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Logotyp - farebné verzie

Na podklade tvorenom žltou korpo-
rátnou farbou je možné použiť druhý 
farebný variant s bielym štvorcom 
v strede.

Na červenom a modrom podklade je 
povolené použiť len biely logotyp.
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Od 17. marca môžu občania cez 
štátny rezervačný systém na stránke 
korona.gov.sk registrovať svoju poži-
adavku na očkovanie s tým, že ak aj 
nie sú momentálne voľné kapacity, 
ostanú v poradovníku a esemeskou 
či e-mailom im neskôr príde výzva 
na samotné očkovanie. Medzi očko-
vacími centrami figuruje aj neštátne 
zdravotnícke zariadenie Poliklinika 
Senica, n. o., ktorého zakladateľom je 
mesto Senica a ktoré začalo s očkova-
ním od pondelka 22. marca. Nábeh 
nového rezervačného systému na 
očkovanie bol spočiatku problema-
tický, Senica chvíľu v ponuke bola, 
chvíľu zasa nie. Na túto skutočnosť 
však mesto ani samotné zdravotníc-
ke zariadenie nemalo žiaden dosah.

"Ako sme avizovali ešte vo februári, 
vakcinačné centrum máme v Polikli-
nike Senica pripravené po administra-
tívnej i personálne stránke už takmer 
dva mesiace. Som preto veľmi rád, že 
sa nám napokon aj reálne podarilo 
priviesť takúto službu pre občanov pri-
amo do Senice. Vakcína, ktorou sa v Po-
liklinike Senica očkuje, je od americkej 
spoločnosti Moderna,“ konkretizuje 
primátor Senice Martin Džačovský.

Vakcinačné centrum bolo počas pr-
vého týždňa situované v budove Poli-
kliniky Senica na prvom nadzemnom 
podlaží, číslo dverí 155. Zaregistrova-
ní záujemcovia sa sem dostali štan-
dardne hlavným vchodom, vnútri 
ich navigovali zreteľné informačné 

Vakcinačné centrum v Poliklinike 
Senica očkuje od 22. marca

V čísle nájdete aj tieto témy:
• Vakcinačné centrum otvorené - str. 1 - 2
• Investície do vybavenia škôl - str. 2
• Ako COVID-19 zatváral a otváral školy - str. 4
• Slávnostné uvítanie prvého Seničana  
- str. 5
• Medzi investíciami je aj amfiteáter - str. 7
• Humanitko nachystalo nádielku - str. 8
• Upleťte si s nami korbáč - str. 9
• Veľká noc na Záhorí - str. 11
• Príloha Študentské listy - str. 12 - 14
• Predzáhradky mesto podporí aj fi-
nančne - str. 15
•  Zo zápisníka mestskej polície - str. 16
• Zdravé a chutné recepty nielen na svia-
točné dni - str. 19
•  Do futbalového neba odišiel Fridrich 
Hutta - str. 20
• Elektronicky sa môžete sčítať už len do  
konca marca - str. 23

grafické prvky. Počas úvodného dňa 
pomáhali občanov nasmerovať aj 
príslušníci mestskej polície. S očkova-
ním prvých občanov začalo centrum 
s niekoľkominútovým sklzom, ktorý 
zapríčinil fakt, že poliklinike neboli 
do poslednej chvíle dodané zozna-
my zaregistrovaných záujemcov na 
očkovanie. Situácia sa však pomerne 
rýchlo dostala do správneho rytmu, 
kedy objednaní pacienti boli na oč-
kovanie volaní priebežne podľa zare-
gistrovaného času.

„Od pondelka 29. marca 2021 je očko-
vacie centrum presťahované v rámci 
priestorov Polikliniky Senica n. o., na 
prvé podzemné podlažie, číslo dverí 73, 
vchod pri pohotovosti (APS),“ informo-
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val v závere prvého očkovacieho týždňa riaditeľ 
Polikliniky Senica Jozef Mikuš. Nové priestory 
sú predovšetkým menej exponované na pohyb 
pacientov.

Počas prvého týždňa bolo v očkovacom centre 
zriadenom Poliklinikou Senica v spolupráci s 
mestom Senica zaočkovaných 506 pacientov 
vakcínou od spoločnosti Moderna. Jednou z 
často kladených otázok je, kto sa môže regis-
trovať ako náhradník v očkovacom centre poli-
kliniky. Odpoveď: Na registráciu ako náhradníka 
do zoznamu na očkovanie sa môže v súčasnosti 
prihlásiť osoba staršia ako 65 rokov alebo osoby, 
ktoré spĺňajú podmienky zdravotnej indikácie v 
zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR 
č.96/2021.

„Vakcinačné centrum Polikliniky Senica funguje od 
pondelka do piatka vždy od 8:00 do 15:30 hodiny 
s prestávkou medzi 11:30 a 12:00 hodinou. Službu 
má vždy jeden lekár a dve zdravotné sestry, pričom 
personál máme zabezpečený tak, aby sa mohol 

v pravidelných smenách alebo v prípade potreby 
vystriedať,“ informuje o spôsobe fungovania se-
nického očkovacieho centra riaditeľ Polikliniky 
Senica Jozef Mikuš.

Plán je vo vakcinačnom centre v Senici denne 
zaočkovať sto ľudí. Pred samotným očkovaním 
lekár v očkovacej ambulancii vyplní v spolu-
práci s pacientom dotazník pred očkovaním na 
ochorenie COVID–19 a tiež vystaví informovaný 
súhlas pacienta o očkovaní. „Po zaočkovaní do-
stanú pacienti potvrdenie o jeho absolvovaní a 
približne pätnásť minút po ňom si počkajú v ozna-
čenej časti mimo očkovacej ambulancie. Po uply-
nutí tohto času môžu opustiť priestory polikliniky,“ 
uviedol k organizácii očkovania v Poliklinike Se-
nica jej riaditeľ Jozef Mikuš.

Vzhľadom na prvé dni prevádzky očkovacieho 
centra v Senici, riaditeľ polikliniky dáva zaregis-
trovaným záujemcom a ich rodinným prísluš-
níkom do pozornosti, že na objednaný termín 
stačí prísť maximálne pätnásť minút vopred.

-tam-, -lv-

„Povedz mi niečo a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo  
a ja si to budem pamätať. Dovoľ mi, aby som si to  
vyskúšal na vlastnej koži a ja to budem ovládať.“

Je to len jedna z mnohých múdrych myšlienok, 
ktorej autorom je Ján Amos Komenský. Práve 
dnes 28. marca si pripomíname deň narodenia 
tohto veľkého mysliteľa, humanistu a pedagóga. 
Tento deň sa stal sviatkom učiteľov a pedagogic-
kých pracovníkov, ktorí sú nositeľmi a šíriteľmi  
vzdelania i výchovy. 

Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia, 
sviatok učiteľov si dnes pripomíname ešte v zlo-
žitejších podmienkach ako vlani. Už viac ako rok 
žijeme vo veľmi náročnom období, na ktoré sa ne-
dalo pripraviť a na ktoré si len neľahko zvykáme. 
Boli sme nútení striedavo zatvárať a otvárať brány 
škôl a do nášho slovníka veľmi intenzívne vstúpili 
dovtedy takmer nepoužívané slová – dištančné a 
prezenčné vyučovanie. V uplynulom období ste 
boli postavení pred úplne novú a nečakanú si-
tuáciu, ktorou bolo vzdelávanie žiakov sediacich 
doma pred počítačom na diaľku prostredníctvom 
internetu a médií. Paradoxne sa povinné vzdelá-
vanie posunulo práve do tej oblasti, pred ktorou 
ste predtým často svojich žiakov vystríhali - aby 
netrávili príliš veľa času s mobilom v ruke alebo 
pred obrazovkou počítača... Dnes práve vďaka 
týmto technológiám môže vzdelávanie našich 
detí pokračovať, i keď tento spôsob kladie vysoké 
nároky na disciplinovanosť, poctivosť, trpezlivosť 
a kreativitu na oboch stranách internetového  
pripojenia.

Každoročne o takomto čase organizujeme sláv-
nostné podujatie ku Dňu učiteľov, kde oceňuje-
me za dlhoročnú prácu zaslúžilých pedagógov 
senických materských a základných škôl, ako aj 
umeleckej školy a centra voľného času. Kvôli plat-
ným protipandemickým opatreniam ho však pre-
súvame na neskoršie obdobie.

Vážené panie učiteľky, vážení páni učitelia,
prijmite, prosím, úprimné poďakovanie za vašu 
krásnu a náročnú prácu. Prajem vám veľa tvo-
rivých síl, aby ste svojím osobným príkladom 
zvýrazňovali ľudské hodnoty na ceste za vzde-
laním, aby vás učiteľské povolanie naďalej aj  
v tejto náročnej dobe napĺňalo. Aby ste nestrácali  
vnútorné presvedčenie ísť takouto cestou, aby vás 
neopúšťala trpezlivosť a chuť neustále sa pasovať 
s problémami každodenného školského života.

Pevne zdravie, nezlomnú nádej a veľa pozitívnej 
energie želám vám, všetkým pedagógom, vycho-
vávateľom, ale aj nepedagogickým pracovníkom 
škôl a školských zariadení a zároveň vám ďakujem 
za všetko, čo v tomto náročnom období vykoná-
vate pre svojich žiakov, pre našu budúcnosť i naše 
mesto.

Martin Džačovský
primátor mesta Senica

Ku dňu učiteľov
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Investície na dovybavenie školských kuchýň 
aj nové liate podlahy na "štvrtej základke"

Aj pre školskú jedáleň ZŠ na Sado-
vej ulici, sa mestuSenica podarilo v 
rámci výzvy ministerstva školstva 
získať finančné prostriedky na ná-
kup nového moderného vybavenia 
do kuchyne, konkrétne veľkokapa-

citnej smažiacej elektrickej panvice 
s objemom 80 litrov a chladiacej ko-
mory na odpad. Obstarávacia hod-
nota oboch zariadení je 4387,02 eur, 
ktorá bola v plnej miere hradená z 
dotácie ministerstva školstva.         -r-

Aj pre jedáleň ZŠ s MŠ JÁNA MUD-
ROCHA sa senickej samospráve 
podarilo v rámci výzvy minister-
stva školstva získať finančné pros-
triedky na nákup veľkokapacitnej 
smažiacej panvice, ktorá už je v 
kuchyni zapojená a využívaná pri 
príprave jedál. Ďalším zariadením, 

ktoré sa mestu podarilo z výzvy 
pre túto školskú jedáleň zaobsta-
rať je chladiaca komora na kuchyn-
ský odpad. Obstarávacia hodnota 
oboch zariadení je cca 4400 eur, 
ktorá bola v plnej miere hradená 
z dotácie rezortného ministerstva.

-r-

Staré PVC podlahy na chodbách 
Základnej školy s materskou ško-
lou Jána Mudrocha nahradili mo-
derné liate podlahy. Mesto Senica 
využilo na ich realizáciu obmedze-
nú prevádzku školy počas protiepi-
demických opatrení. Nové podla-
hy nahradili pôvodné linoleum na 
dvoch poschodiach v rozsahu 520 
metrov štvorcových. 

Jestvujúca PVC podlahová krytina 
bola doslova prešľapaná, na mno-
hých miestach na povrchu kopí-
rovala nerovnosti, vznikali na nej 
bubliny a trhliny, čo bolo nielen 

neestetické ale najmä nebezpeč-
né. Použité liate podlahy sa od PVC 
vyznačujú väčšou odolnosťou a 
bezproblémovou údržbou, zaru-
čujú dlhú výdrž a použiteľnosť pri 
vysokom stupni zaťažovania. Škola 
zvolila rovnaký dizajn a farebnú 
kombináciu podláh, ktorá bola jjj-
gg použitá aj v odborných učebni-
ach zrealizovaných z projektu mo-
dernizácie odborných učební. 

S výmenou podláh v ďalších časti-
ach budovy školy sa plánuje počas 
letných prázdnin.

-r-

      
Do vybavenia školskej kuchyne ZŠ 
V. Paulínyho-Tótha pribudol teplý 
výdajný pult, z ktorého sú žiakom 
servírované obedy: jedno z prvých 
servírovaných jedál boli tieto peče-
né fašírky s fazuľovým prívarkom 
a zeleninovou polievkou. Ďalším 
zariadením, ktoré pribudlo, je chla-

diarenský box na kuchynský bio-
odpad. Finančné prostriedky na 
zakúpenie oboch zariadení sa po-
darilo mestu Senica získať v rámci 
výzvy ministerstva školstva vo výš-
ke 4800 eur. Ako vidieť, zakúpené 
kuchynské zariadenia už slúžia 
svojmu účelu.                                     -r-



4 spravodajstvo Naša Senica

Materské i základné školy striedavo zatváral COVID-19

marca prerušiť prevádzku 1. A triedy, 
neskôr aj 4. B, nakoniec od 23.mraca 
2021 prešla škola rozhodnutím RÚVZ 
Senica na dištančné vyučovanie vo 
všetkých ročníkoch. Pravdepodobný 
nástup žiakov prvého stupňa na pre-
zenčné vyučovanie bude 7. apríla.

Pandemická situácia sa dotkla aj pre-
vádzky základných škôl. Najskôr sa 
podľa školského COVID automatu 
zatvárali jednotlivé triedy s výskytom 
pozitívnych osôb na COVID-19, neskôr 
boli hygienici nútení zatvoriť celé ško-
ly. 

Jarné prázdniny, ktoré boli tento rok v 
trnavskom kraji prvý marcový týždeň, 
si predĺžili žiaci viacerých tried. Od 
22. februára museli zostať v karanté-
ne triedy III. B a IV. A zo ZŠ Sadová z 
dôvodu pozitívne testovaných žiakov. 
V triedach bolo zabezpečené dištanč-
né online vzdelávanie. Ďalší deň bolo 
prerušené vyučovanie v 2. A triede na 
ZŠ Komenského. Na dištančné vyučo-
vanie musela prejsť počas marca rov-
nako aj trieda 4. B zo ZŠ s MŠ  J. Mud-
rocha. Po absencii učiteľa bolo žiakom 
3. B nariadené riaditeľské voľno (17. 
3.). RÚVZ Senica rozhodol následne o 
zatvorení celej Základnej školy na Sa-

dovej ulici, a to od stredy 10. marca do 
utorka 23. marca vrátane. Dôvodom 
bol pozitívne testovaný pedagogický 
zamestnanec.

Na Základnej škole V. Paulínyho-Tótha 
museli najskôr na štrnásť dní od 11. 

Spoločný školský úrad Senica monito-
roval obsadenosť škôl každý deň. Kon-
com februára počty detí v materských 
školách markantne poklesli, až na me-
nej ako 50 percent. Okrem domácich 
karantén rodinných príslušníkov z dô-
vodu ochorenia na COVID-19 išlo aj o 
zvýšený výskyt bežných chorôb. 

Od 1. marca bol na základe rozhodnu-
tia RÚVZ Senica stanovený zákaz pre-
vádzky v MŠ, L. Novomeského 1209/2, 
Senica, v elokovanom pracovisku 
Kolónia 544. Deti sa do škôlky vrátili 
15. marca 2021. Následne sa vyskytlo 
ochorenie COVID-19 aj v elokovanom 
pracovisku MŠ na J. Kráľa a táto škôlka 
bola rozhodnutím RÚVZ zatvorená od 
2. do 16. marca. Nový koronavírus sa 
nevyhol ani elokovanému pracovisku 
na Hollého 744/36, kvôli ktorému mu-
sela byť škôlka zatvorená od 19. marca 
a škôlkari sa do nej vrátia až po veľko-
nočných sviatkoch 6. apríla. 

Po dlhých mesiacoch sa otvorili 17. februára brány základných škôl a v rámci nich aj školské kluby, začalo sa variť v školských jedál-
ňach a spustila sa individuálna prezenčná výučba detí prvého stupňa v ZUŠ Senica. Aj do materských škôl sa vrátil väčší ruch, keď 
už mohli škôlky fungovať nielen pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, ale pre všetkých, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať 
z domu. Deti sa stretli so svojimi kamarátmi, no mnohé sa z návratu do školských lavíc a predškolských zariadení dlho netešili. 

Základné školy sa v súčasnos-
ti pripravujú na zápisy detí do 
prvých ročníkov. Tie by sa mali 
uskutočniť v dňoch 14. a 15. 
apríla 2021, v čase od 14:00 do 
18:00 hod.

Zápis sa uskutoční len za účasti 
zákonných zástupcov dieťaťa bez 
prítomností detí za podmienky 
dodržiavania všetkých hygienic-
kých podmienok a protipande-
mických opatrení.

Základná škola pri zápise vyža-
duje:
- osobné údaje o dieťati v rozsahu:
• meno a priezvisko (je žiaduce, 
aby bolo uvedené v tvare totož-
nom ako na rodnom liste)
• dátum a miesto narodenia
• adresa trvalého pobytu alebo 
adresa miesta, kde sa dieťa alebo 
žiak obvykle zdržiava, ak sa nezdr-
žiava na adrese trvalého pobytu
• rodné číslo
• štátna príslušnosť
• národnosť
- osobné údaje o zákonných zá-
stupcoch dieťaťa v rozsahu:

• meno, priezvisko a adresa trvalé-
ho pobytu
• adresa miesta, kde sa zákonný 
zástupca obvykle zdržiava, ak sa 
nezdržiava na adrese trvalého po-
bytu
• kontakt na účely komunikácie

Jednotlivé základné školy si inter-
né podmienky upravia v pokynoch 
na svojich weboch. Každá základ-
ná škola určí konkrétne miesto – 
miestnosť, kde sa zápis uskutoční, 
dátum a čas konania zápisu, do-
klady, ktoré musia zákonní zástup-
covia predložiť a zverejniť ho ob-
vyklým spôsobom v priestoroch 
základnej školy a na webstránke 
školy najneskôr do 1. apríla 2021.
  
