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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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informačný mesačník mesta Senica

Slovenská správa ciest po niekoľ-
kých rokoch avíz a čakania pristúpila 
ako správca k rekonštrukcii hlavné-
ho ťahu mestom Senica – komuni-
kácie prvej triedy I/51 (od kruhovej 
križovatky smerom na Trnavu, po 
kruhovú križovatku smerom na Ho-
líč). Pôjde o frézovanie podkladu a 
položenie novej asfaltovej vrstvy  
v celkovej dĺžke cca 2,5 kilometra. 
Informáciu nám potvrdil hovorca 
Slovenskej správy ciest Martin Guzi: 
„Po podpísaní zmluvy predpokla-
dáme realizáciu stavebných prác 
od piatka 18. júna do nedele 8. au-
gusta. Dopravné obmedzenia sa 
aktuálne konkretizujú v spoluprá-
ci s Policajným zborom Slovenskej 
republiky,“ uviedol.

„Opravu cesty prvej triedy I/51 
bude zhotoviteľ realizovať po cca 
200 až 250 metrových úsekoch, 
aby nedošlo k úplnému ochrome-
niu dopravy v meste, ale aj tak 
sa treba obrniť výraznou dávkou 
trpezlivosti a sledovať a rešpekto-
vať dočasné dopravné značenia a 
obchádzky. Práce začnú za kruho-
vým objazdom pri čerpacej stanici 
Alchem,“ avizuje Ján Miháľ z Odde-
lenia dopravy, životného prostredia 
a regionálneho rozvoja Mestského 
úradu Senica.
 
Podľa technickej správy bude cez 
mesto v čase rekonštrukcie od 18. 
júna do 8. augusta úplne odklone-
ná nákladná doprava: 

Rekonštrukcia hlavného ťahu 
Senicou začne 18. júna

Smer Trnava – Kúty: odklon z 
kruhovej križovatky pri Alcheme 
na komunikáciu Kaplinské pole 
cez križovatku s Kasárenskou uli-
cou, ďalej po Kasárenskej ulici a 
na napojenie na križovatku so Že-
lezničnou ulicou do Čáčova a späť  
v opačnom poradí.
 
Smer Trnava – Holíč: odklon  
z kruhovej križovatky pri Alcheme 
na komunikáciu Kaplinské pole 
po križovatku s Priemyselnou 
ulicou, ďalej po ulici Priemyselná 
ku križovatke s Hviezdoslavovou, 
cez celú Hviezdoslavovu ulicu  po 
svetelnú križovatku na Námestí 
oslobodenia a späť v opačnom 
poradí.

Naša Senica
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Súčasťou rekonštrukcie bude aj 
oprava „kruháču“ pri Kauflande, kvô-
li ktorej bude úplne uzavretý počas 
druhého júlového víkendu – od pi-
atka 9. júla do nedele 11. júla. Šoféri, 
pozor – Obchodná ulica nebude v 
tomto čase prístupná pre všetku au-
tomobilovú dopravu! V uvádzanom 
čase bude obchádzka pre prichádza- 
júcich do Senice zo smeru od Holíča 
nasmerovaná cez Kunov a Sobotiš-
te, respektíve cez Rovensko. 
 
Prístup k autobusový zastávkam na 
rekonštruovanej ceste I/51, Ulica 
Vajanského, bude umožnený, a ne-
bude potrebné riešiť ich dočasné 
preloženie.

T. Moravcová

Druhý júlový víkend bude úplne uzavretý 
tento "kruháč" pri Kauflande!
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Lanové centrum sa bude nachádzať 
hneď na začiatku rekreačnej zóny za 
parkoviskom v trávnatej ploche me-
dzi vodnou hladinou a cestou. Špor-
tová atrakcia bude inštalovaná po-
medzi existujúce stromy, ktoré budú 
doplnené o stĺpy z agátovej guľatiny. 
K stromom budú neinvazívnou me-
tódou ukotvené drevené prvky a la-
nové prekážky pomocou drevených 
kolíkov a lanového ukotvenia.

Nízke lanové centrum bude fungo-
vať ako prekážková dráha s náučným 
charakterom. Stavba bude nadvä-
zovať na existujúci náučný chodník 
v tejto časti areálu Kunovskej prie-
hrady. Lanové centrum bude dopĺ-
ňať mravenisko s priemerom trinásť 
metrov, s preliezacím tunelom a veľ-
kými drevenými maketami mravcov.
Výhodou takéhoto nízkeho lano-
vého centra je to, že nie je potreb-

ná dopadová plocha, keďže nohy 
lezcov sú vo výške približne len 60 
centimetrov. Nie je potrebný ani 
istiaci systém a obslužný personál. 
„Postupne každý rok sa snažíme 
zvyšovať atraktivitu tejto prímest-
skej rekreačnej oblasti. Počítame s 
tým, že nové atrakcie v podobe la-
nového centra i veľkého mravenis-
ka budú môcť návštevníci areálu 
Kunovskej priehrady využívať po 
ich dostavbe a inštalácii na indivi-
duálne aktivity už túto letnú turis-
tickú sezónu. Plánujeme ich však 
využívať aj počas organizovaných 
podujatí počas leta na priehrade. 
Kunovská priehrada je v lete vyhľa-
dávanou lokalitou, či už domácimi 
alebo cezpoľnými návštevníkmi, aj 

preto do jej vybavenosti rok čo rok 
investujeme, aby sme umožnili jej 
rozvoj a podporili turizmus,“ uvie-
dol primátor Senice Martin Džačov-
ský.

Nové atrakcie Kunovskej priehrady 
pre deti v podobe nízkeho lanového 
centra a mraveniska budú zrealizo-
vané z rozpočtu Oblastnej organi-
zácie cestovného ruchu Záhorie, do 
ktorej senická samospráva pravi-
delne prispieva dobrovoľným člen-
ským príspevkom. Cena za dodanie 
a inštaláciu atrakcií predstavuje 29 
037,52 eur. Dodávateľskou firmou je 
UNIPARK s. r. o.

L. Vajdová
Ilustr. foto: Unipark 

Kunovská priehrada na sezónu s novými atrakciami: 
lanovým centrom a obrovským mraveniskom
V rekreačnej oblasti Kunovská priehrada čoskoro pribudne nová športovo-zábavná atrakcia - nízke lanové 
centrum a obrovské mravenisko. Takmer 50-metrová sústava lanových prekážok s rôznou náročnosťou a ob-
rovské mravenisko zabavia deti nielen zo Senice, ale aj ostatných návštevníkov obľúbenej rekreačnej oblasti.

„Z dvoch sektorov v dolnej časti hľa-
diska boli úplne odstránené lavičky, 
vrátane ich oceľovej konštrukcie. 
Z horných sektoroch hľadiska zasa 
hnilobou a drevokaznými hubami 
poškodené dosky lavičiek. Pôvodné 
oceľové konštrukcie boli ošetrené 
proti korózii a vonkajšou farbou, ná-
sledne na ne osádzame nové dreve-
né dosky,“ konkretizuje obnovovacie 
práce René Orgoň zo Oddelenie vý-
stavby, životného prostredia a regio-
nálneho rozvoja Mestského úradu v 
Senici.

Práce na obnove premietacej plochy 
si vyžiadali najskôr odstránenie pô-
vodného latexového náteru. Nasle-
dovalo aplikovanie podkladovej vrst-
vy, sklotextinej mriežky a záverečnej 
finálnej vrstvy. Keďže ide o plochu s 
rozmermi 31,5 metra široku a pätnásť 
metrov vysokú, bola nutná výstavba 
lešenia. Rekonštrukčné práce na ob-
nove amfiteátra (ich prvá časť) mali 
byť pôvodne hotové do konca mája, 
„vďaka“ daždivému počasiu sa ich fi-
nalizácia posunula do polovice júna.

