečného „finále“ súťaže – ako 
sú podklady pre prácu poroty, tvorba diplo-
mov, pozvánok, programu a celého sláv-
nostného vyhodnotenia. To sa konalo prvý 
deň prázdnin v obradnej sieni Mestského 
úradu Senica za prítomnosti primátora 
mesta. Za čo je parlament pánovi Džačov-
skému naozaj vďačný, pretože to pocho-
piteľne zvýšilo kredit celej akcie. Apropó, 
odborná porota – role jej predsedníčky sa 

so všetkou noblesou i odbornosťou zhos-
tila stredoškolská učiteľka slovenského 
jazyka a literatúry Mgr. Hana Odokienko 
Fodorová, PhD. (GY), rovnako i ďalší čle-
novia - PhDr. Iveta Hazuchová, stredoškol-
ská učiteľka SJL (OA), Mgr. Viera Baroš-
ková, bývalá vedúca redaktorka mesačníka 
Našej Senice, predsedníčka študentského 
parlamentu Adelka Sadloňová a člen pred-
sedníctva Rady mládeže Trnavského kraja 
Filip Tóth z Trnavy. Verte, že bolo celkom 
náročné prečítať 13 prác a ohodnotiť podľa 
presne stanovených kritérií. Ale podarilo 
sa, porota sa zjednotila na poslednom stret-
nutí 23. júna, vydala a potvrdila nasledovné 
výsledky. 

I. kategória, 14 – 16 rokov
1. miesto: MARKÉTA VINKLEROVÁ, 

Holíč, Obchodná akadémia Senica práca: 
Budúcnosť, ktorá zmenila minulosť 

2. miesto: SANDRA GRIMEKOVÁ, 
Veľké Kostoľany, Gymnázium J. Hollého 
Trnava práca: „Pandémia – učiteľ ľudskosti“

3. miesto: LEONARD KOMÁREK, Unín, 
Gymnázium L. Novomeského Senica 
práca: „Pandémia 2020 a čo bude po nej“

Účastnícky diplom a cenu od Mesta 
Senica získali: Michaela Barancová, Súkr. 
tanečné konzervatórium D. Nebylu Trnava, 
„Neprestávajme veriť“, Emina Golubovič, 
Súkromné tanečné konzervatórium D. 
Nebylu Trnava, „Miesto spoza skla“, Adela 
Chynoradská, Gymnázium J. Hollého 
Trnava, „Akí budeme, záleží len na nás“, 
Kristína Poláková, Stredná zdravotnícka 
škola Skalica “Pandémia 2020: čo bude 
ďalej?“, Kristína Tománková, Stredná zdra-
votnícka škola Skalica, “Pandémia 2020: 
Čo bude ďalej a čo potom“

II. kategória, 17 – 19 rokov
1. miesto: SAŠA BUDOVIČOVÁ, Gbely, 

Gymnázium L. Novomeského Senica, 

práca: „Hodnota človeka nie je v tom, čo 
urobil pre seba, ale pre iných“ (Albert Ein-
stein)

2. miesto: IVANA BARTOŠÍKOVÁ, 
Gbely, Gymnázium L. Novomeského 
Senic, práca: „Všetko zlé je na niečo dobré, 
alebo čo mi dala a čo mi vzala koronakríza“

3. miesto: NIKOLAS DROBNÝ, Trnava, 
Gymnázium J. Hollého Trnava práca: „Pan-
démia vo svete“

Účastnícky diplom a cenu od Mesta 
Senica získali: Denis Jánošík, Stredná zdra-
votnícka škola Skalica, „Pandémia 2020 
a čo bude po nej“, Tomáš Krška, Gymná-
zium L. Novomeského Senica, „Prospela 
nám karanténa?“ 

Ceny, ktoré venoval študentský parla-
ment, Mesto Senica, CVČ Senica a Rada 
mládeže TK, boli slávnostne odovzdané 
na vyhodnotení 1. júla a veríme, že fotogra-
fie potvrdzujú slávnostnú atmosféru. Sláv-
nostný pocit mali i organizátori, moderá-
torky Adelka Sadloňová a Katka Valúchová, 
hostia, talentované gitaristky Monika, 
Natálka a Zuzka a dúfame, že najmä 
samotní autori, ich priatelia a rodičia. Boli 
sme prekvapení a užasnutí, čo vzniklo 
z jednej nenápadnej aprílovej myšlienky – 
aké množstvo príbehov, myšlienok, názo-
rov..., ale i sny, hodnoty, ľudskosť. Žánrovo 
to boli prevažne úvahy, tiež editoriál či scifi 
poviedka. Vďaka dievčatá a chlapci za vaše 
vyjadrenia! Sme radi, že ceny „pozbierali“ 
i študenti senických škôl, Leo, Saša, Ivana 
a Markéta. Čo na záver, resp. čo potom? 
Uvažujeme o vydaní elektronického Zbor-
níka prác 2020 a tiež o 2. ročníku súťaže 
v roku 2021. Téma sa určite nájde. Prihlá-
site sa? 

D. Kopecká, koordinátorky 
Študentského parlamentu Senica

Súťažiaci prvej kategórie, 14- až 16-roční študenti.
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Skôr, ako sa vyjadrím ku kvalite súťaž-
ných textov, musím vyjadriť vďaku mladým 
ľuďom so Študentského parlamentu mesta 
Senica a pani Kopeckej za výborný nápad, 
mojim kolegom – porotcom poďakova-
nie za spoluprácu a predovšetkým obdiv 
všetkým zúčastneným študentom! Doká-
zali zvládnuť nielen nepríjemné obdobie 
pandémie a školské povinnosti, ale aj čosi 
viac – kultivovane a zmysluplne sa vyjadriť 
k tomu, čo aktuálne prežívame a čo nás 
zrejme ako spoločnosť čaká. 

Bola som príjemne prekvapená kvali-
tou prác a ich myšlienkovou, štylistickou 
aj žánrovou rôznorodosťou. Veď otázka 
Čo potom? (po pandémii nového korona-
vírusu) zamestnáva mnohých odborníkov 
– lekárov, epidemiológov, psychológov, 
ekonómov, ekológov, ktorí nevedia s urči-
tosťou povedať, aká bude doba „after 
korona“ a čo nás čaká. Vtedy, keď exaktná 
veda neodpovedá, musíme hľadať odpo-
vede sami v sebe. No a mladí ľudia, ktorí 
sa našej literárnej súťaže zúčastnili, v sebe 
dlho hľadali a tú svoju individuálnu odpo-
veď našli. A to si veľmi vážim!

Nedá mi ešte dopovedať... Vtedy, keď 
veda nepozná odpovede, práve vtedy 
ju môže na chvíľu suplovať umenie. 
Na otázku Čo potom? odpovedal nobe-
lista Albert Camus vo svojom diele Mor, 
v ktorom obyvatelia mesta čelili morovej 
epidémii okrem iného aj tým, že sa mesto 
na niekoľko mesiacov úplne uzatvorilo. 
Hlavný hrdina vedel, že bacil moru nikdy 
neumiera ani nazaniká, že môže desaťro-
čia čakať na svoju príležitosť, aby sa znovu 
vrátil do iného krásneho mesta – na nešťas-
tie a poučenie ľudí. Možno by sme si túto 
Camusovu myšlienku mali hlbšie uvedomiť 
a byť vďační za to, že Slovensko zvládlo 
obdobie 1. vlny koronavírusu so cťou 
a súčasne byť pozorní, pretože všetko sa 
môže veľmi rýchlo zmeniť. 