V zmysle VZN mesta Senica č. 38 o 
školských obvodoch zapisujú ro-
dičia s trvalým bydliskom v meste 
Senica deti do školy podľa škol-
ských obvodov nasledovne:

Základná škola, V. Paulínyho-Tó-
tha 32, Senica
Ulice: Kalinčiakova, Palárikova, 
Železničná, Tehelná, Priemyselná, 

Zápisy do prvých ročníkov základných škôl sa blížia
V. Paulínyho-Tótha, Agátová, Ru-
žová, Štúrova, Muškátová, Olivová, 
Robotnícka, Dlhá, Bernolákova, 
Hviezdoslavova, Jabloňová, Jasmí-
nová, Stromová, Školská, Krátka, 
Sládkovičova, Smreková, Kalinová, 
Astrová, Topoľová, Kvetná, Lipová, 
Orgovánová, Kaplinská, Záhradná, 
Dolné Suroviny, Horné Suroviny.
 
Základná škola, Komenského 
959, Senica
Ulice: Bottova, časť Kunov, J. Kráľa, 
SNP, Nám. oslobodenia, Hollého, 
Komenského, Moyzesova, Štefáni-
kova, Brezová, Dr. I. Horvátha, M. 
Nešpora, Vajanského, Okružná, Faj-
norova, Brestové, Ľudovíta Vanič-
ka, Martina Braxatorisa, Jána Joná-
ša, Čerešňová, Košútovec, Hlbocká 
cesta, Jablonická cesta.

Základná škola, Sadová 620, Se-
nica
Ulice: Čáčovská cesta, K veterine, 
Kruhy, Bahenská, Miroslava Bib-
zu, Ľudmily Križanovej, Dr. Mila-
na Hodžu, Cyrila Gallaya, Martina 
Bartoňa, Cintorínska, Športova, 
Škodáčkova, V uličke, Beňovského, 

Pri garážach, Továrenská, Hurba-
nova, Kolónia, Sadová, Sotinská, S. 
Jurkoviča, Sv. Gorazda, Sv. Cyrila a 
Metoda, Mlynská, Poľná, Teplická, 
Slnečná, Mesačná, Hájska, Lúčna, 
Potočná, Veterná.
 
Základná škola s materskou ško-
lou,  J. Mudrocha 1343/19, Seni-
ca
Ulice: J. Mudrocha, Rovenská, Gen. 
L. Svobodu, L. Novomeského, Jána 
Bežu, Jozefa Závodského, Jána 
Náhlika, Štefana Pilárika, Juraja 
Fándlyho.
 
Rodičia s trvalým bydliskom v obci-
ach Rovensko, Rohov, Rybky, Prie-
trž, Podbranč, Záhorie, ktoré tvoria 
Spoločný školský obvod Senica, 
zapisujú deti na plnenie povinnej 
školskej dochádzky v spádových 
základných školách mesta Senica. 
Riaditeľ spádovej školy je povinný 
prijať na plnenie povinnej školskej 
dochádzky prednostne deti, ktoré 
majú trvalé bydlisko v školskom 
obvode tejto spádovej školy a to až 
do výšky maximálneho počtu žia-
kov v triede príslušného ročníka. Stranu spracovala: Lucia Vajdová
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Sebastián Macek je prvým Seničanom, ktorý sa narodil v tomto roku
Malý uzlíček s tmavými očami (zrejme po mame). 
Sebastián Macek je prvým tohtoročným bábätkom, 
ktoré sa narodilo ako Seničan mamičke Henriete a 
oteckovi Michalovi. 

Uplynulú sobotu ho do života slávnostne uvítal pri-
mátor mesta Martin Džačovský, ktorý jeho rodičom 
adresoval aj tieto slová: "Lásku, ktorou Sebastiána 
obklopíte, on znásobí a vráti vám ju. Ten, kto venuje 
námahu, dni i noci svojmu dieťaťu, verí v budúcnosť. 
Dovoľte, prosím, aj mne, aby som nielen vo svojom 
mene, ale aj v mene mesta Senica, poslancov a oby-
vateľov zo srdca vyjadril radosť nad narodením vášho 
malého Sebastiána, ktorý prišiel na tento svet zároveň 
ako prvý Seničan v tomto roku. Aspoň takto pomysel-
ne otváram náruč mesta a prijať ho ako nášho obča-
na, Seničana, jedného z najmladších v našom meste. 
Sebastián, vitaj medzi nami.“

Pre mladých rodičov je Sebastián prvým spoločným 
potomkom. Obom želáme, nech synček dobre pro-
speruje a nech im robí len a len radosť. 

-tam-

Po dovŕšení nutných administra-
tívnych procesov na sklonku vla-
ňajšieho roka a v prvých mesia-
coch tohto roka, začína Sociálny 
podnik mesta Senica s náborom 
nových pracovníkov. V prvej fáze 
Sociálny podnik mesta Senica 
hľadá budúcich zamestnancov na 
vykonávanie jednoduchých ma-
nuálnych činností, ako je starost-
livosť o mestskú zeleň (výsadba 
okrasných drevín, sadenie, zame-
tanie, úprava záhonov), čistenie 
verejných priestranstiev, údržba 
chodníkov a komunikácií...

„Uprednostnené budú takzvané 
znevýhodnené osoby, napríklad ľu-
dia so zdravotným znevýhodnením, 
ktorým nie je uznaná invalidita, ale 
majú dlhodobé zdravotné problémy, 
ktoré znižujú ich telesné, duševné a 
zmyslové schopnosti, preukázané 
lekárskym posudkom o zdravotnej 
spôsobilosti. Ale aj ľudia, ktorí sú 
dlhodobo nezamestnaní, ľudia vo 
veku 50 rokov a starší, ale naopak 
aj mladší do 26 rokov, aby sme im 
pomohli sa začleniť do pracovného 
procesu. Vzhľadom na zameranie 
činností podniku budee hľadať aj 
niekoho zo záhradníckym vzdelaním 
alebo dostatočnou praxou v tejto 
oblasti,“ konkretizuje budúca ko-
nateľka Sociálneho podniku mesta 
Senica Nora Černáčková.

Záujemcovia môžu posielať žiadosti 
spolu so životopisom elektronicky 
na e-mailovú adresu: info@spms.sk 
alebo poštou na adresu: Sociálny 
podnik mesta Senica, s. r. o., Tehel-
ná 1152/53, 905 01  Senica. Takéto 
žiadosti môžu v zalepenej obálke 
priniesť a zanechať ich aj na infor-
máciách Mestského úradu Senica, 
kde nájdu aj tlačivá so žiadosťou a 
súhlasom s evidenciou a spracova-
ním osobných údajov. 

Na osobný pohovor budú prizvaní 
záujemcovia, ktorí budú zodpove-
dať požiadavkám na dané miesto.

-tam-

Sociálny podnik začal s náborom 
prvých zamestnancov

Sociáln podnik bude sídlíť v  týchto Sociáln podnik bude sídlíť v  týchto 
priestoroch na Štefánikovej ulici.priestoroch na Štefánikovej ulici.

Mesto bude pokračovať 
s testovaním aj v apríli
Aj počas poslednej marcovej so-
boty (27. 3) mesto Senica otvorilo 
vlastné odberné miesta, kde sa 
mohli prísť občania otestovať na 
prítomnosť ochorenia COVID-19. 

K dispozícii mali päť odberných 
miest, ktoré senická radnica zriadila 
v priestoroch mestského kultúrneho 
strediska, mestskej plavárne, cen-
tre voľného času a takisto v dvoch 
mestských častiach Čáčove a Ku-
nove. Všetkých päť miest testovalo 
zaregistrovaných záujemcov, ale 
priebežne aj tých, ktorí prišli bez 
predchádzajúcej objednávky. Od 
rána od 8:00 hodiny do večera do 
20:00 hodiny túto možnosť využilo 
3310 ľudí, z nich deväť malo pozi-
tívny výsledok antigénového testu. 
Miera zachytenej pozitivity na mes-
tom zriadených odberných mies-
tach predstavuje 0,27 percenta. 

„V sobotu 3. apríla bude mesto Senica 
organizovať plošné testovanie obča-
nov a odberné miesta sprístupní mini-
málne v rovnakom počte, ako uplynulý 
víkend. Chceme tak vyjsť v ústrety ob-
čanom, keďže momentálne nevieme s 
istotou povedať, či všetky štyri mobilné 
odberné miesta, ktoré v Senici fungujú 
počas celého týždňa, budú testovať aj 
po 31. marci, keďže im končia zmluvy 
s ministerstvom zdravotníctva a nie 
jasné, či sa dohodnú na ich predĺžení,“ 
uviedol primátor Senice Martin Dža-
čovský.

S antigénovým testovaním k 31. mar-
cu s istotou končí mobilné odberné 
miesto zriadené Poliklinikou Senica v 
priestoroch zimného štadióna: „Áno 
je to tak. Prioritne sa teraz chceme ve-
novať očkovaniu,“ potvrdil riaditeľ Po-
likliniky Senica Jozef Mikuš.

-tam-
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Do čáčovského hniezda priletel po prvýkrát bocianí pár spoločne

javil ďalší pár. Strhla sa bitka o hniezdo, 
ale víťazom nebol nik, pretože pár, ktorý 
zostal v hniezde, už v tom roku nestačil 
vyviesť mladé,“ spomína S. Bučák.

Niektorí ornitológovia tvrdia, že boci-
any sú monogamné a do hniezda sa 
vždy vracia ten istý pár. Iní majú vypo-
zorované úplne opačné skúsenosti. 
Hniezdo v Čáčove má veľmi dobrú po-
lohu na tréningové lety mladých bo- 
cianov: „Lietať sa učia takým spôso-
bom, že najskôr preletujú na blízku 
kostolnú vežu a späť do hniezda,“ pre-
zrádza bocianie tréningové praktiky 
Slavomír. „Zaujímavé je napríklad aj 
to, že po odchovaní mladých a pred 
odletom do teplých krajín, sa v Čáčove 
zlietne naraz aj dvadsať bocianov, aby 
potom spoločne vyrazili na dlhú cestu," 
dodáva domáci pozorovateľ.

Tatiana Moravcová
Foto: Slavomír Bučák

Roky dozadu vždy prilietal prvý sa-
mec, aby obzrel a pripravil hniezdo 
postavené na stĺpe nad hlavnou ces-
tou pri evanjelickom kostole. Zvyčajne 
po týždni sa k nemu pridala partnerka. 
„Tento rok je zvláštny tým, že prvý boci-
an sa v čáčovskom hniezde objavil 11. 
marca, strávil v ňom tri dni, aby opäť 
odletel. Až o dva týždne neskôr boli vide-
né v hniezde oba bociany, čo je zvláštne. 
Takýto prílet je nezvyčajný, stalo sa to po 
prvýkrát za dlhé roky. Snáď už tento pár 
zahniezdi a podarí sa mu aj vyviesť mla-
dé,“ uvažuje dlhoročný pozorovateľ a 
fotograf čáčovských bocianov Slavo-
mír Bučák, ktorý na dobré snímky čaká 
väčšinou na blízkej kostolnej veži.

Čáčovským bocianom sa každý rok 
podarí v priemere vyviesť troch až šty-
roch potomkov. „Jednu jar sa, žiaľ, sta-
lo, že v hniezde už bol „ubytovaný“ pár 
bocianov, keď sa po nejakom čase ob-

K jarnému koloritu Čáčova neodmysliteľne patrí prílet bocianov, ktorí si to väčšinou zvyknú nača-
sovať niekedy na prelome marca a apríla. Táto jar však bola v niečom zvláštna...

Niekoľko dní pred prvým jarným 
dňom (vo štvrtok 18. marca) pra-
covníci mesta vyrobili a nainšta-
lovali do zelenej plochy kruhovej 
križovatky za mestom smerom 
na Jablonicu pútavú veľkonočnú 
výzdobu. Do stredu kruhového 
objazdu pribudlo dokopy šesť dre-
vených pomaľovaných zajacov od-
kazujúcich na veľkonočnú šibačku: 
tri zajačie slečny s vajíčkom v ruke 
a traja zajačí mládenci s pravým 
pleteným korbáčom z vŕbového 
prútia. Dekoráciu križovatky ešte 
dopĺňajú obrovské kraslice.

Samotnému osadeniu výzdoby 
predchádzalo kompletné vyčiste-
nie a úprava „kruháča“ i jeho okolia. 
Po prvýkrát bol kruháč vyzdobený 
v septembri 2019 kvôli cyklistickým 
pretekom Okolo Slovenska a odvtedy 
radnica pokračuje v začatej tradícii.

Kruhový objazd na opačnej strane 
mesta pri Kauflande čaká na opra-
vu zo strany Slovenskej správy ciest, 
ktorá je plánovaná tento rok - po 
nej mesto počíta s podobnou krea-
tívnou výzdobou aj tejto kruhovej 
križovatky.

Veľkonočná výzdoba na kruháči i v centre mesta

Vkusná veľkonočná a hand-made 
výzdoba pribudla aj priamo v centre 
mesta pri hlavnej križovatke. Tam, 
kde ešte pred pár mesiacmi svietil 
adventný veniec, tentokrát veselými 
farbami doslova žiaria veľké kraslice 
a množstvo ďalších jarných ozdôb. 
Originálne veľkonočné dekorácie 

zhotovili pracovníčky Centra voľného 
času Stonožka.    
                      
Na foto nižšie jarná „výzdoba“ z diel-
ne prírody v podobe rozkvitnutých 
narcisových záhonov na verejnom 
priestranstve takisto pri hlavnej križo-
vatke.                                    -tam-, foto: -lv-
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Do konca marca prebieha verejné 
obstarávanie na zákazku Rekon-
štrukcia jestvujúceho chodníka v 
senickej mestskej časti Čáčov - Čá-
čovská cesta, 3. časť. Predmetom 
zákazky je rekonštrukcia chodníka 
na ulici Čáčovská cesta, konkrétne 
od križovatky so Športovou ulicou 
po križovatku s cestnou komuni-
káciou II/50011. Asfaltový povrch 
chodníka v tomto úseku a jeho 
betónový podklad je v nevyhovuj-
úcom technickom stave – je poru-
šený, nerovný a jeho priečny sklon 
nezaručuje dostatočný odvod daž-
ďových vôd.
 
Chodník v Čáčove sa bude rekon-
štruovať po pravej strane cesty 
II/500 v smere na Senicu s povr-
chom zo zámkovej dlažby v celko-

vej šírke 1,5 metra vrátane záho-
nových obrubníkov. Celkovo bude 
zrekonštruovaných takmer 187 
metrov chodníka. S finišom staveb-
ných prác sa počíta koncom júla. -r-

Oprava chodníka v Čáčove  
Nový chodník i v Kunove
Mesto Senica hľadá prostredníc-
tvom verejného obstarávania zho-
toviteľa na výstavbu chodníka (dru-
hej etapy) v mestskej časti Kunov. 
Trasa nového chodníka povedie 
od zákruty pri ceste III/1150 a ro-
dinného domu so súpisným číslom 
236 až po križovatku s miestnou 
komunikáciou na Rybníku. Novo-

budovaný chodník je navrhnutý v 
šírke 1,5 metra s použitím zámkovej 
dlažby. Chodci budú od cesty chrá-
není oceľovým zvodidlom v dĺžke 
takmer päťdesiat metrov. Celková 
výmera nového chodníka v Kunove 
predstavuje 208 metrov štvorco-
vých. Predpoklad zrealizovania prác 
je záver júna 2021.                             -r-

Obnova pamätníka
Senická radnica postupne obnovuje 
pamätníky na svojom území. Tento 
rok bude zrekonštruovaný vojno-
vý hrob a pomník rumunským a 
sovietskym vojakom, ktorí položili 
životy pri oslobodzovaní Senice. 
Pamätník padlým v druhej svetovej 
vojne stojí na mestskom cintoríne v 
Senici. Je koncipovaný ako dvojhrob 

s náhrobníkom v tvare stupňovité-
ho pylónu so sochárskou výzdobou 
vysokého reliéfu a nápisovou tabu-
ľou. Na pomníku je vytesaný dátum 
oslobodenia mesta, symbol mieru v 
podobe holubice nad zemeguľou a 
reliéf skupiny troch vojakov. Z nich 
jeden pridržiava raneného, ležiace-
ho a zomierajúceho vojaka. Sochár-
ske stvárnenie je realistické, kvalitné 
a ručne sekané kamenárskymi dláta-
mi. Pamätník bol postavený v polo-
vici 20. storočia a od tých čias nebola 
na ňom zrealizovaná žiadna obnova 
okrem štandardnej údržby.
 
Tento pamätník sa nachádza v na-
rušenom stave spôsobenom pri-
rodzeným zvetraním povrchu, za-
nedbanou a nevhodnou údržbou i 
sekundárnymi zásahmi. Mesto Se-
nica preto vyhlásilo verejné obstará-
vanie na zákazku Obnova a reštau-
rovanie Pamätníka padlým v II. sv. 
vojne v Senici. Cieľom reštaurovania 
je rehabilitovať hmotnú a historickú 
podstatu pamiatky a obnoviť jej pô-
vodný výtvarný výraz. Obnova pa-
mätníka bude financovaná z dotácie 
poskytnutej Úradom vlády SR na 
obnovu vojnových hrobov v sume 
5800 eur, zvyšok financií pôjde z roz-
počtu mesta.                                           -r- 
 

Aj tieto investície chystá radnica zrealizovať v tomto roku

Modernizácia amfiteátra
Mesto Senica vyhlásilo verejné ob-
starávanie na zákazku Modernizácia 
amfiteátra Senica, I. etapa. Na to, aby 
mohlo senické letné kino spustiť 
počas letných mesiacov prevádzku, 
je potrebná najmä rekonštrukcia 
premietacieho plátna. Okrem toho 
bude prvá etapa zahŕňať aj opravu 
hľadiskových lavičiek a spevnených 
komunikačných plôch. 

Samotná  modernizácia plátna bude 
pozostávať z odstránenia latexové-
ho náteru, opravy pôvodnej omietky 
a ošetrenia hĺbkovou penetráciou. 
Na vynovenú jemnozrnnú štukovú 
omietku sa nanesie náterové plát-
no – sivé s čiernym orámovaním na 
zmenšenie obrazu. Výsledná farba 
bude ošetrená hybrofóbnym na-
nonáterom pre zvýšenie odolnosti 
povrchu, lepšie čistenie a zvýšenie 

odrazivosti. Opravy sa dočká aj zad-
ná časť konštrukcie plátna. 