-tam-

Amfiteáter: Rekonštrukčné práce prvej fázy sa blížia do finále
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Z participatívneho rozpočtu peniaze najmä na ihriská a zeleň

prostriedky na skrášlenie svojho 
okolia alebo vybavenosti ihrísk pre 
deti,“ vysvetľuje zástupca primátora 
mesta Senica Filip Lackovič, ktorý má 
túto agendu v kompetencii. 

Tohtoročné žiadosti o prostriedky 
z participatívneho rozpočtu sú za-
merané na niekoľko oblastí. Viaceré 
mestské výbory plánujú investovať 
peniaze do rozšírenia hracích prvkov 
na detských ihriskách. Herné prvky 
pribudnú na detskom ihrisku v čá-
čovskej materskej škole, rozšírenie 
detského ihriska bude zrealizované aj 
na Jabloňovej ulici vrátane časti oplo-
tenia a nové herné prvky pribudnú aj 
na detskom ihrisku na Ulici sv. Cyrila a 
Metoda. 

Druhou oblasťou je realizácia zelene 
na sídliskách. Mestský výbor na tzv. 
Starom sídlisku v minulom roku použil 

V participatívnom rozpočte je už 
niekoľko rokov vyčlenené pre každý 
mestský obvod jedno euro na obyva-
teľa, za ktoré môžu byť v danej časti 
mesta zrealizované aktivity verejno-
-prospešného charakteru. Aj tento rok 
bola rozpočtovaná suma dvadsať tisíc 
eur vyčlenená a do konca mája pri-
chádzali na mestský úrad požiadavky 
mestských výborov, ktoré budú zrea-
lizované počas tohto roka. 

„Myšlienka participatívneho roz-
počtu - nechať rozhodnúť občanov 
a mestské výbory o použití určitej 
sumy z rozpočtu mesta, je nám blíz-
ka. Stretla s priaznivou odozvou aj 
u obyvateľov a mestské výbory aj 
tento rok rozhodli, ako tieto penia-
ze použijú. Keďže v tejto dobe riešiť 
športové alebo kultúrne podujatia 
môže byť problém, väčšina mest-
ských výborov sa rozhodla použiť 

Každoročne môžu obyvatelia mesta Senica prostredníctvom mestských výborov podať návrh, ako by moh-
li byť využité finančné prostriedky z tzv. participatívneho rozpočtu mesta. 

Podujatie, ktoré senická samosprá-
va v spolupráci so svojimi organizá-
ciami a spoločnosťami zorganizo-
vala presne na Medzinárodný deň 
detí 1. júna, bolo po dlhých mesia-
coch prvým „hromadným“ poduja-
tím pre verejnosť, ktoré bolo možné 
usporiadať vďaka uvoľneným pan-
demickým opatreniam. 
Nariadenia v tom čase umožňova-
li maximálne päťsto ľudí v presne 
vymedzenom alebo opáskovanom 
priestore exteriéru s podmienkou 
zaznamenania ich kontaktných 
údajov. A tento počet sa aj podarilo 
dodržať bez toho, aby organizátori 
museli niekoho odmietať na vstupe 
(možno tak trochu aj vďaka hoke-
jovému zápasu Slovensko – Česko, 
ktoré bolo na šampionáte v Rige na 
programe cca v rovnaký čas:). Celú 
atmosféru „Senického dňa detí“ 
ako na objednávku podčiarkovalo 
i krásne slnečné počasie. A keď k 
tomu pridáte sladké lízatka, kúzel-
níka a balóniky naplnené héliom 
(na dračku išli najmä tie červené:), 
senická radnica mohla k spokojnos-
ti všetkých – detí i rodičov, po skon-
čení akcie skonštatovať: Podarilo sa.

-tam-
Foto: L. Vajdová

Deň detí - prvé hromadné podujatie po dlhom, dlhom čase

nové ihrisko alebo zvyšky starého ne-
využívaného pieskoviska, ktoré by sa 
podľa požiadaviek mestských výbo-
rov mali odstrániť a plochy zatrávniť. 
Mestský výbor č. 4 zažiadal o studňu 
pre komunitnú záhradu na Kolónii a 
ďalšiu časť peňazí chcú občania z te-
jto časti mesta použiť na kastráciu a 
ošetrenie túlavých mačiek. Financie 
rozdelili na dve časti aj v mestskej časti 
Čáčov. Okrem už spomenutého dopl-
nenia herných prvkov na detské ihris-
ko pre škôlkarov bude menšia časť 
prostriedkov použitá na podporu tra-
dičnej výstavy v Škodáčkovom mlyne, 
ktorá vždy obohacuje podujatia počas 
čáčovských hodov. V mestskej časti 
Kunov sa rozhodli prostriedky použiť 
na úpravu okolia Pamätníka padlých v 
prvej svetovej vojne, ktorý v súčasnos-
ti rekonštruuje mesto Senica. 

L. Vajdová

prostriedky z participatívneho rozpoč-
tu na revitalizáciu záhona na námes-
tíčku pri miestnych potravinách, kde 
bol vysadený trvalkový záhon, ktorý 
obyvateľom spríjemňuje prostredie 
pestrými farbami od jari do jesene. 
Tento rok majú občania v pláne v re-
vitalizácii a výsadbe pokračovať. V plá-
ne bola dokonca aj realizácia fontány, 
no tá si vyžaduje prípravu elektrickej 
prípojky, na čo prostriedky z partici-
patívneho rozpočtu nestačia. Výsad-
bu zelene chce z peňazí pre mestský 
obvod zrealizovať aj mestský výbor č. 
5 (založenie záhona okolo ihriska na 
ulici J. Mudrocha pri bytovom dome 
1355). Zelené plochy by radi rozšírili aj 
mestské výbory č. 6 a 7. Tie požadujú 
úpravy plôch pri bytových domoch na 
L. Novomeského (oproti Žihadielku) 
a na Štefánikovej ulici pri bytovom 
dome č. 723. Na týchto plochách sa 
nachádza buď staré nefunkčné betó-
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Zber kuchynského odpadu začína v Senici 1. júla

Systém zberu kuchynského odpadu 
pri panelákoch: 
V domácnostiach bude vzniknutý odpad umiest-
nený do vlastného vedierka (odporúčame uzatvá-
rateľné vedierko), do ktorého  je vložené kompos-
tovateľné vrecko, prípadne priamo do vedierka. Na 
stojiskách kontajnerov pre komunálne a triedené 
odpady pribudnú nádoby hnedej farby  označené 
nálepkou, v ktorých je vložené kompostovateľné 
vrece.  Do tejto nádoby budú občania ukladať svoj 
bioodpad z domácností – uložený vo vlastnom 
uzatvorenom kompostovateľnom vrecku alebo ho 
z vedierka voľne vysypú priamo do nádoby. 
Pre biologické odpady z kuchyne je možné po-
užívať LEN KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ, ktoré 
je možné zakúpiť v predajniach drogérie alebo v 
reáli Technických služieb Senica a. s. (jedno bale-
nie kompostovateľných vreciek vystačí cca na tri 
mesiace). Ak bude odpad ukladaný do vreciek z 
mikroténu alebo iných výrobkov z plastov, príde k 
ZNEHODNOTENIU celého obsahu zbernej nádoby 
i zberového vozidla.