Iveta Hazuchová, OA Senica

Ukážky z víťazných prác: 
Saša Budovičová, kat. 17 - 19 rokov
„...Pocestnému, ktorého stretneme, sa 

pozrieme do očí. Sú to oči nemohúceho 
starca. Roky sa škriepil so všetkými o maje-
tok, bol už tak slepý, že nevidel vlastné 
skupáňstvo! Až teraz sa pozrel do zrkadla 
a prišlo mu zle. Zle z toho, čo v ňom uvi-
del, z toho, čo sa z neho stalo. Keď však 
pomohol núdznemu, usmial sa na malého 
chlapca, daroval peniaze na dobročinnosť 
a vykonal mnoho menších i väčších gest 
lásky, vtedy sa jeho staré údy prebudili 
a zhrbený chrbát vystrel. Odlepil pohľad 
od zeme a uvidel všetku tú krásu, ktorú 
roky nevidel. Pocítil, že kdesi v útrobách 
jeho krehkého tela je zakorenená potreba 
pomáhať a milovať. Tú potrebu voláme 
ľudskosť a pozná ju každý skutočne 
šťastný človek. Ak sa prestaneme vzpierať 
a necháme sa ňou viesť, nikdy nezídeme 
z cesty, nech už bude akokoľvek kľukatá. 
Prečo je tak ťažké ľudskosť v sebe nájsť? 
Malo by to byť čosi prirodzené, preto si 
predsa hovoríme ĽUDIA. ...“ 

Markéta Vinklerová, kat. 14 - 16 rokov 
„...Ak vám niekedy na um zišlo cestova-

nie v čase s tým, že ste si povedali, že to je 

úplne nemožné, povedali ste si zle, to vás 
ubezpečujem. Predtým, než začnete niečo 
namietať si prosím vypočujte môj príbeh, 
ktorý vás určite vyvedie z omylu – ak teda 
nie ste ten typ ľudí, ktorí nedokážu vypočuť 
ľudí s napohľad nereálnym posolstvom. 

Moje meno je Brigita, mám šestnásť 
rokov a pochádzam z pomerne neobyčaj-
ného sveta – z budúcnosti. V mojom svete 
ľudia nie sú takí ako v tomto. Chcem tým 
povedať, že v mojom svete ľudí kompletne 
nahradili robotické stroje, ktoré obslu-
hujú ďalšie roboty, takže ľudský faktor je 
potrebný minimálne. Ľudia sú z tohto všet-
kého vo veľkých depresiách, pretože väč-
šina z nich má všetko, ale zároveň nič. Nič 
od nich nie je vyžadované, takže sa veľa-
krát stáva, že ľudia bežne celý svoj život 
venujú iba určitým veciam. V tom lepšom 
prípade si ľudia zvolia možnosť doživot-
ného cestovania. V tom horšom, ak sú fakt 
zničení a deprimovaní – čo je tu väčšina 
– si zvolia viac-menej doživotné leňošenie 
v posteli a premýšľanie nad životom, ktoré 
ich privádza ešte do väčších depresií pre-
tože zisťujú, že pre spoločnosť nie sú už 
nijako potrební. Samozrejme, nie sú iba 
dva typy ľudí, ale toto sú tie najbežnejšie. 
Menej časté typy sú takzvaní „eko-tero-
risti“, medzi ktorých spadám aj ja....“ 

Súťažiaci druhej kategórie, 17- až 19-roční študenti.

Moderátorky vyhodnotenia lilterárnej súťaže „Pandémia 2020 a čo bude po nej“ 
Adela Sadloňová a Katarína Valúchová.



Naša Senica 6 - 7/2020

12

M
oz

ai
ka

 z
 m

es
ta Záhorská knižnica 

úspešná v projektoch
Záhorská knižnica aktívne využíva 

možnosti ako rozšíriť a skvalitniť svoju 
činnosť prostredníctvom grantov a dotá-
cií. Prvý úspešný projekt pre tento rok sa 
týkal výzvy Fondu na podporu umenia 
zameranej na podujatia a kultúrne a vzde-
lávacie aktivity. Pre rok 2020 predložila 
Záhorská knižnica po prvýkrát projekt, 
ktorý sa netýkal len jedného podujatia, ale 
jeho cieľom bolo rozšíriť ponuku podu-
jatí počas celého roka. Projekt zahŕňal 
spolu desať podujatí pre naozaj každého 
– mysleli sme v ňom na škôlkarov i školo-
povinné deti, širokú verejnosť i nádejné 
literárne talenty. Projekt pri schvaľovaní 
dopadol výborne, no jeho realizáciu 
zabrzdil COVID-19. V marci sa ako prvé 
podujatie projektu uskutočnilo stretnu-
tie s Marínou Zavackou, historičkou Slo-
venskej akadémie vied a autorkou knihy 
Ľudácka prevýchova, ďalšie aktivity už 
boli presunuté na jeseň. 

A čo konkrétne Záhorská knižnica pri-
pravila a na čo sa ešte môžeme tešiť? Ako 
organizované podujatia pre senické MŠ 
a ZŠ to budú štyri dramatizované čítania 
s názvom Zahrajme si príbeh. Prípravu 
zastrešujú tí najpovolanejší – učitelia lite-
rárno-dramatického odboru ZUŠ Linda Pet-
ráková, Jana Bányaová a Ján Jozéfek. Ukrá-
tení nebudú ani dospelí, tých čaká cyklus 
štyroch stretnutí s aktuálnymi literárnymi 
tvorcami pod názvom Literatúra ešte žije. 
Prísť medzi nás prisľúbila mladá autorka 
Michaela Rosová – Seničanka, niekdajšia 
úspešná účastníčka Literárnej Senice Ladi-
slava Novomeského a aktuálne i finalistka 
prestížnej súťaže Anasoft Litera, ktorá 
bude rozprávať nielen o svojej najnovšej 
knihe Tvoja izba. Príde i etablovaná spiso-
vateľka Denisa Fulmeková, okrem iných 
autorka úspešnej Konválie a víťazka Knihy 
Záhoria 2016. Ďalším v poradí bude Milan 
Richter, ktorý sa vo svojom ostatnom diele 
Storočie, kruté storočie vracia do svojho 
detstva a mladosti v Uníne. Tém na rozprá-
vanie bude dosť, Milan Richter ako znalec 
slovenskej i svetovej literatúry, básnik, pre-
kladateľ z viacerých jazykov a bývalý veľ-
vyslanec patrí medzi inšpirujúce osobnosti. 
Z iného súdka – no tiež veľmi zaujímavým 
– bude i stretnutie s Marianou Čengel Sol-
čanskou, slovenskou režisérkou divácky 
veľmi úspešných filmov (napr. Sviňa, Únos, 
Láska na vlásku) a autorkou kníh okrem 
iných o generálovi M. R. Štefánikovi a Jáno-
šíkovi. 

Záver roka bude už tradične patriť 
Literárnej Senici Ladislava Novomeského. 
Aktuálny – už XXXIV. ročník autorskej lite-
rárnej súťaže oslovuje nádejných adeptov 
literatúry z celého Slovenska. Upravené 
propozície súťaže prinášajú zmeny: ter-
mín uzávierky sa posúva o dva týždne skôr 
na 15. septembra, prihlasovanie sa usku-
točňuje pomocou elektronickej prihlášky 
a porota bude súťažné príspevky hodnotiť 

anonymne, čím bude zabezpečená väčšia 
objektivita. Výstupom z XXXIV. ročníka 
bude opäť bulletin víťazných prác. Veríme, 
že jeseň bude – na rozdiel od jarných 
mesiacov - kultúre priaznivo naklonená, 
a všetky pripravené aktivity sa podarí zre-
alizovať.