V rámci modernizácie senického 
amfiteátra budú v hľadisku demon-
tované aj pôvodné lavičkové foš-
ne. Z kovových konštrukcií lavičiek 
budú odstránené staré nátery a ná-
sledne opatrené novou základnou i 
vonkajšou farbou. Nasledovať bude 
montáž nových dosák. Takýmto 
spôsobom bude zrekonštruovaná 
vrchná časť hľadiska s kapacitou tisíc 
miest. 

Modernizačných zásahov sa do-
čkajú aj spevnené plochy javiska. 
Premietacia miestnosť a pokladňa 
amfiteátra budú vymaľované. Práce 
by mali byť podľa vyhláseného ve-
rejného obstarávania zrealizované 
už koncom mája tohto roku.             -r- 
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Humanitko: Našim klientom poskytujeme 
sociálnu službu individuálne
Zariadenie Humanitko na Hurbanovej ulici v Senici je otvorené od decembra 2019. Poskytuje poskytovaná nízkoprahovú 
sociálnu službu pre deti a rodinu. Zriaďovateľom je SČK, Územný spolok Senica. Táto sociálna služba je poskytovaná s fi-
nančnou podporou mesta Senica a Ministerstva vnútra SR. 

Od 1. januára 2020 sa poskytovanie 
realizuje vďaka podpore Európske-
ho fondu regionálneho rozvoja v 
rámci Operačného programu Ľud-
ské zdroje - Národného projektu 
"Komunitné služby v mestách a ob-
ciach s prítomnosťou marginalizo-
vaných rómskych komunít - fáza II". 

V súčasnosti máme 66 klientov,  
z čoho je 43 detí. Zariadenie je otvo-
rené  od pondelka do piatka v čase 
od 8.00 - 16.00 hodiny. Od decem-
bra uplynulého roka však pracuje-
me v obmedzenom režime. Všetky 
skupinové a klubové činnosti sa 
nemôžu z pandemických dôvodov 
vykonávať. Naďalej však poskytuje-
me našim klientom sociálnu službu 
individuálne, prípadne po dohode 
s klientom. Pravidelne i v týchto 
ťažkých časoch, rôznych pande-
mických opatrení, zabezpečujeme: 
humanitárnu pomoc, každý utorok 
potravinovú pomoc v spolupráci 
s potravinovou bankou, základné 
a špecializované poradenstvo, po-
moc pri školskom doučovaní a po-
máhame našim klientom pri riešení 
rôznych každodenných problémov, 
napríklad v poslednom období to 
bola pomoc pri elektronickom sčíta-
ní obyvateľstva.  

V marci sme pre našich klientov re-
alizovali aktivitu "Kniha priateľ člo-

veka", počas ktorej sme zozbierali a 
rozdali 150 kníh. Pri príležitosti blíži-
acich sa veľkonočných sviatkov sme 
na 1. apríla 2021 pripravili pre 43 
detí nášho zariadenia veľkonočné 
balíčky so sladkosťami a hračkami. 

Touto cestou ďakujem všetkým, 
ktorí nám počas celého roka pomá-
hajú darovaním hračiek, oblečenia, 
trvanlivých potravín, školských po-
trieb a pomáhajú nám takto zmier-
ňovať nepriaznivú sociálnu situáciu 
našim klientom. Zároveň, ak by 
niekto mal záujem nám takto po-

môcť, môže darované veci priniesť 
priamo do zariadenia alebo Domu 
humanity SČK v pracovných dňoch 
od 8.00 - 15.30 hodiny.

Mgr. Dana Dietler, 
odborný garant NSSDR

SČK, Územný spolok Senica 

Dobrí ľudia sú stále me-
dzi nami. Táto veľkonoč-
ná nádielka plná telovej 
kozmetiky, ale aj slad-
kostí poputuje dvom 
senickým rodinám,  
v ktorých sa starí rodičia 
starajú o svoje vnúčatá 
namiesto rodičov. Pani 
Margaréta Vicenová 
podobnými balíčkami 
prispela aj v čase Via-
noc, ktoré poslala na 
mestský úrad s prosbou, 
aby boli odvzdané tým, 
ktorí to potrebujú.
Ďakujeme.                      -r-
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Počas Veľkej noci 
nie prísnejšie, 
odborníci vydali
desatoro
Už druhé veľkonočné sviatky bude-
me tráviť inak, ako sme boli zvyknutí. 
Bez možnosti cestovania za rodina-
mi, spoločných stretnutí, rodinných 
výletov alebo návštev bohoslužieb 
v kostoloch. Odborníci na Veľkú noc 
nesprísnili súčasné platné opatrenia 
a podobne ako pred Vianocami vy-
dali desatoro odporúčaní pre obča-
nov:

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

I keď to na žiadne veľké šibačkové po-
chôdzky počas Veľkonočného pondelka 
nevyzerá, do prírody ísť môžeme a mož-
no len tak pre radosť skúsiť upliesť korbáč 
alebo šibák. Ten na fotografii mal náš ko-
lega z mestského úradu Pavol Pukančík 
hotový za pár minút. Potrebujeme naň 
deväť rovnako dlhých a hrubých vŕbo-
vých prútikov (pre istotu si ale narežte viac 
aj do rezervy, v prípade, že by sa niektorý 
zlomil). Vyberáme také prútiky, ktoré ešte 
nemajú rozvinuté puky, nebudú sa lámať. 
Začíname rúčkou korbáča. Založíme ju na 
hrubšej strane prútikov tak, že presne do 
stredu medzi osem prútikov, ktoré držíme 
pevne v ruke, nakolmo vložíme deviaty a 
začneme ho okolo nich otáčať, na konci 
ho zastrčíme medzi osem už rúčkou zvia-
zaných prútikov. Keď máme rúčku hotovú, 
prútiky si rozdelíme na dve polovice (jed-
nu chytíme do ľavej, druhú do pravej ruky) 
a začíname pliesť. Najskôr si ale zavolajte 
pomocníka, ktorý vám pridrží rúčku. Vždy 
najvrchnejší prútik z jednej strany preple-
tieme pod druhý z opačnej strany a vrá-
time späť. Postup opakujeme až takmer 
do konca prútikov, ktoré buď spevníme 
drôtikom, alebo na korbáči jednoducho 
spravíme uzol, aby sa nám pletenie neroz-
chádzalo. Na záver zarežeme prútiky na 
jednom, aj druhom konci a prípadne rúč-
ku spevníme ešte vtlčením malého kolíka 
z odrezaných prútikov. Priviažeme mašle a 
máme hotovo:-).                                        -tam-

Skúsite si upliesť vlastný korbáč?

Nadšencov alebo skôr nadšenkýň, 
ktoré by sa venovali pôvodným 
remeselným technikám zdobenia 
kraslíc, v Senici nie je až tak veľa. 
Jednou z nich je Jana Šťastná, po-
volaním špeciálna pedagogička 
Spojenej školy v Senici. V jej šikov-
ných rukách vznikajú takéto nád-
herné, zväčša snehobiele, kraslice 
s vybrúsenými dierkami zdobené 
ornamentami z vosku.

„Prvýkrát som dierkované kraslice 
zhotovené madeirovou technikou 
videla u mamičky jedného nášho 

žiaka,“ spomína pani Jana. „Vyrobiť 
takéto vajíčka si už vyžaduje tro-
chu cviku a zručnosti. Jedno vajíčko 
môže mať päť alebo aj päťdesiat 
dierok a pokojne sa vám môže stať, 
že pri brúsení tej poslednej praskne.“ 
Vajíčka si odkladá počas celého 
roku a k žiarivej belosti škrupinke 
dopomôže Savom. Výrobu kraslíc 
zakomponovala aj do svojej pe-
dagogickej praxe, veď zdobenie 
vajíčok zohriatym voskom je priam 
ideálnym cvičením na jemnú mo-
toriku prstov. 

-tam-
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Herodes, Kajfáš, Judáš, Peter...? Ktorý z nich sa vo mne skrýva?
Milí spoluobčania, sestry a bratia, ani sa nám veriť 
nedá, že prišla po sebe už druhá Veľká noc,  medzi-
tým boli aj Vianoce a my sa na naše školy správne-
ho života a slávenia, kostoly, pozeráme len z vonka. 
Zvony síce upomínajú, pozývajú k sláveniu toho 
alebo onoho sviatku. No duchovní sa postavia do 
prázdnych kostolov, pred kamery a verejnosť sadá 
doma pred obrazovky. Zazneje síce zvesť Slova, 
pieseň, modlitba, výzva ku pokániu, udelí sa požeh-
nanie, nič z liturgického poriadku nevystane, no my 
aj napriek tomu, čím ďalej tým viacej zisťujeme, že 
nám to akosi nestačí. Chýba nám vzájomnosť a tak 
niekedy máme pocit akoby to umenšovalo význam 
sviatkov, a práve tu si začíname uvedomovať, že tie 
kresťanské sviatky nie sú len obyčajnou tradíciou, 
že v nich a za nimi je čosi omnoho silnejšie, a to je 
posolstvo, ktoré vychováva svet k lepšiemu. Posol-
stvo, ktoré učí svet aby, ak sa modlíme „Príď kráľov-
stvo Tvoje, buď vôľa Tvoja...“, sme sa darom Ducha 
vedeli a chceli k tomu aj sami pričiniť. 

Trefne v rozhovore na túto tému odpovedal Ježiš 
farizejom, keď sa Ho pýtali, kedy už príde to Tvoje, 
Božie kráľovstvo, alebo kde ho hľadať? Odpovedal 
im: Ono je tam kde ste vy. A je natoľko, nakoľko ho 
zviditeľníte plnením Božej vôle a budete žiť podľa 
Božích poriadkov. Celá história spásy je o tom, že sa 
prostredníctvom aj svätenia sviatkov učíme pozná-
vať a potom aj plniť pravidlá, ktoré nastavil Stvori-
teľ, teda Božiu vôľu. 

A teraz trochu o samých sviatkoch. Často počujem 
otázku, ktoré sviatky sú väčšie? Vianoce, či Veľká 
noc alebo Svätodušné sviatky (Turíce)? Odpoveď je 
jednoduchá: je to postupka, ak by nebolo Vianoc, 
nebolo by ani Veľkej noci a potom ani Turíc. Keďže 
v týchto dňoch svätíme veľkonočné sviatky, aj keď 
bez možnosti masovejšieho stretnutia v kostoloch, 
ba ani s rodinami žijúcimi v iných prostrediach a 
bohoslužobne len pred obrazovkami, nemyslime 

si, že to umenšuje význam posolstva sviatku. Tak 
či tak, z golgotského kríža zazneje modlitebný vý-
krik Ježišov: „Odpusť im Otče...“ a bude sa nás to 
bytostne dotýkať a uisťovať o Božej priazni skrze na 
golgotskom kríži Obetovaného. Otvorme si evanje-
liá, prečítajme pašiové state o krížovej ceste Ježiša 
Krista. Predefiluje pred naším duchovným pohľa-
dom množstvo osôb a každý sa nejako zachová v 
pomere k Ježišovi Kristovi. Porovnávajme sa s nimi, 
či v sebe objavíme zradcu Judáša, či posmešného 
Herodesa, či žiarlivého veľkňaza Kajfáša, či zapie-
rajúceho Petra, či snáď prokurátora Piláta alebo 
neveriaceho Tomáša alebo... Nakoniec si predsa po-
stavím otázku: Ktorý z nich sa vo mne skrýva? Bez 
ohľadu na odpoveď, je aj mne adresovaná a dotýka 

Jedna legenda hovorí o návšteve istého bohatého 
Peržana, ktorý navštívil svojho veľmi dobrého pri-
ateľa v Ríme. Súčasťou tejto návštevy bola preh-
liadka všetkých významných pamiatok večného 
mesta, ktorými bol tento Peržan naozaj veľmi 
ohúrený. V závere prehliadky navštívili aj rím-
sky cintorín. Vtedy tento Peržan s iróniou v hlase 
hovorí svojmu priateľovi: ,,A to aj vy, takí veľkí a 
slávni Rimania, zomierate? Ani vy nemáte nikoho, 
kto by vás zachránil od smrti? Legenda končí pe-
simistickým konštatovaním, keď Riman sklesnuto 
odpovedá: ,,No vidíš to, ani my nemáme žiadneho 
záchrancu, aj my rovnako zomierame.“

Vážení spoluobčania! Slávime sviatky, počas kto-
rých si pripomíname tú najväčšiu udalosť našej 
viery, ktorou je Kristovo zmŕtvychvstanie. Sv. apo-
štol Pavol vo svojom prvom liste Korinťanom píše 
o veľkej dôležitosti Ježišovho zmŕtvychvstania 
slovami: ,,Ak nebol Kristus vzkriesený, potom je 
márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera.“ (1 
Kor 15, 14). Ježiš svojím zmŕtvychvstaním potvrdil 
pravdivosť svojho učenia. Jeho učenie nie je fake, 

nie je konšpirácia, nie je niečo, čo stojí na vode, ale 
realita, prostredníctvom ktorej Boh zjavuje seba 
samého ľuďom. Boh zmŕtvychvstaním svojho Syna 
otvára a ponúka ľudstvu nový, večný život v jeho 
spoločenstve. Človek svojím hriechom privolal na 
seba trest v podobe smrti, Boh vo svojom milosr-
denstve nás však neponechal v jej moci, ale poslal 
svojho Syna, ,,aby smrťou zničil toho, ktorý vládol 
smrťou, čiže diabla a vyslobodil tých, ktorých celý 
život zotročoval strach pred smrťou (Hebr 2, 14 - 
15). Smrť a zlo už nemá posledné slovo, ich koneč-
nosť bola Kristovým víťazstvom zrelativizovaná.

sa ma Ježišova prosba k nebeskému Otcovi: „Odpusť 
mu, odpusť jej, Otče!“. A či si to kajúcne uvedomím v 
kostole alebo doma nad otvorenou Bibliou, nie je až 
tak podstatné. 

Milí priatelia, sestry a bratia aj napriek všetkému, čo 
sa nám v tejto dobe deje vám prajem požehnané 
sviatky obetovania a oslávenia Spasiteľa, Pána Ježiša 
Krista. Verme, že si budeme omnoho viacej vážiť aj 
kresťanské sviatky, keď si ich budeme môcť zavinšo-
vať zoči-voči a potriasť si pravice, prípadne si padnúť 
do objatia. Milosť a láska Božia nech vás sprevádzajú 
aj ďalšími dňami vašej  každodennosti.

Juraj Šefčík, evanjelický farár

Už vyše roka žijeme v pandemických podmien-
kach. Vidíme, ako deň čo deň pribúdajú nové prí-
pady a nové úmrtia. Opatrenia mnohých uzavreli 
medzi štyri steny, ďaleko od svojich blízkych. Dolie-
ha na nás frustrácia a bezradnosť. A práve do tejto 
situácie nám aj tento rok zaznieva veľkonočné po-
solstvo nádeje od anjela pri hrobe: „Vstal z mŕtvych. 
Niet ho tu.“ Aj Ježiš si prešiel svojou krížovou ces-
tou, ktorá vyvrcholila jeho smrťou na kríži. Všetko 
sa zdalo byť stratené, zlo vyhralo. Ale tu sa jeho 
príbeh nekončí. Kristov príbeh nekončí pesimistic-
ky ako tá legenda, jeho príbeh končí tým najlepším 
možným koncom. Na rozdiel od toho Rimana my 
nekonštatujeme, že nemáme nikoho, kto by nás 
zachránil od smrti. My máme Víťaza, ktorý nad ňou 
vyhral. 

Milí spoluobčania! Prajem Vám požehnané Veľko-
nočné sviatky, nech skutočnosť Kristovho zmŕtvy-
chvstania je pre vás zdrojom nádeje vo všetkých 
životných ťažkostiach. 

Martin Neumann, kaplán RKC v Senici

,,Vstal z mŕtvych. Niet ho tu.“ (Mk 16, 6)

Ilustr. fotografie: Czech free press, ČSFD
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V ľudovej kultúre sa so sviatkami Veľ-
kej noci spájalo okrem cirkevných 
obradov pripomínajúcich ukrižo-
vanie a vzkriesenie Ježiša Krista aj 
množstvo tradičných obyčajov súvi-
siacich s príchodom jari. Dôležitú 
úlohu v nich zohrávala voda, zeleň a 
vajíčka, späté s predstavou nového 
života, čistoty a sily prírody. Viaceré 
z týchto zvykov vychádzali ešte z 
predkresťanského obdobia. 

Na Zelený štvrtok zmĺkli zvony
Veľkonočné obdobie sa začínalo 
Zeleným štvrtkom, ktorý býval spo-
jený s prvým výhonom dobytka na 
pastvu. Šibanie dobytka vŕbovými 
prútmi malo zabezpečiť prosperitu 
hospodárstva. V očakávaní nasle-
dujúceho Veľkého piatka sa prestalo 
zvoniť kostolnými zvonmi. Dievčatá, 
ktoré chceli mať dlhé a zdravé vlasy, 
si ich mali po umytí v tento deň česať 
pod vŕbou. 

Na Veľký piatok sa nesmelo 
pracovať na roli
Veľký piatok pripomínajúci ukrižova-
nie Ježiša Krista sa v prevažne roľníc-
kom prostredí našich predkov spájal 
so zákazom manipulovať so zemou, 
ako orať alebo sadiť. Zároveň to bolo 
obdobie vrcholiacich nepriaznivých 
síl. Podľa tradičných predstáv sa v 
noci zo Zeleného štvrtka na Veľký pi-
atok mali stretávať strigy a škodiť do-
bytku. K spôsobom ochrany patrilo 
natieranie zárubní stajní cesnakom 
alebo okiadzanie dobytka posväte-
nými vŕbovými prútmi.