Interval zberu nádob:
Vývoz nádob bude zabezpečený jedenkrát týž-
denne a odpad bude odvezený na ďalšie spraco-
vanie do bioplynovej stanice, kde vznikne konečný 
produkt – kompost

Systém zberu kuchynského odpadu 
v rodinných domoch: 
V domácnostiach bude vzniknutý odpad umiest-
nený do vlastného vedierka (odporúčame uzatvá-
rateľné vedierko) označeného nálepkou „Kuchyn-
ský odpad“. Nálepku odovzdá mesto do každej 

Čo do kuchynského odpadu 
z domácností  PATRÍ?
• Zvyšky a šupky z ovocia a zeleniny
• Vrecúška od čaju
• Usadeniny z kávy a filtre z kávovarov
• Škrupinky z vajíčok
• Zvyšky varených jedál rastlinného i živočíšneho 
pôvodu ( bez tekutých zložiek)
• Tepelne neupravené zvyšky jedál (okrem mäsa a 
kostí)
• Chlieb, pečivo
• Znehodnotené potraviny a potraviny po uplynutí 
záručnej lehoty – bez obalov 
• Kvety, listy a odrezky rastlín 

Čo do kuchynského odpadu 
z domácností  NEPATRÍ?
• Obaly z potravín – žiadne plasty, kelímky, fólie, 
igelity, sklo
• Tekuté zvyšky jedál napr. mlieko, jogurty, polievky, 
omáčky
• Použité jedlé oleje a tuky (zbierajú sa samostatne)
• Jednorazové obal z jedla
• Cigaretové ohorky, použité vlhčené obrúsky
• Uhynuté zvieratá a exkrementy domácich miláči-
kov
• Vytriedené odpady zbierané samostatne
• Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad 
• Tepelne neupravené mäso a kosti

Prečo zavádzame zber kuchynského odpadu?
V komunálnom odpade sa nachádza až do 45 percent objemu biologicky rozložiteľných odpadov, ktoré 
rýchlo podliehajú rozkladu. Pri tomto procese vznikajú plyny poškodzujúce ochrannú ozónovú vrstvu 
Zeme. Preto je úlohou nás všetkých prispieť k tomu, aby sa táto zložka komunálneho odpadu mohla zhod-
nocovať buď v kompostárni alebo v bioplynovej stanici a neskončila bez využitia na skládke. Vytriedením 
kuchynských biologicky rozložiteľných odpadov zo zmesového komunálneho odpadu sa zníži množstvo 
odpadu ukladané na skládku a prehodnotí sa interval vývozu nádob na zmesový komunálny odpad.

domácnosti v rodinnom dome. Odpad môže byť 
vložený do uzatvoreného kompostovateľného  
vrecka, prípadne priamo do vedierka. V deň zberu 
alebo večer pred dňom zberu je potrebné uzatvo-
rené vedierka (ochrana obsahu vedierka pred zvie-
ratami - mačky, psy a hlodavce) vyložiť na ulicu pre 
svoj rodinný dom. Obyvatelia bývajúci na uliciach 
Kolónia, Dolné a Horné Suroviny budú využívať 
spoločné nádoby umiestnené na stojiskách pre tri-
edené komunálne odpady.

Termíny zberu pri rodinných domoch:
KAŽDÝ PONDELOK bude zber zabezpečovaný 
na uliciach:
Robotnícka, Bottova, Štúrova, Krátka, Školská, Dlhá,  
Ružová, Hurbanova, V. Paulínyho – Tótha, Slád-
kovičova, Bernolákova, Priemyselná, Hviezdosla-
vova, Železničná, Tehelná, Továrenská, Záhradná, 
Agátová, Smreková, Jabloňová, Kalinová, Lipová, 
Stromová, Orgovánová, Kaplinská, Olivová, Kvetná, 
Muškátová, Jazmínová, Topoľová, Astrová, Orecho-
vá, Gaštanová, Morušová, Kunov, Košútovec a Bres-
tové.

KAŽDÝ UTOROK bude zber zabezpečovaný na 
uliciach:
SNP, Moyzesova, Fajnorova, Brezová, Dr. I. Horvátha, 
M. Nešpora, Okružná, Komenského, J. Kráľa, Hollé-
ho, Ľ. Vaníčka, M. Braxatorisa, J. Jonáša, Čerešňová, 
Sadová, J. Mudrocha, Rovenská, J. Závodského, 
J. Náhlika, Š. Pilárika, J. Fándlyho, J. Bežu, Slnečná, 
Mesačná, Veterná, Teplická, Mlynská, Poľná, Lúčna, 
Potočná, Hájska, S. Jurkoviča, Sotinská, Štefánikova 
a  mestskej časti Čáčov.

Na uliciach: 
KOLÓNIA – bude zber zabezpečený v nádobách o 
objeme 240 l, ktoré budú umiestnené na stojiskách 
zberných nádob pre triedené komunálne odpady 
(pri reštaurácii FIT  - PIT, pri parkovisku vedľa by-
tového domu č. 556 a pri garážach) -  deň zberu 
pondelok.

HORNÉ SUROVINY - bude zber zabezpečený v ná-
dobách o objeme 120 l, ktoré budú umiestnené na 
stojisku zberných nádob pre triedené komunálne 
odpady (pri bytovom dome č. 1017) - deň zberu 
pondelok.

DOLNÉ SUROVINY - bude zber zabezpečený v ná-
dobách o objeme 120 l, ktoré budú umiestnené na 
stojisku zberných nádob pre triedené komunálne 
odpady (pri bytovom dome č. 1038) - deň zberu 
pondelok.                Mesto Senica
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Milan Rastislav Štefánik – veľká osobnosť slovenského národa, 
ktorá stále dokáže inšpirovať 
Presne 4. mája si predstavitelia mesta Senica (primá-
tor Martin Džačovský, zástupca primátora Filip Lac-
kovič a prednostka mestského úradu Katarína Vrlo-
vá) pripomenuli 102. výročie tragickej smrti Milana 
Rastislava Štefánika pietnou spomienkou a polože-
ním venca k jeho pamätníku v parčíku pri základnej 
umeleckej škole. 

„Milan Rastislav Štefánik – diplomat, politik, vojen-
ský letec, astronón, cestovateľ, bádateľ, fotograf, 
brigádny generál francúzskej armády... Zo všetkých 
zásluh za kľúčové považujeme jeho presvedčenie, 
vplyv a obetu, ktorú podstúpil pre vznik Českoslo-
venskej republiky. Štefánik bol jednou z význam-
ných osobností slovenského národa, ktorý svojimi 
myšlienkami a činmi oslovil celé generácie. Patrí k 
tým málo osobnostiam, ktorých život a odkaz ne-
pochybne stále dokáže inšpirovať aj súčasnú mladú 
generáciu,“ uviedol primátor M. Džačovský.

-tam-

Pietnym aktom spojeným s po-
ložením vencov si predstavitelia 
senickej samosprávy pripomenuli 
aj 76. výročie ukončenia druhej 
svetovej vojny pri soche Víťazstvo. 
Prednosta Okresného úradu Seni-
ca Vladimír Kocourek v krátkom 
príhovore pred prítomnými uvie-
dol: "Samotná druhá svetová 
vojna začala 1. septembra 1939 
prepadnutím Poľska nemeckým 
vojskom. Treba pripomenúť, že 
1. septembra sa do vojny proti 
Poľsku zapojila aj armáda vte-
dajšieho Slovenského štátu a 
oddiely Hlinkovej gardy. V roku 
1942 nastala všeobecná veľká 

ofenzíva Červenej armády na ce-
lom fronte a o rok neskôr sa spo-
jenci vylodili v južnom Taliansku. 
V roku 1944 na úvod roka bola 
prelomená blokáda Leningradu a 
29. augusta 1944 vypuklo protifa-
šistické povstanie aj na Slovensku, 
ktoré je známe ako Slovenské ná-
rodné povstanie. Rok 1945 bol po-
sledným rokom 2. svetovej vojny. 
Postupne od začiatku roka sa oslo-
bodzovali Varšava, Prešov, Košice, 
Bratislava a mnohé ďalšie naše i 
iné mestá a oblasti sveta. Druhá 
svetová vojna skončila podpi-
som kapitulácie Nemecka 8. mája 
1945. Tento dátum je koncom 

76. výročie ukončenia najväčšieho vojnového konfliktu v dejinách

vojny v Európe. Definitívny koniec 
druhej svetovej vojny nastal dňom 
2. septembra 1945 podpísaním  
bezpodmienečnej kapitulácie Ja-
ponska.  