Mimoriadnu pozornosť venujeme 
nákupu novej literatúry. V predchádzajú-
com roku Záhorská knižnica investovala 
do nákupu kníh 35 467,40 eur a do jej 
fondu pribudlo 3 278 nových publikácií. 
Veľmi nás preto teší i čerstvá informácia 
o schválení ďalšieho projektu Záhorskej 
knižnice, ktorý sa týka nákupu nových 
kníh. Fond na podporu umenia (FPU) 
odsúhlasil plnú sumu, ktorú sme v projekte 
žiadali. Znamená to, že počas nasledujú-
cich jedenásť mesiacov nakúpime z pros-
triedkov FPU knihy v hodnote 14 250 eur, 
čo je v porovnaní s projektami minulých 
rokov zatiaľ najvyššia schválená suma. Ako 
odpoveď na nepriaznivú situáciu v oblasti 
kultúry podporil akvizíciu kníh aj zriaďo-
vateľ Záhorskej knižnice Trnavský samo-
správny kraj (TTSK), a to sumou 2 500 eur. 
Aj vďaka podpore zo strany FPU a TTSK 
neočakávame prepad v nákupe literatúry. 
Naopak, budeme môcť udržať priaznivý 
trend z minulého roka, pretože chceme, 
aby naše police boli plné aktuálnych diel 
a vydaní svetovej, slovenskej i regionál-
nej literatúry. Projekty Záhorskej knižnice 
zamerané na podujatia počas celého roka 
2020 a na FPU nákup nových kníh z verej-
ných zdrojov podporil Fond na podporu 
umenia. 

Silvia Sameková
riaditeľka Záhorskej knižnice

V septembri do práce na
bicykli aj týždeň mobility

Prihláste sa do kampane Do práce 
na bicykli. Urobíte niečo pre svoje zdravie 
a môžete vyhrať zaujímavé ceny. Súťaží 
sa napríklad o mestské a skladacie bicykle 
LIBERTY, štýlový e-bajk, športové náramky 
a ďalšie skvelé ceny. 

Princíp tejto súťaže je jednoduchý – 
dochádzať počas septembra do práce 
na bicykli, čím človek podporí myšlienku 
ekologickej, zdravej a finančne výhodnej 
dopravy do zamestnania. Minulý rok sa 
do súťaže zaregistro-
valo takmer 13 tisíc 
ľudí! V Senici najazdilo 
94 účastníkov rozde-
lených do 28 tímov 
takmer 5000 kilome-
trov. V našom meste 
sme tak ušetrili 1318 
kilogramov oxidu uhli-
čitého.

Bezplatná regist-
rácia je možná najne-
skôr do 7. septembra 

na oficiálnej stránke dopracenabicykli.eu. 
Hoci je súťaž najmä o bicyklovaní, môžu sa 
do nej zapojiť aj zamestnanci dochádzajúci 
do práce verejnou dopravou alebo pešo.

V septembri sa uskutoční aj Európsky 
týždeň mobility, ktorý organizuje v našom 
meste Informačné centrum Europe Direct 
Senica. Tradične nebude chýbať ranná 
káva a koláčik ako odmena pre všetkých 
cyklistov a chodcov. Jazdiť bude aj obľ-
úbený Fotobus, ktorý je v súčasnosti vyzdo-
bený krásnymi fotografiami zo Slovenska.

Zdroj: dopracenabicykli.sk, 
Europe Direct Senica

Sobášne dni v roku 2021
Mestské zastupiteľstvo v Senici na 10. 

zasadnutí konanom dňa 25. júna 2020 
schválilo sobášne dni na rok 2021.

• Matrika Senica je matričný obvod pre 
mesto Senica a obce Rohov, Rybky, Roven-
sko, Smrdáky

• úlohy na úseku matriky sú vykoná-
vané podľa  zákona č. 154/1994 Z. z. o 
Matrikách, vyhl. MV SR č. 302/1994 Z. z. v 
znení neskorších zmien a doplnkov

• vzhľadom na nižší počet občianskych 
obradov, a to uzavretie manželstva a víta-
nia detí do života bola schválená na rok 
2021 každá druhá sobota ako deň určený 
na občianske obrady

• v prípade uzavretia manželstva v inú 
ako určenú sobotu, bude tento obrad spo-
platnený podľa zák. č. 145/1995 Z. z. o 
správnych poplatkoch v znení neskorších 
zmien a doplnkov

Určené soboty na rok 2021:

Určený deň streda ako sobášny deň 
zostáva naďalej zachovaný.

-red-

I. polrok 2021 
9. január 
23. január 
13. február
27. február
13. marec
27. marec
10. apríl
24. apríl
15. máj
29. máj
12. jún 
26. jún

II. polrok 2021
10. júl
24. júl
14. august
28. august
11. september
25. september
9. október
23. október
13. november
27. november
11. december
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Zasadili strom a odišli
Býva zvykom pri poslednej rozlúčke 

maturantov so školou, že zasadia strom 
v školskom areáli. Spečatia tak svoju matu-
ritu a odchod zo školy. Symbolika zasade-
ného stromu v tomto školskom roku vypo-
vedá však aj o niečom nezvyčajnom.

V slávnostných príhovoroch na stužko-
vej slávnosti ešte nikto netušil, že zelená 
stužka nebude tým hrdým symbolom 
plného nasadenia v posledných mesiacoch 
v štvrtom ročníku a symbolom nádeje 
úspešnej maturity. Rozpačitosť a neistota 
dní a týždňov vyústila do veľkorysého 
rozhodnutia kompetentných zrušiť matu-
rity. Zelená stužka sa možno začervenala, 
študentská duša zaplesala a učiteľská prís-

nosť zneistela. Nečakaný zvrat, nečakané 
rozuzlenie. Ani pri maturitnej otázke by aj 
ten najvynaliezavejší študent nevymyslel 
takéto riešenie.

Ale predsa sa našlo niekoľko dievčat, 
maturantiek, ktoré si chceli splniť svoj cieľ 
a zložiť maturitu z anglického jazyka na 
vyššej úrovni. To sa im podarilo na výbornú 
a spokojní boli aj rodičia, aj učitelia.

Nasledovali však mnohé otázky. Stret-
neme sa ešte? Rozlúčime sa? Uvidíme tri-
edu a lavicu, ktorú sme vtedy tak rýchlo a 
s radosťou opustili? Plno otázok, na ktoré 
nebolo možné niekoľko týždňov odpove-
dať. A predsa sa dočkali. Stretnutie prišlo. 
Potešila sa i zelená stužka. Nie každá. Niek-
torá chcela byť pripnutá na hrudi, niektorá 
si želala byť naďalej ukrytá v zásuvke, iná 

radšej zavesená na domácej nástenke. 
Vedenie školy zorganizovalo v posledný 
piatok mesiaca máj rozlúčku maturan-
tov a ich učiteľov. Prítomnosť podpred-
sedu TTSK Ing. Pavla Kalmana podčiarkla 
významnú atmosféru slávnostnej chvíle. 
Zvedavé oči, mnohé i zvlhnuté, spoza 
rúška prezrádzali na jednej strane úľavu, na 
druhej rozpačitosť znenazdajného záveru 
štúdia. Ale stretli spolužiakov, rozlúčili sa 
s učiteľmi, posledný pohľad venovali škole. 
A zasadili svoj strom. 

Na záver zostáva  priestor zaželať našim 
absolventom veľa zdravia a mnoho chuti 
do ďalších povinností.

Eva Otepková a kol.  
Obchodná akadémia  Senica

Župný spravodaj
V prímestských autobusoch v Trnavskom kraji je 

možné od júla 2020 cestovať na nový rodinný lístok 
za jedno euro. Krajská samospráva chce takto priti-
ahnuť ľudí na cesty za kultúrou a na výlety.

Ako to bude fungovať:
• Rodinný cestovný lístok za euro bude platiť na 

všetkých linkách dopravcov v kraji Arriva Trnava, 
Skand Skalica a SAD Dunajská Streda, a to 
v soboty, nedele, cez sviatky, počas dní pracov-
ného pokoja i voľna.

• Platiť bude počas jedného dňa aj na  spiatočnú 
cestu.