Na Bielu sobotu pálili Judáša 
a triasli ovocnými stromami
Bielu sobotu ako sviatok Kristovho 
vzkriesenia pripomínali mnohé, 
najmä večerné obrady. Cez deň sa 
ženy v domácnosti venovali vareniu 
a pečeniu obradových jedál. Rozšíre-
né bolo tzv. pálenie Judáša – obradu 
spojeného s pálením zvyškov oleja 
z lámp pred kostolom. Bežné bolo 
aj umývanie a kúpanie v potokoch, 
obchádzanie príbytkov s vodou ale-
bo trasenie ovocnými stromami, aby 
dobre rodili. 

Na Veľkonočnú nedeľu dievčatá 
zdobili vajíčka, chlapci plietli 
korbáče
Počas Veľkonočnej nedele si zvykli 
dievčatá a mladé ženy pripravovať 
zdobené vajíčka kraslice. Určené 
boli najmä ich nápadníkom, ale na-
príklad aj krstným deťom. Zdobili 
ich rôznymi technikami, najčastej-
šie boli maľované v cibuľovom 
alebo kávovom odvare. Vyzdobo-
vali ich aj prilepením rastliniek ale-
bo ich pred farbením pokvapkali 
voskom.  Chlapci si zatiaľ plietli kor-
báče z vŕbových prútov.

Veľkonočný pondelok patril 
šlahačke a zábavám
Posledným dňom týchto sviatkov 
bol Veľkonočný pondelok, ktorý sa 
na Záhorí spájal s obyčajmi šibania 
nazývaných šlahačka (polievanie a 
tzv. kúpačky patria k novodobejším 
zvykom). Odmenou mládencom 
boli pohostenie, maľované vajíčka, 
prípadne drobné peniaze. V niek-
torých obciach Záhoria priniesli 
mládenci po skončení obchôdzky 
do miestnej krčmy korbáče, kde 
viseli do nasledujúceho roku. Spo-

ločným zvykom, ukončujúcim Veľkú 
noc, boli tanečné zábavy (prvé po 
pôstnom období), ktoré usporad-
úvala miestna mládež.  

Údené nesmelo chýbať
Kultúrne tradície veľkonočných svi-
atkov sa prejavili aj v bohatej symbo-
like stravy. Prívarky z mladej zeleniny 
upevňovali zdravie a silu, obilninové 
pokrmy mali mať pozitívny vplyv 
na úrodu, bravčové mäso prinášalo 
bohatstvo. Vôbec najstaršie pou-
žívaným veľkonočným pokrmom 
boli vajíčka, ktoré symbolizovali 
znovuzrodenie a nepretržitosť živo-
ta. Na Zelený štvrtok sa najčastejšie 
pripravoval varený špenát s vajíč-
kom, polievky a prívarky z mladých 
listov špenátu, šťaveľa alebo žihľavy. 
K typickým jedlám počas soboty a 
nedele patrilo údené mäso, uvarená 
sliepka s chrenovou alebo paradaj-
kovou omáčkou a tzv. tvrdými šišami 
– knedľami z múky, pečiva a vajec. 
V rodinách sa tiež piekli koláče, bá-
bovky a veľkonočné baránky. Počas 
Veľkonočnej nedele nosili ľudia na 
rannú omšu do kostola košíky s jed-
lom, aby ich kňaz posvätil. K veľko-
nočnému hodovaniu patrili tiež alko-
holické nápoje v podobe vína alebo 
pálenky.

Veľká noc kedysi: Pálenie Judáša, šlahačka i tvrdé šiše
Veľká noc je predo dvermi, preto sa priam núka obzrieť, ako ju naši predkovia na Záhorí prežívali v minulosti. Šibať vŕbovými 
prútikmi sa začínalo už na Zelený štvrtok, nie však dievky, ale dobytok, aby hospodárstvo prosperovalo. Ešte pred večerom na 
Veľký piatok gazdovia natierali zárubne stajní cesnakom, ktorý mal pôsobiť ako ochrana pred strigami. Na Veľkonočný pon-
delok mládenci dievčatá predovšetkým šibali, ako vidno na sprievodných fotografiách z veľkonočnej šlahačky z Čáčova, ktoré 
pre čitateľov Našej Senice v archíve Záhorského múzea v Skalici dohľadala etnologička Dita Andrušková a zároveň prezradila 
ďalšie zvyky a obyčaje, ktoré sa odohrávali počas veľkonočného týždňa:

Šlahačka na Veľkonočný pondelok 
v Čáčove (70. roky 20. storočia).

Veľká noc v Čáčove - po kvalitnej šlahačke 
nasledovalo pohostenie mládencov 

(70. roky 20. storočia).

Foto: Ján Náhlik, archív Záhorského múzea v Skalici
Dita Andrušková, Záhorské múzeum Skalica, -tam-
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Milí priatelia,
opäť vás všetkých srdečne zdravím 
v mene Študentského parlamentu 
mesta Senica. Dúfam, že vám zdravie 
slúži, a že si užívate prvé teplé slneč-
né dni, kým si to jar zasa nerozmyslí a 
nepošle nám ďalší snehový pozdrav. 
Je to akýsi zvláštny marec, nielen 
vzhľadom na počasie, ale aj na našu 
činnosť. 
Keby bolo keby, spoločne by sme pre 
vás plánovali nové projekty pri šálke 
čaju a keksíkoch v našej útulnej klu-
bovni. Žiaľ, teraz si môžeme akurát 
tak usrkávať čajík a chrúmať keksíky 
každý sám, doma pred počítačovou 
obrazovkou a pozorujúc čierne štvor-
čeky s menami našich priateľov, kole-
gov aj členov parlamentu. 
Nechceme však otáľať a nechať sa 
znechutiť nepriaznivými okolnosťa-
mi. Snažíme sa robiť toľko, koľko nám 
situácia dovolí a pripravujeme nie-
koľko zaujímavých aktivít. Ako už iste 
viete, druhý ročník literárnej súťaže 
pre stredoškolákov s názvom „Čo po-
tom?...keď dospejem“ je v plnom pr-
úde a my s radosťou čakáme na vaše 
výtvory. Všetko potrebné nájdete na 
našej facebookovej stránke. 
Ďalej plánujeme podať pomocnú 
ruku pri aprílovej obnove mestskej 
zelene a taktiež pomaličky rozbie-
hame spoluprácu s Iuventou a so 
študentskými parlamentmi z iných 
miest. Nedávno sme absolvovali on-
line stretnutie s „parlamenťákmi“ z 
Brezna a Rožňavy, čo nám poskytlo 
potrebnú dávku  inšpirácie a entuzi-
azmu, ktoré nám v poslednom obdo-
bí úprimne chýbali. A pozor, črtá sa 
tu aj jedna cezhraničná spolupráca s 
parlamentom z gymnázia vo Veľkých 
Pavloviciach, ale to asi až budúci rok. 
Na záver by som rada zablahoželala 
všetkým maturantom, ktorí sa už ko-
nečne zbavili pút neistoty a už vedia, 
na čom vlastne sú. Verím, že rozhod-
nutie pána ministra nezneužijeme. 
Naopak, dúfam, že získaný priestor 
využijeme v prospech zmysluplných 
aktivít. Prečo píšem v prvej osobe? 
Pretože aj ja som jednou z vás:). 
Všetkým vám prajem príjemné a bez-
pečné veľkonočné sviatky a veľa opti-
mizmu do ďalších, snáď už slnečných 
dní. 

Adela Sadloňová

Študentské listy

Dokonalosť v nedokonalosti
Zavri oči a predstav si, že si úplne 
sám/a sebou. Tancuješ, úplne naked 
a je ti úplne jedno ako šialene to vy-
zerá. Hudba z repárku sa nesie po 
celej kúpeľni, pretože samozrejme 
tancuješ v nej. Priznajme si najlep-
šia akustika a svetlá sú väčšinou v 
kúpeľni. Máš zvreté oči a len občas 
ich otvoríš nech sa uistíš, že naozaj 
sa nikto nepozerá, ale vlastne môže 
ti to byť jedno. Ty práve žiješ. Cítiš sa 
voľný/á a užívaš si svoj vlastný kon-
cert. Mám rada ten pocit, keď pozi-
tívna  energia prechádza mojím te-
lom. Je to niečo také silné, že úsmev 
na mojich perách je bránou pre túto 
energiu, ktorú odtiaľ odovzdávam 
okoliu. Viete je dôležité robiť si dob-
re. Vy sami dobre viete, čo Vám robí 
dobre. Tanec, spev, taký ten od srdca 
myslím,  rozhovor s niekým, kto je s 
vami na rovnakej vlne, alebo len jed-
lo, ktoré pohladí vaše chuťové bunky 
aj dušu. Všetci sme istým spôsobom 

umelcami.  Páči sa mi, ako  každý 
niečo vytvára. Každý jeden deň, čo 
sa zobudíme, kreslíme nové obra-
zy, tvoríme nové piesne, ktoré sa s 
nami nesú po celý deň. Vytvárame 
akési veľké dielo, ktoré sa volá život. 
Magické. Strašidelné, ale skutočné. 
Mnohé historické osobnosti to ve-
deli a preto žili nejakým spôsobom, 
ktorý bol prínosným  nie len pre nich, 
ale aj pre ostatných. Virginia Woolf – 
okúzľujúca spisovateľka, ktorá svetu 
prostredníctvom svojich kníh odo-
vzdala posolstvo v zmysle, že pre 
tvoju slobodu neexistuje žiaden 
zámok a žiadna brána, zábrana. Je 
pôsobivé ako si všetci a všetko snaží-
me svoju  voľnosť chrániť. Niekedy si 
musíme navzájom pomôcť. Podporiť 
sa, zomknúť sa a bojovať za to, čo je 
správne. Možno aj kvôli tejto sku-
točnosti vznikli mnohé ekologické 
iniciatívy pre ochranu prírody. Je zra-
niteľná a pre nás nenahraditeľná. Je 

dôležité sa na túto tému rozprávať, 
lebo sama príroda je súčasťou nás. A 
keď ona nefunguje, nemôžeme ani 
my kvalitne žiť. Musíme sa vzdelávať, 
aby sme dokázali si navzájom poro-
zumieť. Aby sme chápali súvislosti, 
ktoré vo svete sú. A nie je ich málo. 
Buďme vďační našim učiteľom, že 
sú ochotní byť tými, čo nás učia ro-
zumieť svetu okolo. Pripomínajme si 
ich nie len 28. 3., ale vždy vtedy, keď 
sa o čo i len kúsok posunieme ďalej 
v našom diele. Toto dielo je plné pa-
radoxov a originality. Presne ako ten 
život. Dotvára nás, našu podstatu. 
Tancujme nahí v kúpeľni, spievajme 
tak, akoby sme boli najväčšie hviez-
dy. Ochutnávajme dobré jedlá, ktoré 
nás prenesú do rôznych kútov sveta. 
Dovoľme žiť sebe život, ktorý nie je 
dokonalý, ale je náš. Plný paradoxov 
a originality. 

Lucia Poláková, 
Študentský parlament

Chceli by ste senickej mládeži venovať dve percentá z daní z príjmov?

Ako tohtoročná maturantka, by som 
sa rada vyjadrila k aktuálnej situácii, 
nás študentov končiacich  ročníkov. 
V mene všetkých maturantov, mô-
žem s istotou povedať, že posledné 
mesiace boli pre nás náročnejšie 
viac než kedykoľvek predtým. Ne-
myslím tým náročné v tom zmysle, 
žeby bolo náročné samotné učivo, 

alebo učenie sa, myslím tým z hľa-
diska neistoty, v ktorej sme sa ocitli. 
V každom z nás sa začali objavovať 
strach a neistota v tom, čo bude ďa-
lej. Okrem náročného vzdelávania 
cez online hodiny, kamery, techno-
lógie, bolo oveľa ťažšie sa pripra-
vovať na maturity, ktoré mali byť 
odlišné ako minulé roky. Čím viac 
sa blížil termín písomných maturít, 
tým viac sa nám kopilo viac povin-
ností a viac učív. Celé tieto mesiace 
neboli vôbec jednoduché, avšak 
všetci sme si po tomto dlhom stre-

se vydýchli, a to vďaka vyhláseniu 
o zrušení písomných ako aj ústnych 
a praktických maturitných skúšok. 
Vďaka tomuto vyhláseniu maturanti 
teda dostanú maturitu formou arit-
metického priemeru, čo považujem 
naozaj za spravodlivé. Vydýchli sme 
si, nastala obrovská úľava a konečne 
istota. Za seba môžem povedať, že 
sa teraz budem v rámci uvoľneného 
času viac venovať príprave na vyso-
kú školu. 

Karolína Muchová
SSOŠP Senica

Tohtoročná 
maturita

Ide to cez Študentský parlament 
mesta Senica, ktorý pôsobí pri CVČ 
Senica a v minulom roku sa stal po-
berateľom 2 % z daní z príjmov. Do-
voľujeme si vás preto, dospelých fan-
úšikov parlamentu i CVČ, požiadať o 
darovanie. Prípadný finančný výnos 
využijeme na skvalitnenie aktívnej 
činnosti. Pôjde o aktivity pre 13- až 
19-ročnú mládež, ako je dobudova-
nie klubovne, zveľadenie dvora CVČ, 
kde sa klubovňa nachádza, o prípra-
vu niektorých podujatí pre mládež, 
ako je literárna súťaž Čo potom?, 
Študentský ples 2022 a aj blížiace 
sa 20. výročie pôsobenia parlamen-

tu v Senici. Budeme vďační naozaj 
každému, kto sa pre tento počin 
rozhodne. Ešte sa to dá stihnúť. Po-
trebné tlačivá nájdete na stiahnutie 
na  www.cvc-senica.webnode.sk. Čo 
je ale dôležité - nahlásiť vaše rozhod-
nutie účtovníčke zamestnávateľa. 
Malo by to ísť v menšej firme i spät-
ne, keď ste nenahlásili 2 % v januári. 
POTVRDENIE o zaplatení dane vám 
do termínu marcovej výplaty v apríli 
spracuje a odovzdá zamestnávateľ 
a na základe Potvrdenia si vypíšete 
VYHLÁSENIE o poukázaní podielu 
zaplatenej dane. Určite máte s tým-
to skúsenosti z minulých rokov. Obe 

správne vyplnené a podpísané tlači-
vá (originály!) odovzdáte osobne na 
príslušnom Daňovom úrade. Termín 
je do konca apríla 2021. Urobte si 
kópie odovzdaných tlačív a môžete 
nám ich zaniesť do CVČ, až otvorí-
me. Alebo iným spôsobom nahlásiť, 
že ste nám 2 % venovali. Povinné to 
však nie je. Verte, že ide o užitočnú 
a zmysluplnú vec. VEĽMI PEKNE VÁM 
ĎAKUJEME! A ďakujeme najmä štu-
dentom, že oslovia s touto výzvou 
svojich rodičov, strýkov, starých ro-
dičov...

Dana Kopecká
koordinátorka Štud. parlamentu
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Zamyslenie

Tvorba odpadu, recyklácia a ochrana 
životného prostredia sú témy, ktoré 
sa čoraz viac rozoberajú v spoločnosti. 
Každý z nás je členom cyklu, v ktorom 
vzniká a zaniká odpad. Postupným 
modernizovaním spoločnosti sa jeho 
množstvo zvyšuje, preto je nevyhnut-
né riešiť otázky spojené s jeho likvi-
dáciou a minimalizáciou. Proces vy-
tvárania odpadu sa nezačína hodom 
daného predmetu do koša. Začína sa 
už u výrobcov, kedy sa daná vec vy-
tvorí, zabalí a distribuuje do obehu. Je 
veľmi dôležité, aby najmä veľké firmy 
riešili otázku znižovania obalových 
materiálov a odpadu vyprodukované-
ho pri výrobe tovaru. Ďalším dôležitým 
faktorom je dopyt. Ak budú mať veľké 
reťazce pocit, že sa napríklad nebalený 
tovar predáva viac ako balený, zvýšia 
jeho kvantitu na trhu.  Ak si teda myslí-
me, že my sami nič nezmôžeme, nie je 
to úplne tak. Na každom jednom člán-
ku tohto komplexného reťazca záleží. 
Keď už však odpad vytvoríme, čo by 

sme s ním mali urobiť? Treba si položiť 
tri základné otázky. 

Môžem danú vec opätovne využiť? 
Prieskumy ukázali, že až 80 percent z 
celkového odpadu sa dokáže opätov-
ne využiť. Bežný Slovák ročne vypro-
dukuje 290 kilogramov odpadu, čiže 
ako Slovensko spolu za rok vytvoríme 
približne dva milióny ton komunálne-
ho odpadu. Sme naozaj takí bohatí, 
aby sme si to mohli dovoliť? 

Ak to nemôžem využiť ja, môže to vyu-
žiť niekto iný? Staré deky môžeme za-
niesť do útulku, oblečenie do detských 
domovov alebo dokonca ho, ak je v 
dobrom stave, môžeme predať a tým si 
nejaké peniaze zarobiť. Možnosť, ktorá 
nám občas ani nenapadne, je oveľa 
jednoduchšia, ako sa na prvý pohľad 
zdá. Neurobíme tým  len dobrý skutok, 
ale pomôžeme aj našej Zemi. 

Môžem danú vec separovať? Táto ko-
nečná otázka je veľmi dôležitá, pre-
tože separácia odpadu je hlavným 

kritériom šetrenia primárnych zdrojov. 
Recykláciou 110 ton starého papiera 
sa ušetrí až hektár starého 80-ročného 
lesa. Tieto stromy môžu následne po-
hlcovať naďalej oxid uhličitý, znižovať  
globálne otepľovanie a vytvárať pre 
nás tak veľmi dôležitý kyslík. Takéto 
významné veci dokáže jeden jednodu-
chý krok - vhodenie papiera do správ-
neho kontajnera. 