Je potrebné si pripomenúť, že po-
čas druhej svetovej vojny straty 
na ľudských životoch prekročili 50 
miliónov obetí, z toho 27 miliónov 

padlo na frontoch. Na to, čo sa sta-
lo nesmieme nikdy zabudnúť, ani 
dnes, ani v budúcnosti. Musíme sa 
poučiť z minulosti a byť obozretní, 
lebo vojnové konflikty (aj keď nie 
vo svetovom kontexte) pokračo-
vali a pokračujú, žiaľ, aj dnes. Teda 
nikdy nezabúdajme a uctime si pa-
miatku miliónov obetí vojny!"

-tam-

Prednosta OÚ Senica Vladimír Kocourek.
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Ctibor – pán Považia
V roku 1387 bol za uhorského kráľa 
korunovaný Žigmund z rodu Luxem-
burgovcov. Nástup na trón nebol po 
smrti anjuovského kráľa Ľudovíta Veľ-
kého jednoduchý a Žigmund musel 
od roku 1385 o korunu bojovať. Znač-
nú podporu a vernú službu mu preja-
vil pôvodom poľský šľachtic Ctibor zo 
Ctiboríc. Za svoje služby dostal mnohé 
statky i tituly. Uhorský kráľ si potrebo-
val zabezpečiť severnú časť kráľovstva 
a preto Ctibor postupne získal na zá-
padnom Slovensku rozsiahle panstvo. 
Centrum moci mu bol hrad Beckov a 
Ctibor sám seba nazýval „pánom celé-
ho Považia“.

Senicu za verné služby kráľovi
Darovacia listina z 28. mája 1394 uvá-
dza, že sa jeho majetkom stáva bran-
čské panstvo. Listina zároveň posisuje, 
že okrem samotného hradu sa Ctibor 
stáva pánom i 13 obcí, z nich najväč-
šia bola práve Senica. Proces premeny 
Senice z dediny na mestečko nie je 
pre nedostatok písomných prameňov 
dostatočne známy. Ctibor si ale uve-
domoval významné postavenie mesta 
ako mýtnej stanice „Českej cesty“ na 
brode cez rieku Teplicu a preto dva 
roky po nadobudnutí panstva udeľuje 
Senici výsady.

„Moje mesto“ od roku 1396
Na sviatok Jána Krstiteľa 24. júna 
1396, teda pred 625 rokmi, prišli za 
Ctiborom zo Ctiboríc, sedmohrad-
ským vojvodom a bratislavským žu-
panom, predstavitelia Senice - rich-
tár Tomáš a prísažný Martin Levkovič. 
Účelom ich cesty bolo, aby sa s ním 
dohodli na výške daní a vyjednali pre 
obec privilégiá. Rokovanie dopadlo 
dobre a Ctibor v listine nazýva Se-
nicu svojím mestom (civitas nostra 
Sennicz). I keď Ctibor nazýva Senicu 
mestom, obyvatelia Senice nebo-
li chápaní ako mešťania. V rámci 
právneho vývoja miest na prelome 
14. a 15. storočia, bola Senica „mes-
tečkom“- oppidum. Vyšší stupeň 
predstavovali kráľovské a slobodné 
kráľovské mestá, ako bola napr. Ska-
lica alebo Trnava.

Dane v zlate, súdne právomoci a 
bez robotovania
A čo bolo presne predmetom roko-
vaní pred 625 rokmi? Prvým bodom 
bolo dohodnutie poplatku. Seni-
ca bola mestom, kade prechádzali 
kupci a preto sa tu zhromažďoval 
finančný kapitál. Obyvatelia teda 

nemuseli platiť dane v naturáliách, 
ale v zlate. Poplatok bol stanovený na 
330 uhorských zlatých, ktorý sa pla-
til po 110 zlatých v troch splátkach. 
Na sviatok sv. Juraja, sv. Michala a na 
Vianoce. Žiadne iné poplatky, okrem 
mimoriadnych (vojenských) daní už 
platiť nemuseli. Zároveň boli mestu 
garantované a rozšírené katastrálne 
hranice a vyňatie obyvateľov Senice 
spod robôt a služieb brančského kas-
telána. Mali slobodnú vôľu pri voľbe 
richtára a mestskej rady. Takisto listina 
zaručovala mestu súdne právomoci. 
Senica sa riadila trnavským mestským 
právom a okrem hrdelných zločinov 
súdila samostatne. Medzi hrdelné zlo-
činy patrili napr. vražda, podpaľačstvo 
alebo zbojníctvo. Takéto zločiny si na 
pojednávaní vyžadovali i prítomnosť 

brančského kastelána. Významným 
bodom listiny boli obchodné privi-
légiá, na základe ktorých mohli kupci 
predávať na senickom trhu bez mýta 
a trhového poplatku.

Povinnosť uhostiť Ctibora i jeho 
manželku
Osobitnou časťou listiny bola povin-
nosť Seničanov pohostiť Ctibora ale-
bo jeho manželku, ak zavítajú do Se-
nice. Možno aj preto nechal Ctibor v 
meste postaviť dom. Prvá kamenná a 
zároveň poschodová stavba v Senici 
stála na námestí v mieste dnešného 
kultúrneho domu. Asanovaná bola 
až v 60. rokoch 20. storočia a bol v 
nej napríklad hostinec a hotel. So 
Ctiborom je spätá najstaršia stavba 
v meste Senica, kaplnka Svätej Anny, 
postavaná po roku 1397.

Výsady naďalej rozširovali
Privilégia priniesli Senici rozvoj a i prí-
lev obyvateľov. Zaručovali mestu pri-
rodzený rozvoj i v menej stabilných 
dobách vrcholného stredoveku a 
ranného novoveku. Seničania si pre-
to svoje privilégia ctili a pravidelne s 
nástupom nového panovníka potvr-
dzovali a i rozširovali. Už v roku 1419 
využili prítomnosť kráľa Žigmunda 
v Skalici a ten im udelil dve výsadné 
listiny, ktoré pozdvihli obchod nielen 
pre cudzích kupcov, ale i obchodní-
kov zo Senice. Výsady si mesto udr-
žalo až do roku 1673, kedy v rámci 
náboženských nepokojov, boli všet-
ky privilégia mestu odňaté. 

Tomáš Motus, kurátor Múzea Senica, 
Tatiana Moravcová, Foto: archív mesta 

Senica a  Št. archív  v TT, pracovisko Archív Skalica

V tomto roku (2021) si pripomíname 625. výročie, kedy boli Senici udelené mestské výsady Ctiborom zo Ctiboríc. Stalo sa tak 
presne 24. júna roku 1396. Listina z tohoto obdobia sa, žiaľ, nezachovala. No keďže bolo v starých časoch zvykom udelené 
výsady si nechávať opakovane potvrdzovať novými panovníkmi, jej doslovný prepis zachytáva pečatná listina z roku 1464, 
ktorá je zároveň absolútne najstaršou dochovanou senickou písomnosťou uloženou v skalickom archíve. A ako to s udelením 
mestských práv pre Senicu bolo? Súdobé historické udalosti popisuje Tomáš Motus, kurátor mestského Múzea Senica:

Najstaršia dochovaná senická písomnosť uložená v skalickom archíve, 
je výsadná listina z roku 1464 a obsahuje prepis pôvodnej listiny z roku 1396.

Na   menších foto detail pečate a  časť listiny, kde začína prepis Ctiborovej listiny.

Od roku 1396 je Senica Ctiborovým mestom
alebo 625. výročie udelenia mestských výsad

Ctibor zo Ctiboríc, ktorý vydal prvú 
výsadnú listinu pre Senicu v  r. 1396.
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Odštartovala výučba šachu na senických základných školách 
Od 27. mája začalo na troch senických základných školách vyučovanie šachu, o ktoré prejavilo záujem viac ako  
sedemdesiat žiakov prvého stupňa. Výučba je súčasťou projektu Šach na školách, ktorý je podporený minis-
terstvom vedy, výskumu a školstva a z dielne Slovenského šachového zväzu.

„Školákov, ktorí sa prihlásili, 
budeme učiť, ako po šachovnici 
chodia figúrky, ako sa majú pri 
hraní šachu správať, takisto tak-
tiku a stratégiu,“ načrtáva náplň 
vyučovacích hodín vyškolený tré-
ner prvého kvalifikačného stupňa 
so zameraním na šach Jaroslav 
Perička.