• Podmienkou bude skupina maximálne piatich 
osôb. Z toho musí byť najmenej jedna osoba 
dospelá, pričom nemusí ísť o rodiča, a najmenej 
jedno dieťa do 18 rokov. 

• Uvediem príklad:
Rodina sa vyberie zo Senice do Sobotišťa. 
V rámci pešej túry sa presunú zo Sobotišťa do 
Podbranča. Z Podbranča budú môcť cestovať na 
už zakúpený rodinný lístok späť do Senice. Celá 
doprava na trase Senica – Sobotište a Podbranč 
– Senica bude stáť jedno euro pre celú skupinu.

Spolu tvoríme kraj 
Pavol Kalman

poslanec a podpredseda TTSK
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s novou riaditeľkou
Centrum voľného času (CVČ) Stonožka 

v Senici bude od augusta 2020 viesť peda-
gogička SILVIA KRIŠÁKOVÁ. Menovací 
dekrét jej odovzdal primátor mesta Martin 
Džačovský, ktorý jej zablahoželal a poprial 
úspešné pôsobenie v novej funkcii.

„Centrum voľného času v Senici má 
veľmi stabilizované postavenie medzi ostat-
nými výchovno-vzdelávacími zariadeniami 
v meste. Preto by som bola veľmi rada, aby 
sme v tomto trende pokračovali aj naďalej, 
aby si centrum stále budovalo dôveru detí, 
rodičov i širokej verejnosti. Mojím snom je 
vybudovať z CVČ miesto, ktoré neustále 
žije deťmi a mládežou, kde sa nebudú báť 
ľudia prísť s dobrým nápadom. Svoje snahy 
budem smerovať aj do oživenia ponuky 
krúžkovej činnosti, aby nové typy krúžkov 
lepšie napĺňali súčasné trendy a požia-
davky detí i mládeže,“ načrtla svoju víziu 
fungovania CVČ v blízkej budúcnosti nová 
riaditeľka.

Silvia Krišáková odchádza do nového 
pôsobiska po dvanástich rokoch z pozí-
cie zástupkyne riaditeľky Základnej školy 
na Sadovej ulici v Senici. Ďalšie predchá-
dzajúce profesijné pôsobenie novovyme-
novanej riaditeľky sa spája práve so spo-
mínaným CVČ, ktoré zastrešuje aj niektoré 
športové kluby. „Športové kluby funguj-
úce pod hlavičkou CVČ Senica ostávajú 
v nezmenenom režime, to znamená, že 
budú mať aj naďalej zabezpečené všetky 
priestory a materiálovo-technické zabezpe-
čenie ako doteraz s tým, že máme záujem 
postupne tieto podmienky ešte zlepšovať,“ 
doplnil primátor.

Tatiana Moravcová

Požiare, leto a prázdniny!
Vlani v okrese Senica oheň zhltol 

takmer 230 tisíc eur.
Vonku je teplo, príroda volá do lesov 

na pikniky a za ďalšími aktivitami, ktoré 
ponúka pobyt v prírode. Aby sme sa aj 
z prírody vracali zdraví, krásni, opálení 
a oddýchnutí, so samými krásnymi spom-
ienkami, buďme ostražití, predovšetkým 
pred neželaným ohňom.

Lesné požiare sa zväčša začínajú hore-
ním pôdneho pokrytia. Spoločným zna-
kom týchto požiarov je postupné šírenie 
plameňa. Rýchlosť šírenia požiaru závisí 
od hustoty, druhu a stavu rastlinného 
pokrytia, jeho vlahy, od vlhkosti vzduchu 
a jeho teploty, charakteru a reliéfu prostre-
dia, klimatických podmienok a rýchlosti 
vetra. V roku 2019 vzniklo v lesnom hospo-
dárstve celkom osem požiarov s priamou 
škodou tristo eur. Za prvý polrok 2020 
vzniklo v lesnom hospodárstve päť požia-
rov s priamou škodou sto eur.

Každé ročné obdobie má svoje špeci-
fiká. Leto sa vyznačuje spravidla vysokou 
teplotou vzduchu, ktorá sa v kombinácii 
so suchým počasím stáva priaznivým fak-
torom pre vznik požiarov v prírode. V tomto 
peknom ročnom období vykonávajú poľno-
hospodári dôležité činnosti so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými 
je zber obilnín, ich pozberová úprava a skla-
dovanie objemových krmovín a slamy. Tieto 
poľnohospodárske činnosti sú zvlášť nebez-
pečné z hľadiska vzniku a rozšírenia požiaru 
o čom svedčia aj štatistické údaje požiaro-
vosti. Napríklad v okrese Senica vzniklo 
v roku 2019 v odvetví poľnohospodárstva 
osem požiarov s priamou škodou 23 585 
eur. Za prvý polrok 2020 vzniklo v odvetví 
poľnohospodárstva desať požiarov s pria-
mou škodou 5 145 eur.

Za celý rok 2019 na území okresu 
Senica vzniklo 73 požiarov s celkovou výš-
kou škody 228 365 eur. Pri týchto požia-
roch nebola usmrtená žiadna osoba, jedna 
osoba bola zranená. Najčastejšou príčinou 
vzniknutých požiarov bolo úmyselné zapá-
lenie neznámou osobou, a to v šestnástich 
prípadoch. Fajčenie bolo príčinou vzniku 
požiaru v siedmich prípadoch, iná nedba-
losť a neopatrnosť dospelých osôb v piatich 
prípadoch, atď... a jeden požiar spôsobili 
deti vo veku 6 až 15 rokov. V siedmich prípa-
doch nebola príčina vzniku požiaru zistená. 

V prvom polroku 2020 vzniklo 
na území okresu Senica 54 požiarov s cel-
kovou priamou škodou vo výške 70 085 
eur. Pri týchto požiaroch nebola usmrtená 

žiadna osoba a jedna osoba bola zranená. 
Z dôvodu nedbalosti a neopatrnosti dospe-
lých v senickom okrese vzniklo devätnásť 
požiarov, úmyselné zapálenie neznámou 
osobou bolo zistené pri desiatich požia-
roch a známou pri štyroch požiaroch. Deti 
vo veku 6 až 15 rokov spôsobili tri požiare 
s priamou výškou škody 3 500 eur.

 Leto je aj obdobím dovoleniek a škol-
ských prázdnin. S tým sú spojené aj prechá-
dzky turistov po lese ako aj zvýšený pohyb 
detí v prírode, často bez dozoru. Všetci sme 
povinní predchádzať vzniku požiarov, ale 
zvlášť vyzývame rodičov aby nenechávali 
deti bez dozoru, zabránili deťom hry v blíz-
kosti stohov, lánov obilia či slamy na riadkoch 
a prísne zakročili pri zistení zápaliek u detí. 

 Veríme, že tieto rady prispejú a zabrá-
nia vzniku požiarov a len spoločné úsilie 
a opatrnosť nám pomôžu preklenúť obdo-
bie leta bez veľkých morálnych a finanč-
ných strát.

mjr. Ing. Jarmila Barcaj Drinková 
– odborný inšpektor 

Okresného riaditeľstva Hasičského 
a záchranného zboru v Senici

Ilustr. foto: HaZZ SR 

Mesto Senica a Dob-
rovoľný hasičský zbor v 
Senici vás pozývajú na 
„HASIČSKÚ SÚŤAŽ O 
POHÁR PRIMÁTORA 
MESTA SENICA“, ktorá sa uskutoční 
12. 9. 2020 o 13:00 hod. v areáli ZŠ 
Viliama Paulínyho-Tótha č. 32/7. Tento 
rok to bude XXVIII. ročník, súťaž bude 
zameraná na staršie striekačky PS8 
a PS12, súťažiť sa bude v disciplíne 
požiarny útok s vodou.