V mestách po celom Slovensku sa 
postupne objavujú kontajnery na bio-
odpad, ktorý momentálne tvorí ma-
joritu komunálneho odpadu v našich 
domácnostiach. Neskôr tento odpad 
skončí na skládkach, kde sa stráca 
jeho podstata a využitie. Senica bude 
ďalším mestom, ktoré umožní svojim 
obyvateľom prístup k takýmto hne-
dým kontajnerom. Je veľmi dôležité, 
aby sme sa najskôr oboznámili, čo sa 
do nich smie vyhodiť a čo musí ešte 
naďalej končiť v komunálnom odpa-
de. Kvôli dostupným prostriedkom na 
kompostovanie, to má každé mesto 
inak, preto je nevyhnutné takéto infor-

mácie poznať skôr, než sa pustíme do 
samotného triedenia. 

Odpadky tu boli, sú aj budú a je len na 
nás, ako s nimi budeme ďalej zaobchá-
dzať. Spoločným úsilím môžeme zme-
niť náš život, ale najmä životy budúcich 
generácií. Každý svojím malým gestom 
môže ukázať ostatným, že tá námaha 
za to stojí. Keď sa takto zjednotí dosta-
točné množstvo ľudí, dokážeme hro-
madne zmeniť svoje návyky a neskôr aj 
svet. Naša generácia je poslednou, kto-
rá môže urobiť potrebné kroky  na to, 
aby sme zachránili Zem. Potrebujeme 
aj pomoc zvyšných generácií, pretože 
sami tento boj nevyhráme. Nemám ži-
adnu planétu B, na ktorú by sme sa v 
prípade núdze mohli presťahovať. Ak 
všetci budeme spolupracovať a bude-
me sa malými krôčikmi posúvať vpred, 
minimálne naše mesto bude čoraz lep-
ším miestom na život. Za to sa oplatí 
bojovať, no nie? 
 

Shadije Bordáčová
Gymnázium Senica

Životné prostredie

Virginia Woolf: kúzelníčka so slovami
...skúste to aj vy, uvidíte ešte o veľa, o 
veľa viac. Ani prichádzajúca jar vás tam 
nebude baviť. Iba ak s vrecami na od-
pad, s hrabľami a iným náradím. A kde-
že je táto planéta? Za mostom smerom 
z Kolónky do Čáčova, cestou popri po-
toku, popri plote bývalého SH. Na jar a 
v lete krásne miesto na relax, keby... Ak 
vás zábery zdravo nahnevali, zoberte si 
pracovné rukavice, veľké vrece, povrá-
zok a zahrajte sa na „hrdinu“! Pridáte 
sa tak  k členom Študentského parla-
mentu mesta Senica, ktorí tam chcú 
aspoň na chvíľku, ku Dňu Zeme, vrátiť 
tvár prírody. Termíny spoločnej dobro-

voľníckej práce zo  známych dôvodov  
zatiaľ nevyhlasujeme! Aj v dvojici, tro-
jici kamarátov, či s rodinou ide spraviť 
veľa! Plné vrece zaviažte a nechajte na 
začiatku jednej alebo druhej strany 
cesty, vyfoťte sa a fotku pošlite na FB 
Adela Sadloňová alebo Dana Kopecká. 
Mesto Senica zabezpečí odvoz odpa-
du - ďakujeme. A ak sa vráti náš život 
do normálu, pôjdeme v máji robotu 
dokončiť spoločne a možno aj skrášliť 
nevzhľadný šedý múr popri ceste. Táto 
výzva má termín trvania od 12. do 22. 
4. 2021!       

Dana Kopecká                                                                                              

Boli sme sa prebehnúť...
Keď som poprvýkrát otvorila Pani 
Dallowayovú, pohltil ma syndróm 
zmäteného čitateľa. Slová prechádzali 
z mysle postavy k činom a následne 
boli prepojené s ďalšou postavou. Ako 
Virginia Woolfová napísala, sú na seba 
pripútaní tenkou niťou, pavučinovým 
vláknom. Vtedy som knihu zavrela, 
odložila a odišla preč. Počas pandémie 
som sa k nej vrátila. Po prečítaní po-
slednej strany som 
rozmýšľala, či je táto 
žena z Venuše alebo 
ako je možné, že sa 
tak vyzná v ľudských 
tvoroch.

Knihy Virginie Wool-
fovej sú svetovou 
klasikou, no veľa ľudí 
má pred ňou dištancovaný rešpekt. 
Chápem, tiež som bola prekvapená, 
keď ma nečakal jasne sa rozvíjajúci 
príbeh, ktorý má hlavu a pätu. Lenže 
život nemá hlavu a pätu, aspoň ten 
môj určite nie. Keď som čítala pani Da-
llowayovú, nepotrebovala som vedieť 
ako kniha skončí, pretože sa všetko 
dialo teraz. V mysli pani Dallowayovej, 
pána Septima Smitha a ľudí s nimi 
spojenými. Označuje sa ako literárna 
impresionistka. Inak povedané: človek, 
ktorý slovami zachycuje všetko, čo cíti, 
vníma a dokáže slovami namaľovať aj 
nezvrátiteľný beh času. Bola hrdou fe-
ministkou a vo svojich knihách často 

píše o intelektuálnych bariérach, ktorý-
mi boli ženy jej doby oklieštené a kri-
tizuje dominanciu mužov v anglickej 
literatúre. 

V živote to vôbec nemala ľahké. Pred-
časná smrť jej matky (neskôr aj ďalších 
jej milovaných ľudí), s ktorou si bola 
veľmi blízka, spôsobila jej prvý nervový 
otras. Okrem toho bola počas dospie-

vania sexuálne zne-
užitá jej nevlastnými 
bratmi. Všetky tieto 
faktory viedli k tomu, 
že Virginia Woolf 
trpela depresiami, 
ktoré ju nakoniec v 
roku 1941 doviedli k 
samovražde.

V podstate celý život sa pohybovala 
prevažne v intelektuálnych kruhoch 
(bola členkou Bloomsbury Group).Tu 
sa spoznala aj s manželom Leonardom 
Woolfom, ktorý jej bol v živote veľkou 
oporou. Stál pri nej aj počas jej romá-
niku s autorkou Vitou Sackwille-West. 
Z ich korešpondencie je zrejmé, že boli 
do seba úprimne zamilované a vzťah 
s Vitou ju inšpiroval k napísaniu diela 
Orlando.
Jej život mi pripomína jej tvorbu. Veľ-
mi, veľmi náročný, no zároveň nestráca 
svoje čaro a ideály.

Lucia Rapáková
Gymnázium Senica
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Dištančné vzdelávanie už trvá veľmi dlho

Ako ste si zvykli na dištančné vyučo-
vanie?
• GS: Ťažko. Zvykla som si, ale trvalo to 
veľmi dlho.
• OA: Neviem, či by som povedala, že 
som si zvykla. Skôr som sa prispôsobila 
situácii. No priamy kontakt so študent-
mi mi chýba. V prvej vlne to brali všetci 
ako niečo nové, zaujímavé. Dištančné 
vzdelávanie však už trvá veľmi dlho. 
Nehovorím, že táto situácia nemá aj 
výhody (netreba ráno tak skoro vstávať 
a cestovať do práce), no myslím si, že 
začínajú prevyšovať negatíva.
• SOŠ: Na dištančné vyučovanie som 
si nezvykla, nevyhovuje mi dlhodo-
bo, ale nedá sa mu vyhnúť. Snažím sa 
zostať nohami pevne na zemi a využiť 
techniku zmysluplne na online hodi-
nách. Prezenčné vyučovanie sa nedá 
nahradiť dištančným.

Aká vládne atmosféra v týchto dňoch 
medzi učiteľmi?
• GS: Neviem povedať. Keďže som na 
škole nová, neviem porovnať atmo-
sféru pred dištančným vyučovaním a 
počas neho.
• OA: Nemôžem hovoriť za ostatných, 
no ja začínam byť unavená. Únava 
plynie z neustáleho pozerania do čier-
neho monitoru, z ktorého sa sem-tam 
ozve hlas vyvolaného študenta. Nikto 
z nás na túto situáciu nebol priprave-
ný. Ja som veľmi spoločenská, chýba 
mi kontakt so študentmi, výrazy ich 
tvárí, spätná väzba. Myslím si, že väčši-
na učiteľov by sa najradšej vrátila späť 
medzi svojich študentov. Či a kedy sa 
tak stane, to si teraz asi netrúfne nikto 
čo i len odhadnúť.
• SOŠ: Nebudem hovoriť za svojich 
kolegov. Za seba môžem povedať, že 
po zrušení maturít ministrom školstva, 
som sklamaná. Myslím si, že to nebolo 
práve najšťastnejšie rozhodnutie, hoci 
študentov pravdepodobne potešilo. 

Aké nedostatky vnímate ohľadom digi-
talizácie v školstve?
• GS: Vybavenosť škôl. Nie je to prípad 
tej našej, ale celkovo viem o viacerých 
školách, ktoré majú s týmto problém. 
Nemajú techniku na zapožičanie ani 
pre svojich učiteľov, a už vôbec nie pre 
žiakov. 

• OA: Väčšina učiteľov teraz pracuje 
z domu, k čomu využíva svoj vlast-
ný počítač alebo notebook. Na ško-
lách chýbajú počítače. Ak aj počítače 
sú, často sú staré a pomalé. Častým 
problémom škôl  je aj veľmi pomalé 
internetové pripojenie či chýbajúce 
dataprojektory. Ani digitálna gramot-
nosť niektorých učiteľov nie je na 
dostatočnej úrovni. Vláda by sa preto 
mala snažiť čo najskôr odstraňovať 
tieto nedostatky. OA Senica našťastie 
nemá problém ani s jedným z vyššie 
menovaných. Dokonca ponúkla všet-
kým učiteľom a aj študentom, ktorí 
potrebovali, možnosť zapožičať si PC 
alebo notebook zo školy. 
• SOŠ: Podľa môjho názoru, najväčším 
problémom je technická vybavenosť 
žiakov – chýbajú im tablety, počítače. 
Mnohí sa pripájajú iba prostredníc-
tvom mobilov. Ak sú doma viacerí 
súrodenci, je to veľký problém.  A v 
školách chýba častejšia výmena sta-
rých počítačov za nové. 

Na čo by sa podľa vás mal najviac brať 
ohľad pri výučbe na diaľku? Aké prak-
tiky využívať, aby sa aj menej koncen-
trovaní žiaci dokázali plnohodnotne 
sústrediť na hodinách?
• GS: Pozornosť žiakov závisí podľa 
mňa od dvoch parametrov pre prebe-
raný obsah učiva: buď je učivo dôleži-
té (z akýchkoľvek dôvodov) alebo je 
zaujímavé. Nebudeme si klamať. Nie 
všetky učivá sú dôležité a nie všet-
ky učivá sú zaujímavé. Čiže to, čo ja, 
ako učiteľka, viem urobiť s pozorno-
sťou žiakov je, buď im podať dôkaz 
o dôležitosti preberaného učiva (z 
akéhokoľvek dôvodu) alebo urobiť aj 
nezaujímavé učivo zaujímavým a to 
pomocou nejakej aktivity. Možností 
je viac, pre každý predmet. Druhá vec 
je však ochota samotného žiaka udr-
žať si pozornosť na hodine. Tu by si 
mal žiak položiť otázku: „Čo mi najviac 
uberá pozornosť?“ Stavím sa, že v 90-
tich percentách by bola odpoveď: mo-
bil alebo PC. A väčšina pozornosti by 
sa týkala upozornení na Instagrame, 
Messengeri, Tiktoku,... Čiže moja rada 
pre nich je, aby si vypli upozornenia 
počas vyučovania a odložili mobil nie-
kam ďaleko. ;)

• OA: Treba prihliadať na technické 
možnosti každého žiaka, zdravotný 
stav (veľa študentov malo alebo má 
COVID-19) a ich schopnosti. Niekto-
rým viacej vyhovuje dištančné vzdelá-
vanie, niektorým menej. Súčasná situ-
ácia nie je dobrá ani pre učiteľov, ani 
pre žiakov. Učitelia majú oveľa viacej 
práce s prípravou hodiny, materiálov, 
pomôcok. Oveľa viacej času trávia pri 
PC. Žiaci taktiež trávia pred PC niekoľ-
ko hodín denne, pomaly sa vytráca 
snaha niečo sa naučiť. Už aj najzanie-
tenejší študenti poľavili. Ja sa snažím 
striedať formy práce. Doma som si vy-
tvorila svoju „tabuľu“, na ktorú píšem a 
vysvetľujem učivo. Niektoré časti učiva 
spracúvam pre žiakov formou videí, 
ktoré pre nich ukladám a zverejňujem 
na YouTube. Vytváram pracovné listy, 
zadávam samostatnú prácu... Počas 
online hodín sa snažím zapájať žiakov 
do hodiny, vyvolávam ich, pýtam sa na 
postup...
• SOŠ: Asi to bude pre mnohých 
zvláštne, ale myslím si, že na rodičov. 
Aké praktiky používať? To sa nedá zo-
všeobecniť. Závisí to vždy od žiakov v 
triede, od ich osobnosti. Osvedčili sa 
mi rôzne kartičky s gramatikou, hry, 
kreslenie, projekty, cvičenia v Edu-
Page, kde dokážem zapojiť každého 
žiaka do učenia a rada využívam my-
šlienkové mapy. 

Aké metódy hodnotenia používate 
počas dištančného vyučovania?
• GS: Jednoznačne písomné odpove-
de, ale rovnako by som túto metódu 
uprednostňovala aj pri prezenčnom 
vyučovaní. 
• OA: Priebežne sa snažím žiakov hod-
notiť a povzbudzovať. Nie je dôležité, 
či bude úloha dobre vypracovaná, 
dôležitá je snaha. Známky dávam 
hlavne za písomky, no i za čiastkové 
úlohy, odpovede alebo zapájanie sa 
žiaka na hodine. Získať objektívny po-
hľad na to, či žiak učivo vie alebo len 
od niekoho odpísal, je veľmi ťažké. 
Žiaci majú veľa možností, ako si po-
môcť. Vždy im však vravím, že sa učia 
pre seba. 
• SOŠ: Počas dištančného vyučovania 
používam predovšetkým slovné hod-
notenie, ale i klasické známkovanie. 

Pýtali sme sa vyučujúcich senických stredných škôl na súčasnú situáciu ,,v laviciach“. Ponúkame vám 
rozhovor s tromi pedagógmi našich škôl a chceme sa im aj touto cestou poďakovať za ich ochotu a 
silu v tejto neľahkej dobe. Odpovedali Mgr. Eva Volková za Obchodnú akadémiu Senica, Mgr. Dana 
Žáková za Strednú odbornú školu Senica a pani profesorka z Gymnázia L. Novomestského Senica. 
Pýtali sa študentky: Lucia Jablonická, Katarína Valúchová a Lucia Poláková.

 

Čo nové v EÚ
• Európska komisia navrhuje 
digitálne zelené "COVID pasy" 

Európska komisia 17. marca 2021 
predložila návrh na vytvorenie di-
gitálneho zeleného osvedčenia 
s cieľom uľahčiť bezpečný voľný 
pohyb občanov v rámci EÚ počas 
pandémie COVID-19. Digitálne ze-
lené osvedčenie (zaužívané aj ako 
COVID pas) bude dôkazom o tom, 
že osoba bola zaočkovaná proti 
ochoreniu COVID-19, má negatív-
ny výsledok testu, alebo ochore-
nie COVID-19 prekonala. Bude k 
dispozícii bezplatne v digitálnom 
alebo papierovom formáte. Bude 
obsahovať kód QR na zaistenie 
bezpečnosti a pravosti certifikátu. 
Komisia vybuduje digitálnu brá-
nu, aby bolo možné overiť všetky 
osvedčenia v celej EÚ, a bude pod-
porovať členské štáty pri technickej 
realizácii osvedčení. Digitálne zele-
né osvedčenie bude platné vo všet-
kých členských štátoch EÚ a k jeho 
používaniu môže pristúpiť aj Island, 
Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiar-
sko. Systém digitálnych zelených 
osvedčení je dočasným opatrením. 
Pozastaví sa, keď Svetová zdravot-
nícka organizácia vyhlási koniec 
medzinárodnej núdzovej situácie v 
oblasti zdravia v súvislosti s ochore-
ním COVID-19. 

• Zákaz predaja plastových 
výrobkov na jedno použitie 

Vedeli ste, že od 3. júla budú v EÚ 
zakázané jednorazové plastové vý-
robky, ktoré je možné nahradiť eko-
logickejšími alternatívami? Európ-
sky parlament schválil celoúniový 
zákaz predaja plastových výrobkov 
na jedno použitie, vrátane tanie-
rov, príborov, slamiek či vatových 
tyčiniek. Nová legislatíva stanovuje 
členským štátom do roku 2029 cieľ 
zberu plastových fliaš na úrovni 90 
percent. 
Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku

Rozhovor s našimi učiteľmi
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Mesto nielen poradí, ale aj finančne 
pomôže so skrášlením predzáhradiek

Priložte ruky k dielu
Výsadba predzáhradky môže byť zábavná, skrášli 
ulicu a v lete ochladí okolie bytových domov. 
Vďaka vyššej zeleni spraví mesto odolnejším voči 
klimatickým zmenám a je dobrá aj pre vtáky a 
hmyz. Predzáhradky tvorí pás rastlín vysadený po-
pri fasáde domu, najmä pri hlavných vchodoch do 
bytoviek, no môžu byť zakladané aj zo zadnej stra-
ny domov. Každá popínavá rastlina, šalvia alebo sl-
nečnica spríjemní pouličnú scenériu. Spravte spolu 
s nami mesto pestrejším.

Výsadba na verejnom priestranstve má svoje 
pravidlá
Ak chce niekto sadiť na verejnom priestranstve, 
alebo na pozemku, ktorý nie je v jeho vlastníctve, 
musí mať na to vždy súhlas vlastníka. Buď ide o 
spoločný majetok majiteľov bytov alebo o poze-
mok, ktorého majiteľom je mesto.  Preto samosprá-
va prichádza s manuálom výsadieb a nadstavením 
pravidiel výsadby na verejnom priestranstve. 