„Šach je hra, ktorá je nielen o 
zábave. Deti naučí koncentrácii, 
strategickému mysleniu, preuká-
zateľne zlepšuje pamäť,“ objas-
ňuje dôvody, prečo v Senici kývli 
na tento projekt, zástupca primá-
tora mesta Filip Lackovič.

„Šach nie je len o logike, ale aj o 
trpezlivosti a poskytuje príležitosť 
poučiť sa z vlastných chýb. Takáto 
výučba je určite užitočná, lebo deti 
sa naučia správať tak, aby sa ve-
deli v živote lepšie presadiť. Súčas-
nosť nás totiž častokrát núti rýchlo 
a pod tlakom sa rozhodovať, čo 
je súčasťou aj šachových partií, 
kedy je nutné v obmedzenom čase 

sa správne rozhodnúť,“ dôvodí 
šachista a tréner senických detí. 
Podmienkou pre zapojenie školy 
do projektu bolo poskytnutie bez-
platných priestorov na výučbu ša-
chu, ktorá bude realizovaná v roz-
sahu jednej hodiny týždenne pre 
žiakov druhých až štvrtých tried.
„Školám sme ponúkli vyškolenie 
učiteľov, ktorí sa venujú šachu, 

ich odmeny alebo naopak za-
bezpečenie vedúcich krúžkov, 
materiálnu a technickú podporu 
v podobe dodania šachových 
súprav, ktoré po skončení pro-
jektu ostávajú v majetku školy 
a administratívne zabezpečenie 
počas celého projektu,“ vyme- 
núva prezident Slovenského ša-
chového zväzu Milan Roman.

Este stále sa môžete prihlásiť
V prípade záujmu je ešte stále 
možné prihlásiť dieťa navštevuj-
úce druhý, tretí alebo štvrtý roč-
ník základnej školy do takéhoto 
šachového krúžku. Stačí, ak rodi-
čia alebo deti nahlásia svoj záu-
jem triednej učiteľke.

Text, foto: Tatiana Moravcová

Senica sa v máji stala domovom slovenskej reprezentácie počas niekoľkodňového medzinárodného šachového turnaja Mitropa Cup, ktorý sa 
uskutočnil v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Senici a ktorý podporila COOP Jednota. Pri tejto príležitosti primátor mesta Martin 
Džačovský na krátkom neformálnom stretnutí privítal na radnici prezidenta Slovenského šachového zväzu Milana Romana spolu so zástupca-
mi slovenskej šachovej reprezentácie, medzi ktorými bol napríklad aj najmladší slovenský šachový veľmajster 19-ročný Jerguš Pecháč (na foto 
vpravo uprostred).                                                                                                                                                                                                                                                      -red-

Slovenská šachová reprezentácia na turnaji v Senici
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Mesto zriadilo byt dočasného náhradného bývania
Od 14. mája 2021 má senická radnica k dispozícii byt dočasného náhradného bývania, ktorý zriadila v budove 
župného domova sociálnych služieb pre dospelých na Štefánikovej 1377/77, ktorú má mesto vo vlastníctve. 
Prestrihnutím pásky odovzdali nový byt dočasného bývania k dispozícii primátor Senice Martin Džačovský  
a prednostka Mestského úradu Senica Katarína Vrlová.

„Kancelárske priestory v budove domova 
sociálnych služieb neboli dostatočne efek-
tívne využívané, preto sme ich v uplynulých 
mesiacoch opätovne prerobili na pôvodný 
účel – na bytovú jednotku. Tá bude slúžiť 
občanom mesta Senica ako útočisko v krízo-
vých situáciách, keď by napríklad v prípade 
živelných pohrôm nemohli obývať vlastné 
domovy. Samozrejme, že si želám, aby bol 
za takýmto účelom tento novozrekonštru-
ovaný dvojizbový byt využívaný čo najme-
nej,“ okomentoval odovzdanie dvojizbového 
bytu primátor Senice Martin Džačovský.

Dispozícia bytu sú dve obývacie izby, kuchyňa, 
vstupná chodba, kúpeľňa so sociálnym zaria-
dením a bezbariérovým sprchovým kútom 
a balkón. Mestský byt dočasného náhradné-
ho bývania bol kompletne zrekonštruovaný, 
vrátane výmeny okien a podláh, vybavený 
novým nábytkom a domácimi spotrebičmi. 
Celková cena – za stavebné práce i spotrebiče 
predstavuje necelých pätnásťtisíc eur.

„Rekonštrukciu bytu dočasného náhradné-
ho bývania, ktorú sme začali v januári, trva-
la mesiac. Nasledovalo zakúpenie nábytku, 
postelí a kuchynskej linky. Kapacitne je byt 
určený na prenocovanie maximálne šiestich 
ľudí,“ vyratúva vedúca Oddelenia sociálnych 
vecí, kultúry a športu Mestského úradu Senica 

Renáta Hebnárová, ktorá mala na starosti celú 
rekonštrukciu i následné vybavenie a zariade-
nie bytu. Novozrekonštruovaný byt dočasné-
ho náhradného bývania bude mestu Senica 
slúžiť ako poskytnutie prvej pomoci občanom 
v krízových situáciách (spôsobených naprí-
klad živelnou pohromou). V takýchto prípa-

doch bude občanom ponúknutá možnosť 
ubytovania v tomto byte na nevyhnutný čas. 
Byt nebude slúžiť na dlhodobé bývanie.

„Už v minulosti sme sa stretli so situáciami, 
kedy sme museli riešiť a urýchlene zháňať 
náhradné bývanie pre našich občanov. Či už 
išlo o vyhorený byt, uletenú strechu bytovky 
alebo zaznamenaný neznámy plyn v by-
tovke. Keďže mesto doteraz nedisponovalo 
takouto bytovou jednotkou, využívali sme 
napríklad služby hotelov,“ uviedol príklady z 
praxe primátor Senice.

-tam-
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Podpredseda NR SR sa stretol s členmi Študentského 
parlamentu mesta Senica, ponúkol im stáž

„Teším sa, že podpredseda Ná-
rodnej rady SR si všimol prácu 
Študentského parlamentu mesta 
Senica. Patrí medzi najstaršie na 
Slovensku a má za sebou dlhoroč-
nú tradíciu. Jednou z činností alebo 
aktivít študentského parlamentu je 
vydávanie vlastného časopisu, kto-
rý pravidelne vychádza ako súčasť 
mesačníka Naša Senica, čo je tiež 
jedna z foriem podpory redakčného 
publikovania študentov,“ uviedol 
primátor Senice Martin Džačovský.

Počas uvoľnenej debaty študenti 
prebrali rôzne témy a podľa všet-
kého sa s podpredsedom Národnej 
rady SR Gáborom Grendelom ne-
stretli osobne naposledy: „Ponúkol 
som členom senického študent-
ského parlamentu prehliadku bu-
dovy Národnej rady SR, aby videli 
ako parlament funguje, čo všetko 
zabezpečuje kancelária národnej 
rady, ako vyzerá legislatívna činno-
sť, ako vznikajú zákony až do mo-
mentu, kedy idú k pani prezidentke 
na podpis. Okrem toho som študen-
tom ponúkol aj možnosť odborných 
stáží v kancelárii podpredsedu ná-
rodnej rady, pretože, ak už vieme, 
že sa zaujímajú o veci verejné, je 
možné, že jedného dňa by chceli 
pôsobiť v tejto verejnej sfére. My-
slím si, že môže byť pre nich veľmi 
užitočné, ak sa oboznámia s prácou 
poslaneckých asistentov, porad-
cov ústavných činiteľov a to všetko 

môžu zažiť a vidieť na vlastné oči, 
ak prejavia záujem o takúto stáž,“ 
konkretizuje G. Grendel.