Rozlúčka predškolákov
V stredu (24. júna 2020) sa slávnost-

ným spôsobom rozlúčili naši predškoláci 
z materskej školy so svojou „škôlkou“. 
Šikovné pani učiteľky Alena Hodúlová 
a Lucia Poláčková si na jej príprave dali 

záležať: krásna výzdoba, občerstvenie, 
kvety, tiež pesničky a básničky. Detičky 
a ich rodičia, starí rodičia či súrodenci boli 
sviatočne naladení. Záhradná slávnosť sa 
vydarila na jednotku, z rúk pani učiteliek 
deti dostali darčeky a knižku s venovaním. 
Posledná spoločná fotografia a potom už 

len maškrtenie na výbornej jaho-
dovej torte a šantenie na školskom 
dvore s kamarátmi. 

Veľa úspechov v škole, budúci 
prváci! 

Beáta Kádeková
zástupkyňa pre ZŠ, ZŠ s MŠ

J. Mudrocha, Senica
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Záhorské osvetové stredisko v Senici 
vlastní rozsiahlu divadelnú knižnicu, ktorá 
obsahuje divadelné hry pre deti, mládež 
i dospelé divadelné kolektívy. Súborom, 
jednotlivcom a všetkým záujemcom o 
divadelné umenie ponúkame možnosť 
vybrať si bezodplatne rôzne hry, ktoré LITA 
Bratislava vydávala do roku 2001. Pre záu-
jemcov o túto literatúru budú knižné hry 
sprístupnené vo výstavnej sále Záhorského 
osvetového strediska v Senici, Vajanského 
19/5 od 15. 7. 2020 do 31. 7. 2020 v čase 
od 8:00 do 15:30 hodiny. Telefónny kon-
takt 034/ 651 3740, e-mail: zos@zupa-tt.sk.

Jaroslava Slezáková
Záhorské osvetové stredisko Senica

(Ne)všedné radosti Aleny 
Kováčovej - Trizuliakovej

Senická výtvarníčka Alena Kováčová 
– Trizuliaková oslávila začiatkom júla okr-
úhle životné jubileum. Pri tejto príležitosti 
jej Trnavský samosprávny kraj – Záhor-
ské osvetové stredisko v Senici pripravilo 
výstavu, ktorá v retrospektíve dokumentuje 
jej tvorbu z rokov 2011 – 2020. Verejnosti 
bola sprístupnená od 10. júna.

Slávnostné ukončenie výstavy sa usku-
točnilo vo výstavných priestoroch Záhor-
ského osvetového strediska v Senici 7. júla 
2020. Počas finisáže predstavila autorku, 
jej farebnú, sviežu a hravú výtvarnú tvorbu 
kurátorka výstavy Mgr. Dana Janáčková. 
Podujatia sa zúčastnil a ku gratulantom sa 
pridal tiež primátor Mesta Senica a posla-
nec Trnavského samosprávneho kraja Mar-
tin Džačovský. V kultúrnom programe sa 
hrou na gitaru predstavil hudobník Richard 
Čederle.

Alena Kováčová – Trizuliaková je 
aktívna, zanietená, pracovitá maliarka a 
keramikárka. Je spoluzakladateľkou a člen-
kou klubu výtvarníkov SenArt, absolvent-
kou výtvarného odboru štúdia pre dospe-
lých v ZUŠ v Senici. Na výstave s názvom 
(Ne)všedné radosti sa prezentovala 64 
maľbami a keramickými dielami.

Jaroslava Slezáková
Záhorské osvetové stredisko Senica

Výstava fotografií členov 
Fotoklubu pri ZOS v 
priestoroch VÚC Trnava

Od 1. júla 2020 skrášľuje priestory VÚC 
Trnava výstava fotografií členov Fotoklubu 
ZOS. Vystavujú traja naši členovia, a to 
Tomáš Bilka, Stanislav Fehér a Ľubomír Jará-
bek. Každý z menovaných autorov predsta-
vuje svoju tvorbu na desiatich fotografiách. 
Zúčastňujú sa každoročne celoštátnej 
postupovej súťaže a výstavy fotografickej 
tvorby AMFO, kde každý z nich získal 
v predchádzajúcich ročníkoch už niekoľko 
ocenení. Na minulom 47. ročníku AMFO 
v roku 2019 získali všetci traja čestné uzna-
nie. Stanislav Fehér v kategórii autorov 
nad 21 rokov s fotografickými prácami Sel-
fie I., II. Ľubomír Jarábek v kategórii Cykly 
a seriály s cyklom Introspekcia. A do tretice 
Tomáš Bilka v kategórii multimediálnej pre-
zentácie s prácou #afjse.

Za plodnú reprezentáciu nášho foto-
klubu patrí tejto trojici naše poďakovanie 
a tešíme sa na ich rozvíjajúcu sa tvorbu 
u nás na fotografických workshopoch, 
výstavách a súťažiach.

Optiku plnú invencie a dobré svetlo.

Tomáš Jurovatý
Záhorské osvetové stredisko v Senici

ZUŠ v Senici 
opäť žije umením

Tohtoročný jún v základnej umeleckej 
škole bol celkom iný ako v predošlých 
rokoch. Vplyvom mimoriadnych opatrení 
v súvislosti s pandémiou nového koronaví-
rusu sa nemohli uskutočniť  žiadne podu-
jatia, ktorými vrcholí celoročná umelecká 
práca žiakov a ich pedagógov a ktorými sa 
prezentujú pred rodičmi a verejnosťou, či 
už ide o koncerty, divadelné predstavenia, 
vernisáže výstav. Po znovuotvorení školy 
(v individuálnom vyučovaní od 8. júna 
a v skupinovom vyučovaní od 15. júna) 
sa však vrátil do školy aspoň na krátky čas 
obvyklý život – z učební  sa ozývali tóny 
hudobných nástrojov, spev, hudba k taneč-
ným choreografiám, cez pootvorené dvere 
tried bolo možné vidieť malých aj väčších 
výtvarníkov skláňajúcich sa nad svojimi prá-
cami... Možnosť verejne vystúpiť dostali 
vďaka spolupráci s MsKS aspoň speváci, 
ktorí sa v rámci Senického kultúrneho leta 

predstavili svojimi piesňami v nedeľu 12. 
júla podvečer.

Na základe rozhodnutia MŠ SR sa 
mohli uskutočniť aj prijímacie pohovory 
pre bu  dúci školský rok. V dňoch 23. a 24. 
6. prišlo do školy celkom 102 žiakov spolu 
so svojimi rodičmi, aby sa uchádzali o pri-
jatie do niektorého zo štyroch umelec-
kých odborov: hudobného, výtvarného, 
tanečného a literárno-dramatického. 
V hudobnom odbore prevažoval záujem 
o hru na klavíri a gitare, o niečo menší 

záujem bol o spev, akordeón či dychové 
nástroje. Tradične veľký záujem bol aj 
o výtvarný odbor, taktiež  veľa záujemcov 
prišlo do literárno-dramatického  odboru. 
Oproti minulým rokom bolo prekvapivo 
menej záujemcov o tanečný odbor. Pred-
pokladáme, že napriek našej snahe o zve-
rejnenie termínov vo všetkých dostupných 
médiách aj na webovej stránke školy sa 
pod o niečo menšiu účasť na prijímacích 
pohovoroch podpísalo aj to, že časť detí 
sa nevrátilo ani do svojich materských 
a základných škôl a ich rodičia si neustrážili 
zmenu termínov prijímacích pohovorov. 
Šanca na prihlásenie do ZUŠ však ešte 
stále je počas druhého termínu prijímacích 
pohovorov 7. septembra, prípadne sa záu-
jemcovia môžu informovať mailom alebo 
telefonicky.

Dúfame, že po letných prázdninách 
budeme môcť v plnej miere pokračovať 
v umeleckej výchove detí a mladých ľudí 
a taktiež opäť potešiť všetkých priaznivcov 
umenia našimi koncertmi a výstavami.