Senická radnica vyčlenila v rozpočte na tento 
rok prostriedky na predzáhradky
O príspevok bude môcť požiadať ktorýkoľvek ob-
čan na vytvorenie novej alebo revitalizáciu exitujú-
cej predzáhradky pri svojom bytovom dome. Záro-
veň bol na oddelení výstavby, životného prostredia 
a dopravy MsÚ spracovaný manuál výsadieb na 
verejných priestranstvách, ktorý stanovuje postup, 
ako pri realizácii takého zámeru majú občania 
postupovať. „Pre rok 2021 sme vyčlenili v rozpočte 
finančné prostriedky aj  na skrášľovanie mestských 
predzáhradiek. Cieľom tejto mestskej novinky je po-
môcť skrášliť, zútulniť a zatraktívniť verený priestor. 
Zároveň týmto zámerom sledujeme to, že získame 
aktuálnu evidenciu vysádzaných plôch najmä kvôli 
údržbe verejnej zelene, kontrolu nad nesprávnym 
umiestňovaním rastlín, vysádzaním drevín na vede-
niach inžinierskych sietí, v blízkosti fasád, ale aj ako 
prevenciu proti konfliktom a následným výrubom 
drevín,“ vysvetľuje zámer samosprávy primátor 
mesta Martin Džačovský.

Manuál výsadby verejných priestranstiev
V manuáli výsadieb na verejných priestranstvách 
nájdu občania pravidlá, ktoré treba dodržať pred 
samotnou realizáciou výsadby, postupy vysád-
zania, či tipy na údržbu. Zároveň tu nájdu návrhy 
úprav od záhradnej architektky, ako by mohla-
predzáhradka vyzerať. Nájdu tu zoznam rastlín 

Jar je ideálnym obdobím na vysádzanie a zakladanie záhonov. Vysádzať a skrášľovať si svoje okolie môžu teraz nielen obyva-
telia rodinných domov, ale aj bývajúci v bytových domoch na senických sídliskách. Viaceré bytovky majú svoje okolie už teraz 
pekne upravené. I mnohí ďalší by možno chceli okolie svojho bydliska skrášliť, nevedia však ako na to. Mesto Senica prichádza 
s novinkou, ako pomôcť pri revitalizácii tzv. predzáhradiek a pomoc od mesta bude nielen v podobe rád a odporúčaní, ale aj 
finančná.

vhodných na slnečné miesta, ale aj do vlhkej 
pôdy, či pravidlá výberu drevín. „Z doterajších 
skúseností vieme, že ľudia vysadia malý stromček 
pred svojím bytovým domom, no netrvá dlho a 
zmalého stromčeka vyrastie veľký strom, ktorý im 
tieni do okien, poškodzuje fasádu či siete vedúce 
v zemi, nadvíha koreňmi chodník a občania zra-
zu žiadajú o výrub. No i pri menších výsadbách 
prichádza k problémom, keď pracovníci technic-
kých služieb nemajú prehľad, že v trávniku pred 
bytovým domom bolo nedávno niečo zasadené a 
rastlinu pri kosení pokosia. Je čas nastaviť pravidlá, 
aby sme predchádzali takýmto problémom,“ vy-
svetľuje Zuzana Gašparová z referátu životného 
prostredia.

Ako pred zrealizovaním predzáhradky 
postupovať?
Výsadbu je dobré prediskutovať na domovej 
schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priesto-
rov alebo inak získať  súhlas/nesúhlas vlastníkov 
s výsadbou v okolí bytového domu. Pri vytvára-
ní predzáhradiek je dobré zapojiť aj susedov z 
vedľajších vchodov. Predzáhradky pred celou by-
tovkou sú samozrejme krajšie ako pred jedným 
vchodom, nie je to však podmienka. Záujemca 
vyplní formulár, ktorý nájde na webovom sídle 
mesta (www.senica.sk). Po odsúhlasení vhod-
nosti druhov a umiestnenia výsadby mestom 
Senica, sa môže pristúpiť k samotnej realizácii. 

Na čo môžete žiadať finančný príspevok?
Z finančných prostriedkov konta určeného na 
mestské predzáhradky bude žiadateľom zakúpe-
ný rastlinný materiál, kôra, či zemina a obyvatelia 
si v rámci svojej komunity svojpomocne pretvoria 
priestor pred panelákom na predzáhradku. Pod-
mienkou celej úpravy je následná starostlivosť 
obyvateľov o novovysadenú zeleň a udržiavanie 
predzáhradky vo vynovenej forme.  „V prípade, že 
záujem o poskytnutie finančných prostriedkov pre-
výši sumu tohtoročného rozpočtu a občania prejavia 
zvýšený záujem o takúto pomoc, je možné uvažovať 
do budúcna o jej navýšení,“ uviedol primátor.
S finančným príspevkom občanom môže pomôcť 
aj mestský výbor podávajúci návrhy na participa-
tívny rozpočet.

Lucia Vajdová, foto: archív 

 • Formulár, na základe ktorého môžete žiadať 
o finančnú pomoc pri kultivovaní, zakladaní 
a vysádzaní predzáhradiek, nájdete tu:
https://senica.sk/clanok/predzahradky
• Termín na podávanie žiadostí: od 15. 4. 2021 
do 15. 6. 2021.
• Komunikácia so žiadateľmi a vyhodnotenie 
sa ukutoční počas leta, realizácia na jeseň.
• Kontakt:
predzahradky@senica.sk
034/6987 622

 

Predzáhradky 
Senica
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Nezabudnite na povinnosť jarnej deratizácie
Mesto Senica na základe výtvy Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v Senici oznamuje termín 
pre realizáciu celoplošnej deratizácie (opatrenie 
na reguláciu živočíšnych škodcov), všetkým povin-
ným subjektom podľa § 52 zákona č. 355/2007 Z. z. 
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (fyzické oso-
by, fyzické osoby oprávnené na podnikanie a práv-
nické osoby) vyzýva vykonať deratizáciu v termíne 
od 8. apríla 2021 do 17. mája 2021.

Kto je povinný deratizáciu vykonať?
Fyzické osoby oprávnené na podnikanie a práv-
nické osoby, ktoré sú podľa § 52. odst. 1 písmeno j) a 
k) zákona č. 355/2007 Z. z. povinné vykonať deratizá-
ciu v objektech určených na poddnikanie, predovšet-
kým v objektoch školských zariadení, zdravotníckých 
zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a 
polyfunkčních domoch, v suterénnych a pivničných 
priestoroch objektov, v areláloch živočíšnej výroby, 
v areáloch potravinárskej výroby a v potravinových 
prevádzkach, v reštauračných zariadeniach, skladoch 
potravín a poživatín, v skladoch dalších komodít a 

 
Zo zápisníka mestskej polície  
Oškrel dve autá a ušiel
Na dispečing Mestskej polície (MsP) Senica bol 
15. marca prijatý telefonický oznam, ktorý upo-
zorňoval na nezodpovedného šoféra šedého Re-
naulta, ktorý na ulici S. Jurkoviča jazdou poškodil 
hneď dve zaparkované vozidlá a z miesta udalosti 
ušiel. Na miesto sa dostavila hliadka MsP, ktorá 
poskytla súčinnosť OO PZ Senica pri pátraní po 
uvedenom vozidle. Vozidlo našla zaparkované 
nezabezpečené pri predajni potravín na Sadovej 
ulici. Informácia bola poskytnutá OO PZ Senica, 
ktoré si vec na mieste prevzalo.

Vrátila nájdenú peňaženku
S úmyslom ohlásiť nájdenú pánsku peňaženku s 
dokladmi prišla 16. marca na operačné oddelenie 
MsP Senica poctivá občianka. Príslušníci spísali 
úradný záznam o prevzatí nájdenej veci. Majiteľ 
bol hliadkou MsP vyrozumený a následne sa do-
stavil na oddelenie MsP Senica pre svoje  stratené 
veci. 

Kvôli vodárom musel preparkovať
Na základe telefonátu od pracovníka BVS mest-
ská polícia prijala oznámenie ohľadom státia mo-
torového vozidla na mieste poruchy na Štefániko-
vej ulici. Hliadka MsP na mieste preverila situáciu, 
potvrdila opodstatnenosť nutnosti preparkova-
nia vozidla, vyrozumela majiteľa, ktorý vozidlo 
následne preparkoval.

Hádali sa pred deťmi
V podvečerných hodinách bola stálou službou 
MsP prijatá telefonická žiadosť z OO PZ Senica 
o preverenie oznámenia rodinnej hádky na Šte-
fánikovej ulici za prítomnosti detí. Po preverení 
situácie bolo zistené, že k fyzickému násiliu ne-
prišlo. O 21:51 a 22:04 boli opätovne oznámené 
na mestskú políciu hádky a hluk. Pre narušenie 
občianskeho spolunažívania a rušenie nočného 
kľudu boli účastníci riešení hliadkou MsP priamo 
na mieste. 

Rozdali respirátory
Dňa 18. a 19. marca vykonala Mestská polícia Se-
nica v spolupráci s TV SEN preventívnu akciu so 
zameraním na kontrolu dodržiavania opatrení 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej repub-
liky a zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 
a rozvoji verejného zdravia, pričom počas akcie 
bolo rozdaných celkovo 150 kusov respirátorov 
vybraným skupinám obyvateľov. 

-red- 
Zdroj MsP Senica

Na základe aktuálnej epidemiologickej situácie Mestský úrad v Senici funguje v obmedzenom 
režime počas stránkových dní nasledovne: od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 12.30 hod. do 
15.00 hod. (v piatok do 14.00 h).
Vstup do budovy MsÚ je umožnený len na základe vopred dohodnutého termínu a času s 
príslušným zamestnancom mesta po preukázaní sa: negatívnym výsledkom testu na COVID-19 
nie starším ako sedem dní, potvrdením o prekonaní ochorenia  COVID-19 nie starším ako tri 
mesiace, dokladom o zaočkovaní proti COVID-19 aj druhou dávkou a od tohto očkovania uply-
nulo aspoň 14 dní s výnimkami uvedenými vo Vyhláške č. 47 ÚVZ SR.
 
Kontakty nájdete na úradnej tabuli MsÚ a na webstránke mesta:
https://senica.sk/clanok/3740-uradne-hodiny-a-kontakty

Pokladňa je otvorená počas úradných hodín MsÚ.
Vo štvrtok 1. apríla bude mestský úrad zatvorený.

Fungovanie Mestského úradu Senica

skládkách komunálního odpadu prostredníctvom 
firiem oprávnených na túto činnosť.

Výzvy sa týka aj fyzických osôb – občanov na vyko-
nanie deratizácie v pivničných priestoroch, při cho-
voch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových 
domoch, predovšetkým ak v ich blízkosti sú objekty 
určené na podnikanie (viď predchádzajúci odstavec).

Objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonávať, 
musia byť aj fyzicky upratané, zbavené materiálov a 
nečistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov.

-msu-

Mestské trhovisko sa otvorí po Veľkej noci
V týždni od 12. apríla už bude možné v priestoroch 
mestského trhoviska zakúpiť si jarnú zeleninu, ale 
už aj priesady zeleniny a kvetov.  „Zrejme aj skôr, 
nielen v sobotu, veľa však bude záležať od počasia," 
informuje riaditeľ Mestského podniku služieb Ján 
Bachura.
"V sobotu 17. apríla však už určite bude k dispozícií 
predaj takého sortimentu, na aký sú kupujúci zvyk-
nutí z predchádzajúcich rokov - priesady, planty, jarná 
zelenina z foliovníkov a sklenníkov. Správca trhoviska 
pripraví všetky podmienky k tomu, aby sa predaj mo-
hol začať hneď, ako to počasie dovolí." dodáva.
Treba však počítať s tým, že vstup kupujúcich na tr-
hovisko a ich pohyb po ňom budú významne regu-
lované - približne v intenciách vlaňajška.
"Jediná skutočnosť, ktorá by mohla tieto plány zhatiť 
spočíva v mimoriadnom zhoršení epidemiologickej si-
tuácie a obmedzení predaja - rozhodnutím hlavného 
hygienika Slovenskej republiky," uzatvára Ján Bachu-
ra.                                                                                       -tam- 
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Literárna Senica Ladislava Novomestského vstupuje do XXXV. ročníka

Minulý ročník sa niesol v znamení 
zmien. Jednak zo strany organizá-
torov, jednak ako prirodzená reak-
cia na aktuálnu situáciu. „Náš cieľ 
však zostáva rovnaký: chceme, aby 
súťaž LSLN spájala dlhoročnú tradí-
ciu a bohaté skúsenosti, no napriek 
tomu zostala mladá a príťažlivá i pre 
nastupujúce generácie,“ uvádza Sil-
via Sameková, riaditeľka Záhorskej 
knižnice. Zmeny, ktoré iniciovali 
sami organizátori, sa podľa jej slov 
jednoznačne osvedčili a zostávajú 
v platnosti i pre práve vyhláse-
ný XXXV. ročník. Konkrétne ide o 
prihlasovanie formou elektronickej 
prihlášky, anonymné posudzovanie 

súťažných príspevkov porotou a 
posun uzávierky na 15. septembra 
2021. 

„Vzhľadom na situáciu nebolo v mi-
nulom ročníku možné uskutočniť 
slávnostné vyhodnotenie laureátov 
a hodnotiace semináre ako osobné 
stretnutie účastníkov, porotcov, or-
ganizátorov a verejnosti. Podarilo sa 
nám však úspešne preniesť aktivity, 
ktoré každý ročník LSLN uzatvárajú, 
do virtuálneho priestoru. Vzhľadom 
na neistú prognózu počítame s  on-
line vyhodnotením i pri tomto roční-
ku,“ vysvetľuje riaditeľka Záhorskej 
knižnice. 

Literárna Senica Ladislava Novomeského, celoslovenská autorská súťaž v poézii a próze, oslovuje už viac ako 30 rokov záujemcov 
o literárnu tvorbu. Ponúka príležitosť konfrontovať prvé literárne pokusy s názormi odbornej poroty, ktorú zastrešuje Literárne in-
formačné centrum Bratislava a ktorú tvoria renomovaní literáti. Vyhlasovateľmi súťaže sú tradične Trnavský samosprávny kraj, Zá-
horská knižnica v Senici, Mesto Senica, Literárne informačné centrum Bratislava a Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava. 

Do zatiaľ posledného ročníka súťaže 
sa zapojilo  118 autorov, ktorí zaslali 
273 prác. Všetky informácie potreb-
né na prihlásenie do XXXV. ročníka 
súťaže Literárna Senica Ladislava No-
vomeského 2021 nájdu záujemci na 
webe www.zahorskakniznica.eu, 
v hlavnom menu odkaz Projekty. 

Záhorská knižnica Senica

Odborné vyučovanie sa niektorým žiakom počas pandémie nezmenilo
Dištančné štúdium na Strednej 
odbornej škole podnikania v re-
meslách a službách, V. Paulínyho 
Tótha 31/5, Senica prebieha v pl-
nom režime. Čo bolo pre nás v 
marci nové, stáva sa dnes bežným. 
Sme viac poučení a pripravení. Na 
teoretickom vyučovaní si pomá-
hame ako vieme, denne skenuje-
me učebnice, rôzne materiály, vy-
tvárame prezentácie, testy, úlohy, 
špekulujeme ako obmedziť pod-
vádzanie, skúšame na online ho-
dinách a využívame internet ako 

sa len dá. Odborné vyučovanie 
sa niektorým žiakom nezmenilo 
ani počas mimoriadnej situácie a 
naďalej ho vykonávajú na zmluv-
ných pracoviskách prezenčne. A 
čo ostatní? Dá sa variť dištančne? 
Dá! Počas dištančného vzdeláva-
nia naši kuchári cukrári zvládli pri-
praviť desiatky rôznych receptov 
online. Viac súťažili, pripravovali 
rovnaké jedlá, tematické jedlá ale-
bo jedlá podľa možností špajze. 
Automechanici obsadili otcom 
garáže a rozoberajú a opravujú 

všetko čo sa dá. Kaderníčky a koz-
metičky sa vrátili do detských čiaš, 
vytvárajú účesy, skrášľujú bábiky a 
aj celú rodinu. 

Sú samozrejme aj takí žiaci, ktorí 
chcú ale nemôžu, preto im škola 
poskytla možnosť zapožičania po-
čítačov. Vedenie školy, učitelia a 
majstri vychádzajú v ústrety všet-
kým. Kde je problém s internetom, 
tam sa posielajú úlohy a zadania 
poštou. Máme mnohých žiakov z 
iných okresov, no vždy si nájdeme 
cestu, ako sa dostať k učebným 

materiálom či úlohám.  Nikoho ško-
la nediskriminuje a dáva každému 
všetko, kto chce túto možnosť po-
moci využiť. 

Všetci sa riadime heslom: „Kde je 
vôľa, tam je cesta.“

Beáta Gedeonová, zást. riad.
SOŠ podnikania v remeslách 

a službách, Senica

Výtvarná Senica
 je regionálnou súťažou a výstavou 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby, 
do ktorej sa každoročne zapájajú 
výtvarníci z okresov Senica a Skali-
ca. Na prelome rokov 2020/2021 v 
jej 55. ročníku konfrontovalo svoje 

umenie 30 autorov so 106-timi vý-
tvarnými dielami. Časť z nich dosta-
la možnosť prezentovať sa so svo-
jou najnovšou tvorbou na výstave 
v Trnave. Výstava je od 9. marca 
2021 nainštalovaná v priestoroch 
Úradu Trnavského samosprávneho 
kraja v Trnave. Je na nej zastúpe-

ná maľba a kresba, z techník akryl, 
akvarel, tuš a kombinácia kresli-
arskych techník.Organizátorom 
výstavy je Trnavský samosprávny 
kraj – Záhorské osvetové stredisko 
v Senici.

Jaroslava Slezáková, ZOS Senica
(red. krátené)
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O svojom 
domčeku plnom 
detí bez rúšok, 
uštebotaných, 
veselých... 
O spoločných 
d o b r o d r u ž -
stvách vo dne,  

v noci, u nás i vonku, pod holým ne-
bom. O šťastných deťoch, spokojných 
rodičoch...