Študentský parlament funguje ako 
poradný orgán primátora mesta Se-
nica. „Okrem toho medzi naše čin-
nosti patrí pravidelné organizova-
nie študentského plesu, vydávanie 
Študentských listov, organizovanie 
podujatia Dňa študentstva, Ceny 
senickej mládeže a takisto veľmi 

"Študentských parlamentov je na Slovensku viac, ale zďaleka nie všetky aj reálne fungujú, vyvíjajú 
činnosť a zaujímajú sa o veci verejné, čo ale nie je prípad toho senického," objasnil jeden z dôvodov 
svojej neformálnej návštevy Senice podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel, ktorý sa 19. mája 
stretol s primátorom Senice i členmi Študentského parlamentu mesta Senica v ich domovskej klubov-
ni Centra voľného času Stonožka.

aktívna výpomoc v rámci rôznych 
dobrovoľníckych aktivít počas ce-
lého roka,“ vymenúva predsedníč-
ka Študentského parlamentu mesta 
Senica Adela Sadloňová – študentka 
Gymnázia Senica.

Senický študentský parlament pa-
trí medzi najstaršie na Slovensku, 
pravidelnú činnosť vyvíja už takmer 
dvadsať rokov. Jeho koordinátorkou 
je pedagogická zamestnankyňa CVČ 

Senica Dana Kopecká: „Parlamentom 
prešlo už osem generácií študentov, 
celý rad osobností a osem šikovných 
predsedov. História študentského 
parlamentu v Senici má svoje eta-
py. Napríklad, tá úplne najstaršia 
začala v roku 2002, kedy parlament 
sídlil priamo v priestoroch mestské-
ho úradu pod záštitou primátora,“ 
pripomenula počiatky fungovania 
parlamentu koordinátorka

T. Moravcová

Riaditeľka MŠ, L. Novomeského 1209/2, Senica oznamuje rodičom záväzne 
prihlásených detí na leto 2021, že prevádzka elokovaných pracovísk (EP)  
mesiaci júl a august  bude nasledovná:
JÚL 2021:  
• EP KOMENSKÉHO: deti z EP Komenského, EP Hollého, EP M. Bartoňa
• EP KALINČIAKOVA: deti z EP Kalinčiakova, EP J. Kráľa
• L. NOVOMESKÉHO: deti z L. Novomeského, EP Robotnícka, EP Kolónia
AUGUST 2021: 
• EP J. KRÁĽA: deti z EP J. Kráľa, EP Kalinčiakova, EP Komenského, EP Robotnícka
• EP HOLLÉHO: prihlásené deti z EP Hollého, L. Novomeského, EP Kolónia,
   EP M. Bartoňa

Letná prevádzka materskej školy

Volajte: 034/6987 611
0949 248 203
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Vzácna návšteva v našej klubovni 

V stredu 19. mája sme na pôde Študentského par-
lamentu hostili vzácnu návštevu. Zavítal medzi 
nás podpredseda NR SR, pán Gábor Grendel. Rov-
nako sme tiež medzi nami opäť radi privítali nášho 
pána primátora mesta, Martina Džačovského. 

Bolo to po prvýkrát za takmer 20-ročnú existen-
ciou senického študentského parlamentu, čo sa 
nám naskytla príležitosť osobne sa stretnúť a po-
debatovať s jedných z najvyššie postavených ve-
rejných činiteľov štátu. 

Pána Grendela k nám prilákala zvedavosť. Cez rôz-
ne ,,kanály" sa dozvedel o našej aktívnej činnosti, 
najväčšmi ho však zaujala dlhoročná tradícia vy-
dávania Študentských listov. Zrejme preto, lebo 
značnú časť svojho života zasvätil práve novinár-
skej profesii. 

Stretnutie sa nieslo v znamení príjemnej atmosfé-
ry a konštruktívnej diskusie, ako to už u nás býva 
zvykom. Žiaľ, v NR SR to nie je žiadnym štandar-
dom, keďže rokovania v najvyšších kruhoch neraz 
sprevádzajú hádky, prehnané emócie a neochota 
robiť kompromisy. 

Tu sa krásne ukazuje význam mládežníckych or-
ganizácií, ktoré Vás priučia mnohým potrebným 
zručnostiam ako je napr. slušne komunikovať, vy-
jadriť vlastný názor, otvoriť sa myšlienkam iných, 
spolupracovať či vedieť prijímať kritiku. Toto je balík 
schopností, ktoré využijete, nech už budete v živote 
robiť čokoľvek a kdekoľvek. 

Pán Grendel vrelo podporuje angažovanosť mla-
dých ľudí v komunálnej politike, cení si ich záujem 
o veci verejné a snahu zlepšiť život v rámci svojej 
komunity, mesta či krajiny. 

Dovolíme si Vám prezradiť, že sme boli pozvaní na 
návštevu parlamentu, tento raz však toho najväč-
šieho a najdôležitejšieho - do NR SR. Taktiež sa nám 
naskytla možnosť stáže v kancelárii pána podpred-
sedu, o ktorú už niekoľkí z nás avizovali záujem.

Z tohto pozvania máme úprimnú radosť, obdobne, 
ako aj z celého stretnutia. Veríme, že opatrenia sa čo-
skoro uvoľnia natoľko, aby bolo možné tieto plány 
zrealizovať.

Adela Sadloňová, Študentský parlament 

Život je zmena 
a iné klišé 

Žiaci sa pomaly, ale iste vracajú do škôl. Kaž-
dodenné, nami možno už aj zabudnuté denné 
aktivity, sa opäť stávajú súčasťou našich, už nie 
všedných dní. Svet naberá na rýchlosti a nám ne-
ostáva nič iné, ako nastúpiť. Opäť sa prispôsobiť 
a zvyknúť si.  

So staro-novým tempom života prichádzajú aj 
nové možnosti. Návšteva pána Grendela nám ot-
vorila ďalšie príležitosti, ako vyskúšať niečo nové. 
Ako mladí, ambiciózni ľudia skúšame nové veci. 
Chceme veci poznať, okúsiť ich a nakoniec si po-
vedať, stálo to za to. 

Viete. Myslím si, že byť tak trochu šialený nie je 
nutnou vlastnosťou len nás mladých. Predsa, už 
len skutočnosťou, že sme získali vstupenku zažiť 
život a nasadnúť tak na nepredvídateľnú horskú 
dráhu, si vyžaduje istú dávku  šialenosti. V kaž-
dom z nás, myslím, drieme  dobrodružná pova-
ha. Možno som ešte veľmi mladá, aby som sku-
točne tvrdila, že je to naozaj tak. Možno časom 
zistím, že človek vo svojej podstate nepotrebuje 
špeciálne dobrodružstvá, aby bol spokojný. A 
možno len potrebuje tie špeciálne dobrodruž-
stvá vnímať tak, akoby špeciálnymi neboli. 

Čas plynie. My sa meníme a naše potreby sa roz-
lične tvarujú. Tvoríme svet vôkol seba. Ľudia od-
chádzajú a prichádzajú a všetko  je v skutočnosti 
presne tak, ako má byť. Aj napriek rýchlosti, čo sa 
vôkol nás preháňa, my kráčame ďalej. Raz sa na 
tej už spomínanej horskej dráhe vezieme hore, 
ba niekedy sa na ňu svojpomocne štveráme. Ino-
kedy zas letíme dole, nevedno kam, ale s poci-
tom, že nech už cesta vedie kdekoľvek, má určite 
ten správny smer. 