Mgr. Mirka Gáfriková
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t Senickí futbalisti 
vo Fortuna lige 
aj budúcu sezónu 

Počas mimoriadnej situácie spôsobenej 
pandémiou COVID-19 sa predsa len poda-
rilo vyriešiť zmenu majiteľa FK Senica. Klub 
po venezuelských majiteľoch prevzala 
slovenská firma, ktorú zastupuje krízový 
manažér Oldřich Duda. Táto pomoc prišla 
doslova v hodine dvanástej, keďže zmena 
sa udiala 24. apríla a do konca apríla musel 
nový majiteľ vyriešiť veľké množstvo pro-
blémov, aby klub dostal licenciu pre  budúci 
ročník Fortuna ligy. Toto všetko sa podarilo 
doriešiť a klubu bola Licenčnou komisiou 
SFZ udelená licencia. Po športovej stránke 
si muselo A-mužstvo zabezpečiť zotrvanie 
v najvyššej futbalovej súťaži na Slovensku. 
Najskôr sa rozhodnutím Prezídia ÚLK vypa-
dávať nemalo, potom však Výkonný výbor 
SFZ zmenil toto rozhodnutie a posledný 
tím tabuľky bude hrať baráž o udržanie 
sa vo Fortuna lige. Senickým futbalistom 
sa podarilo úspešne vyhnúť tejto náročnej 
baráži - už raz si ju zahrali v záhoráckom 
derby proti Skalici.

Po dlhej 
trojmesačnej 
p r e s t á v k e 
kvôli COVID-
19 sa Fortuna 
liga reštarto-
vala v sobotu 
13. júna, 
kedy Seniča-
nia privítali 
na domá-
com ihrisku 
Sereď. Mladé 
m u ž s t v o 
Senice chcelo 
v tomto stret-
nutí uspieť. 
Úvod stret-
nutia však nemalo dobrý a už v 14. min 
sa hostia dostali do vedenia po zakončení 
Vuka - 0:1. Postupne sa hra vyrovnala a do 
šancí sa dostávali aj domáci. Pred odcho-
dom do kabín sa 
predsa len poda-
rilo vyrovnať 
skóre. Sulleyovu 
strelu brankár 
len vyrazil pred 
Mosesa a ten 
loptu poslal 
do siete - 1:1. 
Po prestávke 
si vypracovali 
šance obidve 
družstvá, pri-
čom Seničania 
boli aktívnejším 
celkom. Sulley, 
Lukačik, F. 
Buchel, Moses 
úspešní neboli, 
na druhej strane 

mali dva nebezpečné protiútoky hostia, 
ale vyriešil ich spoľahlivý Vorel. O víťaz-
stve Senice mohol rozhodnúť v nadsta-
venom čase mladučký Černák, ale loptu 
po jeho delovke brankár Kanurić výbor-

ným zákrokom vyrazil. Aj preto si mužstvá 
body rozdelili.

V 2. kole skrátenej nadstavbovej časti 
skupiny o udržanie sa cestovali Seničania 
do Nitry, kde ich čakal ďalší dôležitý zápas 
o záchranu. Na šmykľavom, podmáča-
nom teréne boli aktívnejším tímom domáci 
hráči. Vypracovali si aj strelecké možnosti, 
ale v koncovke boli nepresní. Záhoráci hrali 
v oslabenej zostave, čo bolo poznať hlavne 
v útočnej fáze, kde sa len veľmi ťažko dostá-
vali do zakončenia. Až po prestávke mohol 
otvoriť skóre Totka, ale jeho pokus z dobrej 
pozície obrana zblokovala. Veľmi sporný 
moment nastal v 59. min - po peknej strele 
domáceho Šefčíka sa lopta odrazila od brvna 
pred bránkovú čiaru, po tom do žrde a mimo 
senickú bránu. Hlavný rozhodca Marhefka 
na podnet asistenta Somolániho nepocho-
piteľne uznali neregulárny gól, čím výrazne 
ovplyvnili výsledok stretnutia. Nitre sa poda-
rilo ešte v 82. min streliť ďalší gól po hlavičke 
Ristovskeho - 2:0. V dôležitom súboji tak 
všetky body zostali v Nitre.

V ďalšom stretnutí pricestovali na Záho-
rie Trenčania. Zverenci trénera Norberta 
Hrnčára v zápase od začiatku potvrdzovali 
vysokú kvalitu a boli jednoznačne lepším 
tímom. Úvodný gól strelil Bukari v 22. min, 
keď tvrdou strelou prestrelil Vorela - 0:1. 
V 26. min po centri Ghaliho úspešne hla-
vičkoval Van Kessel - 0:2. Tretí gól v prie-
behu 9 minút strelil v 31. min z priameho 
kopu Roguljić - 0:3. Po zmene strán hostia 
ubrali z plynu a v útočnej fáze už neboli 
takí dôrazní. Aj napriek šanciam sa už 
strelecky nepresadili. Seničania podali 
po prestávke zlepšený výkon a odmenou 
im bol aspoň čestný úspech, keď v 84. min 
premenil penaltu Moses - 1:3.

O týždeň čakal na Seničanov ďalší 
dôležitý domáci súboj, tentoraz proti Zla-
tým Moravciam. Na definitívnu záchranu 
potrebovali zverenci Patrika Durkáča uhrať 
bod. Aktívnejšie vstúpili do zápasu hos-
tia. Po gólovej hlavičke Dugu zachránil 

Vorel - Veľkou oporou 
počas sezóny bol brankár 
Vojtěch Vorel.

Ateam - Seničania sa po zápase so Zl. Moravcami rozlúčili aj so svoji-
mi fanúšikmi.

Najviac sa darilo 
Natálii Špánikovej

Počas prvého júlového víkendu (4. 7.) sa 
v bratislavskej Plavárni Pasienky uskutočnili 
plavecké preteky, ktoré boli po štvorme-
sačnej nútenej pauze kvôli korone, vítanou 
príležitosťou znovu vo vode pocítiť adrena-
lín. Medzi 39 plaveckými klubmi nechýbal 
ani ten zo Senice. Plavecký klub AQUA 
Senica reprezentovala na pretekoch šestica 
plavcov, ktorá sa zapojila do všetkých disci-
plín: prsia, kraul, znak i motýlik. 

Najviac sa darilo 11-ročnej Natálii Špá-
nikovej, ktorá si vylepšeným osobným 
rekordom (o štyri sekundy) na 100 metrov 
motýlik vo svojej kategórii vyplávala bron-
zovú medailu. „Samozrejme, že máme z 
jej úspechu radosť. Víkendové preteky boli 
pre nás zároveň akýmsi testom, ako sme na 
tom výkonnostne a kondične, ale hlavne to 
bolo o tom, že sme sa po 117-ich dňoch 
karantéy mohli nabažiť vody," uviedol tré-
ner Andrej Laho.

Motto spoločných plaveckých pretekov, 
ktorých sa zúčastnilo 410 plavcov bolo: 
„Nevadí, že si málo trénoval. Nepremýšľaj 
nad milión dôvodmi, prečo to nepôjde. 
Ber to ako test a mysli na ten jeden dôvod, 
prečo to pôjde."

Najbližším plaveckým podujatím v orga-
nizátorskej réžii PK AQUA Senica bude 
Slovenský pohár žiakov západoslovenskej 
oblasti, ktorý je naplánovaný na 12. sep-
tembra.

-red-

od pohromy Senicu výborným zákrokom 
brankár Vorel. Druhú výbornú možnosť 
hostí mal kapitán Ďubek, ale aj tentoraz sa 
vyznamenal Vorel. Po prestávke sa obraz 
hry zmenil a boli to domáci hráči, ktorí dik-
tovali tempo zápasu. V priebehu 2. polčasu 
si naši vypracovali päť gólových šancí, ale 
premeniť na vytúžený gól nedokázali ani 
jednu. Najbližšie ku gólu boli Akinyoola 
a Yenne, no obaja trafili ľavú žrď hosťuj-
úcej brány. Diváci nakoniec gól nevideli, 
ale získaný bod definitívne zaručil Seniča-
nom účasť v najvyššej súťaži aj pre budúcu 
sezónu, ktorá už bude v poradí dvanástou 
medzi futbalovou elitou Slovenska.