Už to bude šesť mesiacov, čo sme boli 
nútení zatvoriť dvere Centra voľného 
času Stonožka v Senici. Znie to pra-
podivne. Nezmyselne. Smutne. Za-
tvorená Stonožka, vstup zakázaný!? 
So situáciou sa vyrovnávame každý 
po svojom, všetci ťažko. No vieme, že 
bude dobre. Vždy máme pred sebou 
svetielko a povieme si... do Vianoc – 
do jarných prázdnin – do Veľkej noci... 
dokedy vlastne? My sa len tak ľahko 
nevzdáme. A plánujeme, snívame, 
premýšľame, pracujeme. Mnohí doma, 
niektorí občas v našom domčeku. Roz-
hodne neleníme. Ako to? Od októbra, 
kedy sme zostali zatvorení hľadáme 
zmysel v aktivitách, ktoré nám pomá-
hajú udržiavať kontakt medzi nami i s 
vami. Po dohode zamestnancov CVČ a 
po konzultácii so zriaďovateľom sme 
sa rozhodli neposkytovať svoju činno-
sť dištančne. Snažíme sa byť trpezliví, 
hoci niekedy je to ťažké. Dištančná 
výchovno-vzdelávacia činnosť v zari-
adení ako sme my, má kopec úskalí. 
Vedenie krúžkov dištančnou formou 
si nevieme pri väčšine z nich predsta-
viť. Neboli by plnohodnotné. U nás sa 
majú deti socializovať, baviť, spozná-
vať nové, zaujímavé možnosti využitia 
voľného času. Pravdupovediac, ne-
vedeli sme si predstaviť ani nadšenie 
detí a mládeže, keď im k online škole 
a online ZUŠ pridáme aj online CVČ. 
Množstvo času, ktorý prežijú školo-
povinné deti a študujúci mládežníci 
s počítačom a telefónom nás nikoho 
neteší. No naši malí aj veľkí Stonožkári 
nám veľmi chýbajú. Niektoré krúžky 
čisto dobrovoľne udržiavajú kontakt, 
mažoretky cez zoom, gitaristi cez Me-
ssenger, aj ďalší si aspoň napíšu... Sna-
žíme sa, robíme čo môžeme. Na jeseň 
sme nezabudli na Deň študentstva 
a ocenili tých najlepších. V zime sme 

vyrobili stovky vianočných ozdôb pre 
naše mesto. Vyhlásili sme a stále pre-
biehajú rôzne zamerané súťaže (gym-
nasti posielali trénerke milé fotografie 
a videá z domáceho cvičenia, práve 
beží výtvarná súťaž „TEENS – svet oča-
mi teenagerov“, literárna súťaž pre 
mladých spisovateľov „Čo potom?“). 
Študentský parlament usilovne pris-
pieva do Našej Senice tvorbou Štu-
dentských listov. Spolupracujeme s 
Iuventou a s Asociáciou centier voľ-
ného času SR. Pokúšame sa získať fi-
nančné dotácie písaním projektov (na 
workoutové ihrisko, vonkajšiu učebňu, 
vybavenie klubovne...). Ak sa podarí, aj 
technické nedostatky našej budovy 
prejdú malou rekonštrukciou. Pracuje-
me na príprave novej webovej stránky, 
aktualizujeme facebookovú  stránku. 
Upratujeme v obrovskom archíve di-
gitálnych spomienok z našej činnosti, 
veď sa blíži 70. výročie CVČ! S veľkým 
nadšením sme sa podieľali na veľko-
nočnej výzdobe Senice. A na plný plyn 
pre vás pripravujeme letnú prázdnino-
vú činnosť – mestské a pobytové tábo-
ry. Svoje pedagogické kompetencie sa 
snažíme udržiavať a nepretržite vylep-
šovať účasťou na online vzdelávani-
ach, ktoré konečne myslia aj na nás, 
voľnočasových pracovníkov s deťmi 
a mládežou. Snažíme sa poskytnúť 
maximálnu súčinnosť pri testovaní a 
sme naklonení akejkoľvek spolupráci 
a pomoci. Všetci by sme sa radi vrátili 
do práce, no pre nás je najdôležitejšia 
prítomnosť detí. Ale Stonožka nemôže 
fungovať naplno dištančne. Gymnas-
tika, turistika, varenie, materské cent-
rum, klubovňa TEENS, keramikárstvo, 
bubnovanie dištančne? Tieto a ďalšie 
krúžky chceme robiť tu a s vami. Lebo 
u nás ide o zážitky, o sociálny kontakt, 
o nové priateľstvá. O vzájomnú dôve-
ru, o zmenu prostredia, o nové podne-
ty a obzory. A toto v izbe pri počítači 
dať nedokážeme... Hlavu hore, stretne-
me sa čoskoro! Už teraz nám prichád-
zajú prihlášky do letných táborov a tie 
si, dúfame všetci, užijeme spolu!

Dovtedy vám všetkým prajeme pevné 
zdravie, veľa lásky, optimizmu, pohody 
a dobra. A hlavne sa nebojte ho rozdá-
vať, potrebujeme ho všetci.

Vaši Stonožkári z CVČ

O čom sníva Stonožka?

Remeslo má zlaté dno
Stredná odborná škola podnikania 
v remeslách a službách v Senici má 
dlhoročnú tradíciu v celom okrese. 
Za 70 rokov svojej existencie prešlo 
bránou školy tisíce študentov, ktorí 
vyšli pripravení na svoje povolanie. 
Škola vychovala kvantá kvalitných 
a sebavedomých odborníkov v jed-
notlivých odboroch. Aj v školskom 
roku 2021/2022 škola ponúka mož-
nosť štúdia:
Študijné odbory: kozmetička, ob-
chodný pracovník.
Učebné odbory: kaderník, kuchár 
- cukrár,  čašník – servírka, autome-
chanik, murár, inštalatér, praktická 
žena a stavebná výroba. 

Študenti majú  možnosť nadstav-
bového štúdia dennou aj externou 
formou. Škola sa neustále renovuje 
a modernizuje. Nakupuje sa techni-
ka, ktorej cieľom je skvalitňovať vy-
učovanie, modernizujú sa priestory 
školy, fitness centrum a obľúbená 
je pre študentov oddychová zóna 
so sedacími vakmi a lavičkami, v 
pláne je aj výstavba novej telo-
cvične a rekonštrukcia bežeckej 
dráhy. Škola disponuje moderný-
mi prevádzkovými pracoviskami 
odborného výcviku. Rozširuje sa 
pracovisko praktického vyučova-
nia pre kuchárov a cukrárov. Veľmi 

pekné sú pracoviská pre kozmetič-
ky a kaderníčky. Trendy zariadené 
s príjemným a ochotným personá-
lom v centre mesta. V prevádzko-
vom pracovisku SAD pracujú naši 
automechanici s modernými dia-
gnostickými prístrojmi. Naši žiaci 
okrem našich školských pracovísk 
navštevujú aj prax vo firmách ako 
Arriva, Hílek, Jednota a mnohých 
iných.

Študenti sú aktívni aj v rôznych 
typoch súťaží, či už SOČ-ka, ENER-
SOL, alebo súťaže v jednotlivých 
odboroch. Napr. súťaž v líčení s 
názvom „PINK – MYSLI NA RUŽO-
VO“, Komerčný pánsky strih, Eden 
– rajská záhrada – líčenie, líčenie 
na tému WILD ORCHID – latinsko-
americké tance, NAJ NEVESTA - His-
torická nevesta, JUVYR - Bratislava, 
Brnenské zrkadlo, Mladý tvorca pre 
cukrárov, Cena mesta Pezinok, MA-
PEI a mnoho ďalších súťaží a aktivít, 
na ktorých sa naši žiaci podieľajú.

Počas svojho štúdia sa učia odbor-
nosti, ale aj zdravej súťaživosti, v 
živote sa nestratia a nájdu prácu, 
ktorá ich nie len živí, ale aj baví a sú 
dôkazom hesla: „Remeslo má zlaté 
dno.“
SOŠ v remeslách a službách, Senica

Centrum voľného času v Senici 
pozýva 9 až 17 záujemcov do let-
ného tábora do kraja pod Nízkymi 
Tatrami,  v obci Hronec, do turistic-
kého hotela „Drotár“. 
Termín tábora 11. až 18. júla 2021, 
doprava autobusom (a pre starších 

nezvyčajná cesta vlakom), ubytova-
nie v hlavnej budove, v 2- až 4-lôž-
kových izbách, resp. v samostatných 
6-miestnych bungalovoch, na každej 
izbe so sociálnym zariadením.
Cena tábora: 169 eur. Vypísanú zá-
väznú prihlášku treba poslať poštou, 

resp. mailom (sken), alebo priniesť 
do CVČ Senica, Sadová 646/8 do  
15. apríla 2021.
Do 30. 4. 2021 treba internetban-
kingom uhradiť zálohu poplatku vo 
výške 100 eur. Zvyšok do 15. 6. 2021.
Info: 034/6513539,  0907 774 406.
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Zdravé a chutné recepty nielen na sviatočné dni

Suroviny na 6 porcií:

Knedľa: 500 g špaldovej múky, 250 ml 
rastlinného mlieka (prípadne vody),  
1 balíček sušeného droždia, 1,5 ČL soli, 
2 PL olivového oleja 

Omáčka: 3 stredne veľké mrkvy, 
3 petržleny, 1 stredný zeler, bobkový 
list, celé nové korenie, citrónová 
šťava, 1 PL horčice, 100 ml rastlinnej 
smotany (ryžová, kokosová, sójová...)

Veľkonočné sviatky a dobré jedlo jednoducho patria k sebe. Každá rodina má svoje recepty, ktoré pra-
videlne počas Veľkej noci pripravuje. Nasledujúce recepty síce nie sú v pravom slova zmysle tradične 
veľkonočné, ale zato chutné a zdravé. Naviac si ich môžete pripraviť hocikedy počas roka.

Sviečková s domácou špaldovou knedľou Zemiakový šalát s hrachovou fašírkou

Postup prípravy
Knedľa: všetky ingrediencie zmiešame dokopy a vypracujeme cesto. Mlieko 
pridávame radšej postupne, podľa typu múky ho môže byť trochu viac alebo 
menej. Vypracujeme dva bochníky a necháme aspoň 30 minút vykysnúť. Parí-
me na sitku vo vodnom kúpeli približne 20 minút. 

Omáčka: koreňovú zeleninu uvaríme s bobkovým listom a korením cca 45 
minút. Zlejeme prebytočnú vodu, pridáme smotanu, horčicu a rozmixujeme 
dohladka. na vysokých otáčkach. Ak nemáme silný mixér, tak po mixovaní pre-
pasírujeme. Ak máme silný mixér tak vymixujeme na najvyšších otáčkach.

Tip: Ako „mäso“ môžeme použiť pečené sójové plátky, pečený seitan, prípadne na 
plátky nakrájaný opečený tempeh. 

Suroviny na 10 porcií:

Šalát: 1,5 kg zemiakov, 5 väčších mr-
kiev, konzerva hrášku, 1 veľká cibuľa, 
pohár kyslých uhoriek

Majonéza: 1dcl sójového mlieka,  
2 dcl repkového oleja, 2 ČL horčice, 
soľ, nálev z uhoriek

Fašírky: 300 g uvareného hrachu,  
2 šálky ovsených vločiek, rasca, 
majoránka, cesnak, sol‘

Postup prípravy
Zemiaky a mrkvu uvaríme, mrkvu nastrúhame na hrubom strúhadle, zemiaky 
pretlačíme cez sitko a zmiešame s nasekanou cibuľou, nastrúhanými uhorkami 
a hráškom.

Majonéza: mlieko nalejeme do vysokej nádoby a začneme šľahať tyčovým 
mixérom. Za stáleho šľahania prilievame olej, kým nezhustne. Rozriedime nále-
vom z uhoriek, ochutíme horčicou a čiernou soľou.
Šalát zmiešame s majonézou. 

Fašírky: ovsené vločky zalejeme trochou horúcej vody, aby neplávali. Necháme 
odstáť cca 30 min. Zmiešame s uvareným hrachom a popučíme. Ochutíme 
cesnakom, soľou, rascou a majoránkou. Vypracujeme takmer nelepivé cesto, 
vytvarujeme fašírky a opečieme na panvici na malom množstve oleja

Cesto: 300 g hladkej múky, 200 ml 
rastlinného mlieka, 100 ml oleja, balík 
sušeného droždia, lyžica trstinového 
cukru, polovica ČL soli 

Plnka: 8 jabĺk, škorica, Citrodeko
Posýpka: 50 g múky, Alsan Bio (rast-
linný tuk), 1 PL trstinového cukru

Kysnutý jablkový koláč s posýpkou

Postup prípravy
Zo surovín na posýpku vypracujeme „cesto“ – kompaktnú hmotu a dáme stuh-
núť do chladničky alebo do mraziaku, aby sa dalo na koláč strúhať na strúhadle.

Ingrediencie na cesto zmiešame a necháme cca 45 min vykysnúť.
Vykysnuté cesto rozprestrieme na plech vymastený a múkou vysypaný plech a 
navrstvíme naň postrúhané jablká vytlačené zo šťavy. Posypeme škoricou.
Stuhnuté cesto na posýpku rovnomerne nastrúhame na celú plochu.
Pečieme cca 25 minút na 180 stupňov.

Spracované v spolupráci s JANKOWITCH.COM
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Do futbalového neba odišiel Fridrich Hutta

Fridrich Hutta začínal s futbalom v 
rodnom Dojči, kde hrával až do kate-
górie dorastu. Že aj na dedinách vy-
rastajú výborní futbalisti svedčí fakt, že 
počas štúdií v Trnave si bez problémov 
vybojoval stabilné miesto v ligovom 
doraste Spartaka, kde hrával až do ná-
stupu na Základnú vojenskú službu. 
Narukoval na sever Moravy, hrával za 
RH Ostrava a po prevelení za RH Brno. 

Po návrate z vojny si ho v roku 1957 
vybrala do svojich služieb Senica, kto-
rá sa stala jeho klubom na celý zvyšok 
jeho aktívnej kariéry.

Uznávaný a obľúbený pedagóg bol 
vychýreným stopérom, o ktorého 
prejavili záujem aj kluby z najvyššej 
súťaže. Najlákavejšia prišla zo Spar-
taka Trnava, kde ho už poznali z jeho 
pôsobenia v doraste. Keďže si však na 
vojne privodil problémy s meniskom, 
na ligu si netrúfol.

S aktívnym futbalom skončil ako 
34-ročný v roku 1968. Ešte počas 
hráčskej kariéry bol rozhodnutý pri 
futbale ostať a tak si urobil trénerskú 
dvojku. Túto licenciu využíval v záve-
re aktívnej činnosti ako hrajúci tréner. 
Neskôr získal aj najvyššie trénerské 
vzdelanie.

Najpodstatnejšiu časť jeho tréner-
skej kariéry strávil samozrejme v 
Senici, kde na lavičke A - mužstva 
strávil 19 rokov, žiadny tréner tu ne-
trénoval viac. Okrem dospelých tré-

noval aj ligový dorast. Mimo Senicu 
trénoval dva roky košické VSŽ, rok 
Duslo Šaľa i Hodonín a po dve sezó-
ny Ratíškovice a Hrušky.

Výnimočný bol pre neho 24. október 
1962, kedy sa otváral novučičký šta- 
dión a „pokrstiť“ ho prišla priamo 
z finále z majstrovstiev sveta v Chi-
le reprezentácia Československa 
v kompletnej zostave. Nastúpila 
proti výberu okresu Senica, ktorý 
priviedol na trávnik pred desaťtisíc 
divákmi ako kapitán práve Fridrich 
Hutta.

„Výsledok 7:0 pre nášho súpera nebol 
až tak podstatný. Ak po čase pozriem 
na spoločnú fotografiu, pochytí ma 
krásna nostalgia na tento zápas. Se-
dieť s finalistami majstrovstiev sveta 
za jedným stolom pri spoločnej večeri 
v Smrdákoch, môcť sa s nimi poroz-
právať, to sa každému futbalistovi 
na krajskej úrovni nepodarí. To určite 
utkvelo v pamäti každému hráčovi 
tohto okresného výberu,“ spomínal na 
toto stretnutie prof. Fridrich Hutta.

Oddanosť prof. Fridricha Huttu pre 
hru zvanú futbal neostala nepovšim-
nutá. V roku 2009, pri príležitosti jeho 
75. narodenín, mu bola najvyšším fut-
balovým orgánom, Slovenským fut-
balovým zväzom, udelená strieborná 
medaila za zásluhy v prospech sloven-
ského futbalu.

Profesor Fridrich Hutta zanechal ne-
zmazateľnú stopu v senickom futbale. 
Ak by niekedy mala byť pred futbalo-
vým štadiónom postavená socha v 
nadživotnej veľkosti, tak Fridrich Hutta 
by bol kandidátom číslo jeden.

Smutnejšie je to o to viac, že na več-
nosť odišiel počas tohtoročného vý-
znamného jubilea futbalového klubu 
FK Senica, ktorého bol reálnym i čest-
ným členom takmer 65 rokov. Fridrich 
Hutta dnes už trénuje svoju nebeskú 
jedenástku a určite sa tam stretol s 
množstvom svojich bývalých spolu-
hráčov i zverencov.
Česť jeho pamiatke!

Jozef Komorný 
Foto: FK Senica

Jedna z najsilnejších osobností senického futbalu v jeho storočnej histórii, profesor Fridrich 
Hutta odišiel v utorok 23. marca 2021 do futbalového neba vo veku nedožitých 87 rokov.

 Skalický závod 
 Protherm Production  
 Ponúka Prácu 

Sme veľký európsky výrobca kotlov v Skalici.  
koho hľadáme a čo ponúkame?