Lucia Poláková
Študentský parlament 

Ako tohtoročná maturantka, som okrem sa-
motného učenia sa jednotlivých predmetov, 
musela začať riešiť možnosti ,,čo potom”? V 
rámci tohto roku si všetci maturanti, ale aj 
ostatní študenti prešli ťažkým obdobím, kedy 
sa vo viacerých veciach museli spoliehať sami 
na seba a pomáhať si v rámci všetkých mož-
ností. Pre študentov končiacich ročníkov, bolo 
jednou z dôležitých vecí podanie prihlášok na 
vysokú, či riešenie pracovných pozícií. Ja osob-
ne som si prihlášky riešila viac-menej sama, s 
menšou pomocou našej školskej výchovnej 

poradkyne, samozrejme všetko online. Nebolo 
to zvlášť veľmi náročné, ale ani úplne jedno-
duché, najmä si všetko zisťovať. Avšak aj keď 
mám už “zmaturované”, tak svoj voľný čas ve-
nujem najmä práci, kde som naplno vo svojom 
odvetví a teda aj v odvetví, ktoré sa chystám ísť 
študovať aj ďalej na vysnívanej výške a formo-
vať svoj osobný rozvoj. Popri štúdiu si chcem 
určite plniť aj svoje ďalšie sny a začať si budo-
vať svoju vlastnú budúcnosť. 

Karolína Muchová, SSOŠP

Život po maturite
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Reňa Spiegel: Renin denník 
Denník mladého židovského dievčaťa 
,,Reni“, ktorá žije v okupovanom Poľsku 
počas druhej svetovej vojny. Vo svojich 
zápiskoch rozpráva o každodenných 
problémoch, láskach, starostiach, no aj 
o postupujúcej vojne. Útechu nachád-
za v básňach, ktorými udržuje pri ži-
vote svoj sen, stať sa poetkou. Denník 
plný nádejí v nové časy však nahlodajú 
šíriace sa správy  o novovzniknutom 
gete. A na záver to nebude ona, kto 
napíše poslednú kapitolu. 

Do knižky som vkladala veľké nádeje. 
Po prečítaní Denníka Anny Frankovej, 
som s nadšením otvárala ďalšiu kni-
hu, ktorá priamo zaznamenáva život 
dospievajúcej počas druhej svetovej 
vojny. No zostala som mierne skla-
maná. Ak ste tolerujúci čitateľ, nebu-
de vám vadiť monotónnosť písania 
počas prvých sto strán. No verím, že 
aj sebaväčšieho flegmatika prestane 

baviť jednotvárnosť po čísle dvesto. 
Môžeme diskutovať o tom, čo píšu do 
denníka sedemnásťročné dievčatá, no 
rozhovor pre mňa končí vtedy, keď si 
uvedomíme, že chceme vydať úspeš-
nú knihu. Čo však musím uznať je, že 
záver príde skutočne rýchlo, ničivo a 
nečakane. Postará sa o stopercentné 
prerušenie monotónnej tóniny a ne-
chá vás ešte zopár minút hľadieť na 
knihu v nemom úžase. 

Celkovo hodnotím knihu ako prie-
mernú, vhodnú pre čitateľa, ktorý by 
sa chcel ponoriť do knižiek zazna-
menávajúce toto obdobie histórie, 
no nepotrpí si na krváky. Nájde tam 
uspokojenie vo forme informácií z po-
stupujúcej vojny, no zároveň ho kniha 
neoberie aj o bežné radosti a starosti 
mladých zodpovedajúcich dobe.

Katarína Valúchová
Gymnázium Senica

Literárna recenzia Hudba - recenzie
Kali - asi to bude vekom (prod. 
HOODINI, skreče DJ MikroMan)
18. 5. 2021
Kali oznamuje, že sa mu menia pri-
ority a zmysel života. Zo skladby ide 
veľmi príjemná a pozitívna ener-
gia, ktorá poteší najmä starších, 
,,skalných“ fanúšikov. Skladba je aj 
po týždni stále prvá v trendoch na 
Youtube.

Momo – Sérum 
11. 5. 2021
Novinka s názvom Sérum je osob-
nou výpoveďou rapera, v ktorej 
popisuje aj nedávne životné uda-
losti vrátane rozvodu. Momo túto 
skladbu popisuje ako najosobnej-
šiu z nového albumu. Skladba je po 
dvoch týždňoch stále v trendoch 
na štvrtom mieste.

IMT Smile, Nela Pocisková – 
DÁŽĎ
13. 5. 2021
Ide o ďalší pokojný song od jednej 
z najpopulárnejších domácich ka-
piel. Nahrávka začína veľmi emo-
tívne a postupne naberá veľmi prí-
jemnú gospelovú atmosféru. 

Simona Kutlaková, SSOŠP

Pri tejto otázke asi každému napad-
ne iná odpoveď. Tí, ktorí radi trávia 
čas aj sami, neprežívajú tieto ná-
ročné chvíle možno až tak tragicky. 
Naopak tí, ktorých zmysel života 
bol z časti postavený na ich pria-
teľoch a spoločenských aktivitách, 
prežívajú  veľmi kruté chvíle. Všetci 
sa však určite zhodneme na tom, že 
každý s tým „bojuje“ tak nejako po 
vlastnom. A ako to máme my, matu- 
ranti? 

Na adresu nás, tohtoročných (ale aj 
minuloročných, aby som bola úpl-
ne korektná) maturantov, som po-
čula dva rôzne názory. Ten prvý je,  
že sme sa ocitli v neľahkej situácii. 
Najkrajší štvrtý ročník sme prežívali 
spoza kamier našich počítačov. Spo-
lužiakov sme počuli maximálne cez 
mikrofón a stužková? Čo to vlastne 
je? No a na druhú stranu som si od 
mnohých vypočula aj kritiku. Ako 
ľahké sme to mali, ako jednoducho 
nám „dali“ maturitu, či to, ako ťažko 
sa budeme v budúcnosti zamestná-
vať. Ale čo si o tom myslím ja, tá, kto-
rej sa to bezprostredne týka? Zastá-
vam ten názor, že jedna maturita o 
mne nemôže povedať viac, ako štyri 
roky štúdia. Samozrejme súhlasím, 
že táto skúška dospelosti má niečo 
do seba. Asi mi aj trocha bude chý-
bať celá tá atmosféra dňa, zeleného 

stola a nervózneho úsmevu všetkých 
mojich spoluodpovedajúcich. Ale to 
už si môžem jedine tak predstavovať. 
Avšak ani fakt, že som tieto pocity 
neprežívala, nezmení moju snahu a 
úsilie, ktoré som vynaložila za celé 
štyri roky. Ani prijímacie skúšky, kto-
ré som mimochodom taktiež musela 
podstúpiť online, mi nikto zadarmo 
,,nedal“. Ale úspešne som ich zvládla 
a myslím, že za to vďačím skôr predo-
šlým rokom ako jednej príprave na 
maturitu. Nakoniec by som len chce-
la zaželať všetkým, ktorých ešte len 
prijímačky alebo iné skúšky čakajú, 
veľa šťastia a síl. Verím však, že ak ste 
to celé brali poctivo, jedna skúška 
vám život zmeniť nemôže. 

Zuzana Čižmárová 
Gymnázium Senica
Ilustr. foto: Pixabay

Aký bol život maturanta 
počas celosvetovej pandémie? 

Po vyše roku sme späť v škole! Ve-
rím, že nie som jediná, ktorej to 
pripadá neuveriteľné. Pre každého 
z nás bol návrat do školy odlišný. 
Niektorí sa tešili, iní sa vo vyučovaní 
prostredníctvom webkamier našli. 
Čo máme však všetci spoločné je, 
že pre nikoho to nie je jednoduché. 
Zleniveli sme. Náš režim sa úplne 
otočil a je prirodzené, že nám teraz 
bude hodnú chvíľu trvať vrátenie sa 
späť do rutiny. Ja osobne za najhor-
šiu časť „adaptácie“ považujem ran-
né vstávanie. Karanténa mi umož-
nila budík výrazne posunúť a po 
návrate do školy začínam pociťovať 
slušný deficit spánku. 
Ako všetko, tak aj návrat do školy 
má svoje negatíva aj pozitíva. Či 
chceme či nie sa asi všetci zhod-
neme na tom, že v lavici sa toho 
naučíme viac, ako za monitorom v 
detskej izbe. V druhom rade, nám 
všetkým určite chýbala socializá-
cia. Nejednému z nás každodenné 
stretávanie sa s priateľmi len pro-
spieva. V neposlednom rade nám 
naša škola prichystala prekvapenie 
v podobe novej učebne geografie 

a kompletne novej posilňovne. Je 
zväčšená a obohatená o nové kva-
litné stroje. Veď predsa, čo môže byť 
lepšie ako sa po ročnej karanténe 
začať konečne hýbať?