Posledný duel odohrali Seničania 
v sobotu 11. júla na pôde Pohronia.

Ivan Tobiáš
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Okienko JDS
Milí seniori, členovia organizácie!
Pobyt v Dudinciach, ktorý sa mal uskutoč-

niť v mesiaci apríl, bol zrušený a akonáhle 
prídu peniaze na náš účet, budú vrátené čle-
nom.

Pobyt v Liptovskom Jáne v období od 21. 9 
až 27. 9. 2020 sa neuskutoční.

Plánované kúpanie v Dunajskej Strede 14. 
9. 2020 je zrušené.

O ostatných akciách plánovaných na 
mesiac október až december 2020 budeme 
členov včas informovať.

Ľudmila Jankovičová, 
podpredsedníčka MsO JDS 

Spomienka
Dňa 7. júla si 
pripomíname 
5. výročie úmrtia 
mamy, starej mamy 
a sestry Oľgy Bíbovej.
S úctou a láskou 
spomínajú synovia Jaroslav 

a Arnošt s rodinami a sestra Anna.

Spomienka
Čas plynie ako rieky prúd, 
kto ťa mal rád, nemôže 
na teba zabudnúť...
Dňa 26. júla si pripomíname 
11. výročie, keď nás navždy opustila 
mamička, babička a prababka 
Eva Vdoviaková.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
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Spoločenská kronika

Uzavreté manželstvá
Dušan Labo a  Veronika Ryšavá
Ľubomír Chodúr a  Karolína Kubíčková
Peter Regoš a  Soňa Bobeková
Peter Šalík a  Petra Bartúnková
Tomáš Gmuzdek  a  Simona Chválová
Ivan Hlavička a  Veronika Nečasová
Vladimír Černek a  Anna Šiflová
Michal Končitý a  Simona Mikulecká
Patrik Jurala a  Bc. Katarína Pálková
Branislav Novický a  Jana Židlíková
Vlastimil Hladký a  Jana Indrová
Jozef Jantus a  Miroslava Rybnikárová

Vítame nových Seničanov

Eliška Hrdličková  narodená v Skalici
Adrián Pípa  narodený v Myjave
Nikola Drinková  narodená v Trnave
Dominik Haba  narodený v Myjave
Samuel Oto Boško  narodený v Skalici
Sofia Katarína Bošková  narodená v Skalici

Opustili nás 

Jozef Kudláč  vo veku 46 rokov
Ján Gáfrik  vo veku 96 rokov
Milan Konečný  vo veku 79 rokov
Mgr. Daniela Stašková  vo veku 66 rokov
Jozef Gašpárek  vo veku 70 rokov
Zdenko Chodúr  vo veku 75 rokov
Zdeněk Povalač  vo veku 72 rokov
Oľga Vašková  vo veku 79 rokov
Viera Škanderová  vo veku 58 rokov
Marta Buriánová  vo veku 76 rokov

Spomienka
Odišiel si potichučky bez slova 
rozlúčky...
Dňa 5. júla sme si pripomenuli druhé 
výročie úmrtia Ludvika Badu.
Spomínajú priatelia.

Spomienka
Odišiel si tichučko, 
tak ako odchádza deň a v našich 
srdciach ostáva spomienka len...
Dňa 31. júla si pripomenieme 
druhé smutné výročie úmrtia 
Rudolfa Babinca.
Tichú spomienku mu venujú a s láskou 

spomínajú manželka Lýdia, dcéra Silvia s rodinou, brat 
s rodinou a sestra s rodinou.

Spomienka
Ten, kto ho poznal, spomenie si,
Ten, kto ho mal rád, nezabudne...
Dňa 30. 6. 2020 si pripomíname 
20. výročie tragickej smrti nášho syna, 
brata, švagra a krstného otca 
Jána Jankovýcha z Podbranča.
S láskou spomína matka, sestra, švagor, 

krtsní synovia a ostatná rodina.

Spomienka
Príďte niekedy na môj hrob,
Poctite ma občas priazňou svojou.
Počujem potom v piesku dvojnásob
každučký tichý krôčik nad sebou.
Prineste mi smietku jarabiny,
chvojím zakryte mi vonnú zem.
Dňa 21. júna uplynie 6 rokov od náhlej smrti 

manžela, otca a deda Milana Sevčíka zo Senice.
S láskou na neho spomínajú manželka, syn, dcéra 
s rodinami, ostatná rodina, priatelia a známi.

Spomienka
Čas nelieči bolesť, ani rany, 
iba nás učí žiť bez tých, ktorých sme 
milovali.
Dňa 23. júna uplynuli dva roky od 
chvíle, keď nás opustil náš manžel, 
otec a dedko Miroslav Oravec.
S láskou a úctou spomínajú manželka, 

dcéry s rodinami a ostatná rodina.

Spomienka
Žiješ v srdciach tých, ktorí ťa milovali...
Dňa 4. 8. 2020 uplynie 18 rokov od chvíle, čo nás náhle 
po tragickej nehode zapríčinenej nie vlastnou vinou, 
zdravý a v plnom rozlete svojho života, vo veku 24 
rokov, navždy opustil vrele milovaný syn, brat a strýko 
Ing. Rastislav Rýša zo Senice.
S láskou spomína matka, sestra s dcérami, ostatná rodina 
a kamaráti.

Spomienka
S tichou spomienkou 
k hrobu chodíme, pri 
plameni sviečok na Vás 
myslíme.
6. apríla sme si 
pripomenuli 5. výročie 
úmrtia nášho otca a 

starého otca Petra Kukana a 18. júna druhé výročie úmrtia 
našej mamičky a starej mamy Irmy Kukanovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

Spomienka
Úsmev si mala na perách, dobrotu v 
srdci a lásku v duši. Odišla si tichúčko 
ako odchádza deň a v našich srdciach 
ostáva spomienka len. Tak snívaj 
ten svoj večný sen a ver, že nikdy 
nezabudneme na ten smutný deň. 
Dňa 4. júla sme si pripomenuli 3. výročie, 

čo nás navždy opustila naša drahá mamička, manželka, 
babička, prababička a kamarátka – Helenka Sekundová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá.
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JÚL a AUGUST 2020
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk

 Piatok 17. júl o 19:00 h
3BOBULE
Honza a Klára sa stali majiteľmi vinárstva 
a rodičmi roztopašných dvojčiat. Každo-
denné starosti však dokážu byť unavujúce, 
takže v manželstve im to teraz tak neklape. 
Navyše prichádza rozhodujúci čas vinár-
skeho roka – vinobranie. Honza s Klárou 
majú problémov nad hlavu – popri man-
želstve riešia krádeže vo viniciach. Klára 
bojuje s predsudkami okolia, že žena 
môže robiť kvalitné víno a prekročiť tieň 
svojho otca. Honza sa po rokoch stretáva 
s neodolateľným kumpánom Jirkou. Ten sa 
nadšene hrnie na návštevu, aby pomohol 
so zbieraním úrody, čomu samozrejme ale 
vôbec nerozumie.
Žáner: komédia
Hrajú: Tereza Ramba, Kryštof Hádek, 
Lukáš Langmajer, Marián Roden, Miroslav 
Táborský, Braňo Deák
Originálna verzia, MP 12+
Vstupné: 5 €, 100 min.