•	operátorov	na	montáž	kotlov	
•	min.	SŠ	vzdelanie,	skúsenosti	z	výroby
•	nástup	možný	ihneď,	rýchle	zaškolenie
•	práca	pre	ženy	aj	mužov
•	v	príjemnom	prostredí	–	v	modernej,	čistej	hale
•	s	nástupnou	hrubou	mesačnou	mzdou	860	€

informujte sa osobne v závode
Protherm Production, ul. Jurkovičova 45
v Skalici (pon. – pia.: 8.00 – 15.00 hod.),
telefonicky:	034/69	66	272		
alebo	mailom:	ivana.matulova.ml@protherm.sk



šport 21

FK Senica doma konečne zvíťazil, poradil si so Sereďou

Domáci nastúpili prvýkrát bez bran-
kára Fryštáka, ktorý absentoval pre 
zranenie, v bráne ho nahradil Belgi-
čan Vliegen. Záhoráci začali aktívne, 
snažili sa o časté zakončenie. V 8. min-
úte po prihrávke Ljubičiča sa ocitol za 
obranou Majdan, prihral pred bránu 
Košťálovi, ale ten dostal loptu na päty 
a zakončil mimo bránu. Vzápätí skon-
čila lopta po centri Majdana na brvne. 
V 15. minúte sa dostal k zakončeniu 
po štandardke domáci Asanovič, ale 
z otočky tesne minul ľavú žrď. Hostia 
sa zamerali na defenzívu s občasnými 
protiútokmi. Jedinú strelu do priesto-
ru domácej brány zaznamenal v 25. 
minúte Lačný, ale Vliegen bol pozor-
ný. V 38. minúte pálil spoza pokuto-
vého územia Seničan Gamboš, ale 
našiel iba pripraveného Yakubua, a 
tak napriek prevahe Senice v prvom 
polčas gól nepadol.

Druhý polčas sa začal dvoma veľkými 
šancami hostí. Najskôr v 53. minúte 
Lačný prihral do čistej príležitosti Ju-
reškinovi, ale Vliegen sa blysol skve-
lým zákrokom. O dve minúty neskôr 
ušiel domácej obrane Lačný, no Vlie-
gen opäť zasiahol a Lačný z dorážky 
minul. Jediný gól duelu padol v 64. 
minúte, po Piroskovom rohu zakon-
čil Malec, prvý pokus ešte zblokovala 
obrana súpera, no z dorážky prepálil 
brankára Yakubua a otvoril skóre. Do-
máci kontrolovali zvyšok zápasu, hos-
tia sa snažili dostať do šance nakopá-
vanými loptami, ale bez úspechu. V 
závere mohli domáci pridať druhý 
zásah, Yakubu však končekmi prstov 
vyškriabal výbornú strelu Dudu. Se-
ničania tak až v ôsmom vzájomnom 
zápase vo Fortuna lige konečne zdo-
lali Sereď a odlepili sa zo samého dna 
ligovej tabuľky. Z plného bodového 
zisku na domácej pôde sa v tejto se-
zóne tešili po viac ako siedmich me-
siacoch, keď v polovici augusta 2020 
porazili Michalovce.

Hlasy po zápase:
Karol Praženica, tréner FK Senica:
“Za víťazstvo sme radi, veľmi si ho vá-
žime. Od začiatku zápasu sme išli za 
troma bodmi. Prvý polčas sme začali 
aktívne, mali sme tam viaceré šance, 
efektivita ale nebola taká, aká by mala 
byť. Druhý polčas sme išli s cieľom zlomiť 
zápas vo svoj prospech. Treba povedať, 
že súper mal v druhom polčase dve dob-
ré šance. V celom zápase sme ale mali 
viac šancí, víťazstvo sme si zaslúžili.”

Gergely Geri, tréner ŠKF Sereď:
“Bol to typický zápas o záchranu, veľa sa 
bojovalo. Obe mužstvá si uvedomovali, 
že to je šesťbodový zápas s minimom 
šancí. Celý týždeň sme sa pripravova-
li na spôsob hry Senice, niektorí hráči 
ostali akoby zakríknutí. V druhom pol-
čase sme si vypracovali dve obrovské 
tutovky, ktoré sme nepremenili. Naopak 
súper svoju šancu využil, preto dnes od-
chádzame bez bodov.”

Ivan Tobiáš, foto: FK Senica

V druhom kole nadstavbovej časti skupiny o záchranu zdolali futbalisti FK Senica na domácom 
štadióne ŠKF Sereď najtesnejším rozdielom 1:0.

Štvorica hráčov v reprezentácii
Trojica hráčov FK Senica Matúš 
Malý, Matúš Chropovský a Gabriel 
Hornyák boli vybraní do užších no-
minácií reprezentačných výberov 
Slovenska.

Matúš Malý sa dostal do nominácie 
slovenskej futbalovej reprezentá-
cie do 21 rokov na prípravný kemp 
v Turecku, ktorý sa uskutočnil  
v dňoch 21. 3. - 30. 3. 2021. Počas 
kempu v krajine polmesiaca odo-
hral reprezentačný výber do 21 
rokov tri prípravné zápasy proti ro-

vesníkom z Uzbekistanu, Severné-
ho Macedónska a Ukrajiny. V širšej 
nominácie bol aj ďalší hráč FK Seni-
ca Marko Totka.

Brankár Matúš Chropovský a zálož-
ník Gabriel Hornyák sa pre zmenu 
ocitli v konečnej nominácii sloven-
skej futbalovej reprezentácie do 
19 rokov na kontrolný zraz v Žiline, 
ktorý bol na programe v termíne 
od 21. 3. - 25. 3. 2021. 

Ivan Tobiáš
Foto: FK Senica

Program najbližších domácich zápasov:
10. 4. (sobota) o 17:00 h FK Senica - MFK Ružomberok

24. 4. (sobota) o 17:00 h FK Senica - MFK Zemplín Michalovce



SPOMIENKA
Ten, kto ho poznal, spo-
menie si. Ten, kto ho mal 
rád, nezabudne.

Dňa 11. apríla si pripo-
menieme 20. výročie 
úmrtia môjho manžela 
Jozefa Pátka.

S láskou a úctou spomína manželka a ostatná 
rodina.
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SPOMIENKA
Dňa 18. marca uply-
nulo päť rokov, čo nás 
navždy opustil milova-
ný manžel, otec a de-
deček Dušan Pranda.

Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu s nami tichú 
spomienku.

Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
To, že sa rana zahojí, je 
len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť 
zostáva a tiché spomí-
nanie."

Dňa 20. 3. 2021 sme si 
pripomenuli výročie ne-
dožitých 76 rokov našej 
mamky, sestry, tety, švagrovej, babky, prababky 
a kamarátky Anny Eichingerovej, rod. Chválo-
vej zo Senice. Kto ste ju poznali, venujte jej spolu  
s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou, 
sestra Jozefína s rodinou, syn Dušan s rodinou  
a syn Vladimír.                     

SPOMIENKA
Odišli ste potichučky, bez 
slova a bez rozlúčky.
My vás stále v srdci 
máme, s láskou na vás 
spomíname...

Dňa 2. apríla si pripome-
nieme 40. výročie kedy 
nás opustil náš otec a 
dedko Štefan Andelek 
a dňa 3. decembra 2020 
sme si pripomenuli 4. 
výročie úmrtia mamič-
ky, babičky a prababičky 
Zuzany Andelkovej, 
rod. Šiškovej.

Kto ste ich poznali, ve-
nujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
  
S úprimnou láskou a úctou spomínajú dcéra 
Anna a syn Dušan s rodinami.
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Logotyp - farebné verzie

Na podklade tvorenom žltou korpo-
rátnou farbou je možné použiť druhý 
farebný variant s bielym štvorcom 
v strede.

Na červenom a modrom podklade je 
povolené použiť len biely logotyp.
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www.senica.sk
facebook.com/senica.sk

Kancelária pohreb. služby a správy pohrebiska: 
+421 34 651 4246

Otváracie hodiny:
pondelok – piatok 8:00 – 15:30

NON-STOP tel. linka na prevoz zosnulých: 
0908 121 450

SPOMIENKA
Dňa 7. 4. si pripomenie-
me 7. výročie, kedy nás 
navždy opustil náš dra-
hý manžel, otec a dedko 
Marián Virág. 

Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s 
rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 2. apríla 2021 si pri-
pomenieme piate výro-
čie úmrtia našej matky, 
babky  a prababky 
Margity Konečnej. 

S láskou a úctou spomí-
najú synovia Augustín a 
Ľuboš s rodinami, brat 
Štefan s rodinou.

SPOMIENKA
"To, že sa rana zahojí, je 
len klamné zdanie. 
V srdciach nám bolesť 
zostáva a tiché spomí-
nanie."

Dňa 10. 4. 2021 si pri-
pomíname 11. výročie 
úmrtia našej mamky, 
krstnej mamy, sestry, tety, švagrovej, babky, pra-
babky a kamarátky Kristíny Ondrejkovej, rod. 
Hrádelovej z Čáčova. Kto ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku. 

S láskou a úctou spomína syn Drahomír s man-
želkou Janou, vnuci Daniel a Lukáš, vnučka Vero-
nika s manželom a pravnukom Jankom.                   

SPOMIENKY na vašich blízkych zosnulých 
môžete posielať  e-mailom 

na adresu: redakcia@senica.sk.

BLAHOŽELANIE
24. marca si naša ma-
mička, babička a praba-
bička Vlasta Kutálková 
pripomenula významné 
životné jubileum - 85. 
rokov.

Milá naša oslávenkyňa, 
k Tvojim krásnym naro-
deninám prajeme veľa zdravíčka, šťastíčka a Božie-
ho požehnania, aby sme si ešte dlho mohli užívať 
Tvoju prítomnosť a aby ťa život neprestával tešiť.

So srdca želajú syn Ján s manželkou Emíliou, 
vnúčatá a pravnúčatá.

Vítame nových Seničanov:
Tajana Geršičová, narodená v Skalici

Opustili nás: 
Zdenka Cigánková, vo veku 75 rokov 
Vilma Blanáriková, vo veku 76 rokov 
Serafína Miháliková, vo veku 83 rokov 
Mgr. Etela Hlávková, vo veku 85 rokov 
Roman Štibravý, vo veku 56 rokov 
Ľubomír Vozár, vo veku 64 rokov 
Lýdia Savarová, vo veku 64 rokov 
Milan Winter, vo veku 64 rokov 
Ján Španka, vo veku 73 rokov 
Jozef Jelínek, vo veku 71 rokov 
Zuzana Danišová, vo veku 74 rokov 
Anna Šullová, vo veku 98 rokov 
Jozef Olša, vo veku 83 rokov 
Helena Jurovatá, vo veku 70 rokov 
Ludmila Kršáková, vo veku 83 rokov 
Martin Válek, vo veku 74 rokov 
Anna Havelová, vo veku 85 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Sčítanie je pre obyvateľa povinné
Pripomíname, že sčítanie obyvateľov je zo záko-
na povinné. Zákon o sčítaní pozná aj sankcie za 
nesplnenie si povinnosti. Obyvateľovi môže byť 
udelená pokuta obcou od 25 do 250 eur. Všetci 
obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vy-
plnením elektronického formulára. Pod pojmom 
obyvateľ sa v tomto prípade rozumie každý, kto má 
na Slovensku trvalý, prechodný, ale aj tolerovaný 
pobyt. Sčítať sa je povinný aj občan Európskej únie, 
ktorý má na území Slovenska obvyklý pobyt a  oby-
vatelia tretích krajín, ktorí majú na Slovensku trvalý, 
prechodný alebo tolerovaný pobyt.

Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, 
respektíve zákonný zástupca. 

Ako sčítanie realizovať?
Obyvateľ sa sčíta sám kedykoľvek a na akomkoľvek 
mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s 
pripojením na internet. Sčítací formulár nájde na 

webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môže aj 
cez mobilnú aplikáciu pod názvom SODB 2021, 
ktorá je dostupná pre operačné systémy Android a 
iOS. Samosčítanie elektronickým formulárom  je pre 
obyvateľov rýchly a jednoduchý spôsob na vyplne-
nie sčítacieho formulára bez narušenia súkromia. 
Pomoc obyvateľ nájde aj na linke 02/20 92 49 19. 

Údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári, 
sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu 
sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 
2020 na piatok 1. januára 2021. 

Elektronicky sa môžete sčítať už len do 31. marca
Vyzývame obyvateľov, aby využili posledné dni elektronického sčítania a splnili si svoju zákonnú povinnosť.

Mesto Senica zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na po-
zíciu odborného zamestnanca na Mestskom úrade v Senici na útvare 
Spoločného obecného úradu vykonávajúceho prenesený výkon štátnej 
správy na úseku stavebného poriadku pre mesto Senica a 22 obcí okresu 
Senica.
Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 9. 4. 2021
Popis pracovnej pozície: odborný zamestnanec na útvare Spoločného 
obecného úradu 
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica a 22 obcí okresu Senica

Kvalifikačné a iné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na stavebníctvo, ar-
chitektúru a vykonanie odbornej spôsobilosti zamestnanca stavebného 
úradu do 1. roka od nástupu do zamestnania 
• výhodou uchádzača je osobitný kvalifikačný predpoklad na zabezpeče-
nie činnosti stavebného úradu v zmysle vyhlášky Ministerstva výstavby a 
regionálneho rozvoja SR č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu odbornej 
prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačné-
ho predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu
• znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy s dôrazom na činnosť staveb-
ného úradu (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  z. n. p., zákon č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v z. n. p., zákon 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v z. n. p.
• bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • prax v odbore minimálne 3 roky
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
• samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť • komunikačné schopnosti 
• znalosť práce s PC • vodičský preukaz sk. B
Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: dohodou
Záujemcovia doručia žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefá-
nikova 1408/56, 905 25  Senica do 9. 4. 2021 do 12.00 hod. do podateľne 
MsÚ s označením „Žiadosť o prijatie do zamestnania na SOÚ“.
Zamestnávateľ uskutoční výberové konanie (VK) na danú pracovnú po-
zíciu a vyhradzuje si právo nezaradiť do VK uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované podmienky. Termín a miesto uskutočnenia VK oznámi za-
mestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním VK.

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Katarína Vrlová, prednostka Mest-
ského úradu Senica.
Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: katarina.vrlova@senica.sk 
(Kompletné znenie VK na https://senica.sk/clanok/volne-pracovne-miesta)

Mesto Senica zverejňuje oznámenie o voľnom pracovnom mieste na 
Mestskom úrade v Senici na Oddelení výstavby, životného prostredia a do-
pravy, Referáte územného plánovania, investičnej výstavby a stavebného 
poriadku na pozíciu odborného zamestnanca na dobu určitú, počas za-
stupovania zamestnankyne na materskej a rodičovskej dovolenke.
Dátum na podanie žiadosti o prijatie do zamestnania: 9. 4. 2021
Popis pracovnej pozície: odborný zamestnanec na Referáte územného 
plánovania, investičnej výstavby a stavebného poriadku 
Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica

Kvalifikačné a iné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa so zameraním na stavebníctvo, ar-
chitektúru 
- výhodou uchádzača je aj odborná spôsobilosť stavebný dozor, prípadne 
stavbyvedúci, prípadne odborná spôsobilosť zamestnanca stav. úradu
• bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • prax v odbore minimálne 3 roky
Požadované schopnosti a osobnostné vlastnosti:
• samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť • komunikačné schopnosti 
• základná znalosť práce s PC  • vodičský preukaz sk. B
Predpokladaný dátum nástupu na voľné pracovné miesto: dohodou
Pracovný pomer: na dobu určitú počas zastupovania zamestnankyne na 
materskej a rodičovskej dovolenke s 3-mesačnou skúšobnou dobou.
Mzdové ohodnotenie: v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odme-
ňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v 
platnom znení, základná tarifná mzda 7. platovej triedy v rozpätí od 802 
eur do 962,50 eur v závislosti od rokov uznanej praxe + 15 % zvýšenie 
tarifného platu a možnosť získania príplatku až do výšky 100 % tarifného 
platu a ďalšie bonusy v súlade s kolektívnou zmluvou.
Záujemcovia doručia svoje žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, 
Štefánikova 1408/56, 905 25  Senica do 9. 4. 2021 do 12.00 hod. do po-
dateľne MsÚ s označením „Žiadosť o prijatie do zamestnania na OVŽPaD.
Zamestnávateľ uskutoční výberové konanie (VK) na danú pracovnú po-
zíciu a vyhradzuje si právo nezaradiť do VK uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované podmienky. Termín a miesto uskutočnenia VK oznámi za-
mestnávateľ uchádzačovi najmenej 7 dní pred konaním VK.

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Katarína Vrlová, prednostka Mest-
ského úradu Senica.
Kontakt: tel. 034/651 2296, mail: katarina.vrlova@senica.sk 
(Kompletné znenie VK na https://senica.sk/clanok/volne-pracovne-miesta)

Asistované sčítanie 
Takzvané asistované sčítanie, ktoré sa uskutoční od 
apríla do konca októbra budú môcť využiť tí obča-
nia, ktorí sa nemohli sčítať elektronicky. 

Každá samospráva, vrátane mesta Senica, zriadi 
na tento účel kontaktné miesta, kde sa budú môcť 
prísť takýto občania sčítať alebo požiadať o tzv. mo-
bilných sčítacích asistentov. V prípade Senice budú 
takéto miesta vytvorené v budove mestského úradu 
a kancelárii INFOSEN v mestskom kultúrnom stre-
disku. Bezpečnejšie a jednoduchšie je však vyplniť 
elektronický formulár a preto opakovane prosíme, 
aby ste s ním ešte do konca marca pomohli najmä 
starším členom rodiny. Ďakujeme!

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky
-tam-
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triediť odpad sa oplatí24 Naša Senica

1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.

2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.

3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia:  
sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá, 
kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. 
Napovie Vám aj označenie na obale:

4. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

5. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan 
neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV 
ENVI - PAK.

www.envipak.sk | www.triedime.sk

zo 670 
hliníkových plechoviek

stačí na výrobu vázy z 30-tich PET fliaš

10 časopisov

z 2 nápojových kartónov

Ak správne triedime, svet je krajší

sa dá vyrobiť 1 m2 
kuchynských utierok

sa môže zmeniť 
na krabicu na TV 

môže byť fleecová bunda

Riaďte sa pravidlami svojej obce.

sa môže stať rám na bicykel 

5 pohárov
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