 Sobota 18. a nedeľa 19. júl o 17:00 h
MINNA A TOVÁREŇ NA SNY
Dvanásťročná Minna sa v spánku zho-
dou náhod dostane do snového zákulisia. 
V prvej chvíli je ohúrená, no postupne sa 
na mieste, kde sa rodia sny, začína cítiť ako 
doma. Sleduje pracovníkov továrne pri ich 
práci a zisťuje, že aj ona sama odtiaľto 
môže ovplyvniť sny iných ľudí, zasiahnuť 
do ich scenára. Tam pridať trošku vtipu, tu 
zase niečo strašidelné – ideálne do snov 
nevlastnej sestry, ktorá Minne poriadne 
lezie na nervy. Tento objav sľubuje obrov-
skú zábavu. Zahrávať sa s ľudskými snami 
sa nevypláca...
Žáner: animovaný, rodinný
Slovenský dabing, MP 
Vstupné: 5 €, deti 4 €, 81 min.

 Sobota 18., nedeľa 19. a piatok 24. júl 
o 19:00 h
MEKY
Meno Mira Žbirku, ktorému málokto povie 
inak ako Meky, poznajú vďaka jeho hitom 
všetci. Jeho skutočný život však pozná len 
málokto. Podobá sa skvelej piesni, má str-
hujúci príbeh, tempo, emócie aj prekva-
penia. Film predstavuje populárneho spe-
váka otvorene, úprimne, z tesnej blízkosti, 
v nečakaných súvislostiach a s humorom.
Žáner: dokumentárny
Originálna verzia, MP
Vstupné: 5 €, 80 min.

 Sobota 25. a nedeľa 26. júl o 19:00 h
AKO BYŤ DOBROU ŽENOU
Príbeh filmu sa odohráva v 60. rokoch 
minulého storočia v pokojnom francúz-
skom mestečku. Pauletta a jej manžel 
Robert s pomocou výstrednej Gilberte 
a prísnej mníšky Marie-Thérèse už veľa 
rokov prevádzkujú súkromnú školu 
pre dospievajúce dievčatá. Cieľom je 
vychovať z dievčat dokonalé manželky pri-
pravené oddane slúžiť svojim manželom. 
Po Robertovej smrti však Paulette zistí, že 
škola stojí na pokraji bankrotu, a tak musí 
prevziať zodpovednosť za jej udržanie. 
Nové zážitky, skúsenosti a dobrodružstvá 
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 Ťzačínajú oslabovať jej vieru v tradičné 

rodinné usporiadanie, ku ktorému dievčatá 
v škole vedú...
Žáner: komédia, dráma
Hrajú: Juliette Binoche, Yolande Moreau, 
Noémie Lvovsky, Edouard Baer, François 
Berléand
České titulky, MP 12+ 
Vstupné: 5 €, 108 min.

 Piatok 31. júl, sobota 1. a nedeľa 2. 
august o 19:00 h
TENET
Tenet, nový film režiséra Christophera 
Nolana, prináša akčný príbeh zo sveta 
medzinárodnej špionáže. 
Žáner: akčný thriller
Hrajú: John David Washington, Robert 
Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-
-Johnson
Slovenské titulky, MP 12+
Vstupné: 5 €, 120 min.

 Sobota 1. a nedeľa 2. august o 17:00 h
VEĽKÉ DOBRODRUŽSTVO MALEJ 
PANDY

Veľký hnedý medveď si žije svoj pokojný 
život, až kým mu popletený bocian nedo-
ručí omylom zásielku - malú pandu. 
Nezostáva mu nič iné, než s pomocou 
priateľov nájsť pande správnych rodičov. 
Medveďa, malú pandu, tigra s poetickou 
dušou, bojazlivého vlka a pelikána, kto-
rému sa nikdy nezavrie zobák, čaká dlhá 
a nebezpečná cesta, ktorá preverí silu ich 
priateľstva...
Žáner: animovaná rozprávka
Slovenský dabing, MP
Vstupné: 5 €, deti 4 €, 84 min.

Vykupujem staré kroje,
ktoré môžu byť aj 

poškodené z oblasti 
Jablonica, Osuské, Cerová, 

Hradište pod Vrátnom 
za výhodné ceny. 

Volajte 0910 782 512. 

MsP radí: Strach 
a násilie na senioroch

Niektorí starší ľudia sú veľmi vnímaví 
na vlastné ohrozenie, ale aj na nešťastie 
iných. Neraz ich v živote ovládne priveľký 
strach. Buďte si vedomí, že strach nega-
tívne ovplyvňuje váš život. Ak trpíte často 
bezdôvodnými pocitmi strachu, beriete 
lieky, aby ste napríklad večer zvládli strach 
zo samoty a tmy, žijete kvôli strachu v soci-
álnej izolácii (radšej nikam nechodíte, 
nikoho k sebe nepozývate, nerobíte žia-
dne aktivity mimo bytu), prepadáte panike 
nad novinovými titulkami v čiernej kronike.

Za účelom zbavenia sa tohoto prílišného 
strachu je dobré sa o tom porozprávať s nie-
kým z rodiny, s dobrým známym, prípadne 
s lekárom alebo sa obrátiť na niektorú z krí-
zových liniek dôvery. Vyhýbajte sa správam 
o zločine, nesledujte filmy a kriminálne 
príbehy násilného charakteru a radšej sa 
s n a ž t e 
vyhľadať 
d o b r é 
s p r á v y, 
u p o k o -
j u j ú c e 
č í t a n i e 
a prí-
j e m n é 
stretnu-
tia s pria-
teľmi.

Niektorí starší ľudia môžu byť dokonca 
vystavení i násilnému správaniu sa od ostat-
ných členov rodiny. Spočiatku to môže 
mať miernejšie prejavy. Odporúča sa preto 
netrpieť od prvých príznakov obmedzo-
vanie a útlak. Nikto nie je povinný znášať 
nadmerný hluk, urážanie alebo výsmech.

Nepripusťte, aby vám príbuzní hovo-
rili: „Ty už nič nepotrebuješ, aj tak nikam 
nechodíš, to je pre teba dobré, to ti bude 
stačiť!“. Takéto správanie sa môže zmeniť 
na násilie. Vo vlastnej rodine má každý 
človek právo na ochranu, pomoc a pocit 
bezpečia.

Neodpovedajte na inzeráty a nekon-
taktujte sa s podomovými obchodníkmi 
bez vedomia vašich príbuzných, susedov 
alebo dobrých známych. Často sa stáva, 
že starší ľudia prídu ľahko o svoje úspory 
z dôvodu prílišnej dôverčivosti.

Dajte vaše telefónne číslo dobrým zná-
mym a dôveryhodným susedom a dohod-
nite sa na vašej vzájomnej pravidelnej 
kontrole. Možnosť zdravotnej nevoľnosti 
je u vás podstatne vyššia a takáto kontrola 
vám môže zachrániť život.

Nebuďte príliš dôverčiví a zamykajte si 
byt, aj keď idete von len na krátky čas (po 
noviny a pod.). Vykrádači bytov túto dobu 
vedia dobre využiť vo váš neprospech. 
Neschovávajte si kľúče pod rohožky, 
do kvetináčov a na podobné, pre pácha-
teľa ľahko prístupné miesta.

Stanislav Macák
preventista Mestskej polície Senica

Letné pozvánky...
12. 7. 
Čaj o piatej 17:00 h
Miesto: čajovňa Avalonross Senica
Účinkujú: Elena Kálková a Robo Čerňák
 
2. 8. 2020 
Memoriál Jána Pánika - verejný strelecký 
pretek v streľbe na asfaltové terče
Miesto: strelnica v Čáčove (smer Dojč)
Organizátor: RgO SPZ so sídlom v Senici
Preteky s medzinárodnou účasťou, poľov-
nícke špeciality, vstup aj pre verejnosť
 
30. 8. 
Čaj o piatej 17:00 h
Miesto: čajovňa Avalonross Senica
Účinkujú: Elena Kálková a Robo Čerňák
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