R. Juračková 
Obchodná akadémia Senica

Po viac ako siedmich mesiacoch 
dištančnej výuky sme sa opäť vrátili 
do lavíc. Oprášili školské tašky, po-
zlepovali zošity a znova sme prišli 
ohrievať lavice do našej milej školič-
ky. Bol to šok. Človek sa snažil roz-
pomenúť si, kto je spolužiak a kto 
kamarát, kde sa nachádzajú učebne 
a ktorá z tej záplavy skriniek je naša. 
No sme úspešne späť. Konečne sa 
môžeme prezenčne porozprávať, 
po škole si kúpiť zmrzlinu a nie si 
len posielať messengerové emoti-
kony. Poctivo si plníme tašky zošit-
mi a nemôžeme sa dočkať letných 
prázdnin. Život sa vracia naspäť. Do 
starých koľají. Hoci, možno nie na-
späť, ale vpred. 

Katarína Valúchová
Gymnázium Senica

O návrate do školských lavíc...
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Kto nečítal avízo v minulom čísle, pri-
pomenieme, že v nej otvárame sériu 
pravidelných príspevkov zo života, už 
o chvíľu „dvadsaťročného“ senického 
študentského parlamentu. Nazrieme 
postupne do epochy študentských 
aktivít v meste od roku 2002, kedy 
parlament vznikol. Prvá etapa zahŕňa 
už aj rok 2021 a trvala do roku 2004. 
Čo sa vtedy dialo? 
Nápad na založenie študentského 
parlamentu som si v lete 2001 pri-
viezla zo školenia v Prievidzi, kde 
ma oslovila práca prievidzského 
parlamentu mladých. Ďalší dielik 
do puzzle zapadol v novembri 2001 
na neformálnom Dni študentstva v 
DAVe (organizovalo CVČ), kam prijal 
pozvanie vtedajší nový primátor Se-
nice, Ľubomír Parízek a viedol tu jed-
nu z prvých debát s mladými. Slovo 
dalo slovo a začali sa tvoriť  kontúry 
budúceho parlamentu. Najväčší dis-
kutér a študent gymnázia Jaroslav Ci-
gánek bol ešte v ten deň navrhnutý 
za prvého predsedu a poverený tvor-
bou prvého štatútu. Po prípravách a 
tiež propagácii na stredných školách 
sa 1. marca 2002 konalo na pôde 
mestského úradu prvé ustanovujú-
ce zasadnutie, vtedy ešte s názvom 
Stredoškolský mestský parlament. Za 
predsedu bol zvolený Jaroslav Cigá-
nek. V súčasnej dobe Jaro dlhodobo 
žije a pracuje v Nemecku a prišli nám 
od neho takéto milé odpovede:

Jaroslav Cigánek, prvý predseda 
Študentského parlamentu v Senici 
(2002 - 2004)

Jaro, ako si pamätáš na ten konkrétny 
prvý večer v DAVe? 
Bola to veľmi príjemná akcia, kde sa zú-
častnilo viacero mladých ľudí a zároveň 
to bol jeden z mnohých spôsobov, kto-
rým sa mesto Senica vtedy snažilo byť 
transparentnejším pre všetkých obča-
nov a viac počúvať aj názory mladých. 

Pamätám si, že jednou z najčastejších 
diskusných úloh vtedajšieho primátora 
bolo vysvetľovanie faktu, kam siahajú 
kompetencie vedenia mesta a čo je už 
napríklad v kompetencii štátu.

Šiel si vtedy ako predseda úplne do 
neznáma. Ako si to vnímal? Aké prvé 
kroky si urobil a kto ti poradil? 
Veľmi ma zaujímal život v meste a 
možnosť meniť veci v rámci vtedy mož-
ných občianskych aktivít. Pripadalo 
mi ale, že názory mladšej generácie 
obyvateľov Senice neboli dostatočne 
reprezentované a už vôbec nie zastre-
šené nejakou vhodnou inštitúciou. 
Ako aktívny študent som sa zúčast-
ňoval na mnohých celoslovenských 
a aj medzinárodných podujatiach a 
spoznával som vhodné formy, akými 
by sa názory a aktivity mladých ľudí 
dali zastrešiť. Myšlienka stredoškol-
ského študentského parlamentu už v 
niektorých iných slovenských a aj za-
hraničných mestách sa stávala čoraz 
reálnejšou, a tak som sa rozhodol, že to 
skúsim – s veľkou pomocou vtedajšie-
ho primátora Senice, RNDr. Ľubomíra 
Parízka a veľmi milej osobnosti Senice, 
Danky Kopeckej z CVČ a aj zamestnan-
cov Okresného úradu v Senici, Štefana 
Ortha a Ing. Jaromíra Pláteníka. Pána 
Ľubomíra Parízka dodnes považujem 
za človeka, ktorý v našom meste ako 
primátor dokázal zmeniť najviac, keď-
že mesto prebral vo víre najväčších 
spoločenských zmien, smerujúcich k 
dnešnej podobe demokratickej a ob-
čianskej spoločnosti. Pojem občianska 
spoločnosť vo mne rezonuje naďalej, 
lebo v malých aktivitách jednotlivcov 
bývajú častokrát ukryté veľmi potreb-
né zmeny, ktoré môžu priniesť osoh aj 
oveľa väčším skupinám ľudí.

A činnosť nového študentského par-
lamentu sa pomaly rozbiehala. Už na 
jeseň v roku 2002, sa v obradnej sieni 
mestského úradu konal prvý ročník 
podujatia Deň študentstva na radnici 
s ocenením 17-tich najlepších štu-
dentov mesta. Išlo o začiatok mest-
skej tradície a participácie mladých 
na živote mesta. Tradícia trvá na po-
česť Dňa študentstva (resp. Dňa boja 
za slobodu a demokraciu) dodnes. 
Dialo sa tak nielen zásluhou CVČ, ale 
veľkým pričinením vtedajšieho pri-
mátora mesta Ľubomíra Parízka.  Aj 
od neho tu nájdete postrehy k vte-
dajšej dobe. A len tak pre zaujímavo-
sť – vtedajší ocenení študenti majú 
dnes už 35 rokov a viac. Prezradíme aj 

O začiatkoch študentského parlamentu v Senici
niektoré mená – z gymnázia, okrem 
Jara Cigánka, bol vtedy ocenený Pla-
ketou mesta napríklad Samuel Žídek, 
Michaela Rosová, Mária Danadová, 
Mária Holická, z „obchodky“ naprí-
klad Erika Hrušecká či Lucia Petrá-
šová, zo „súkromky“ Igor Tomeček a 
Alica Audyová, z SOU Alexandra Kot-
vanová. Po dobovej fotografii sa však 
zľahla zem, škoda.   
V rokoch 2002 až 2004 prebiehala 
činnosť a zasadnutia parlamentu 
na mestskom úrade pod  taktovkou 
primátora a vedením predsedu Jara 
Cigánka. Centrum voľného času bolo 
vtedy metodickým poradcom a or-
ganizátorom podujatí. V roku 2004 
parlament získal titul „poradný orgán 
primátora“, pretože sa naozaj zúčast-
ňoval nielen na častých debatách s 
primátorom v súvislosti s vývojom 
mesta, ale zaslúžil sa napr. o vybudo-
vanie streetbalových košov v meste, 
o zvýšenie počtu prechodov pre 
chodcov (aj pre študentov), pomá-
hal pri všetkých väčších podujatiach 
mesta, ako je Záhorácky maratón, 
športová olympiáda detí, či rôznych 
charitatívnych zbierkach.                                                                                                                       
Históriu z týchto začiatkov dopĺňa v 
rozhovore vtedajší primátor mesta:                                                                                                                                 
         
RNDr. Ľubomír Parízek, primátor 
mesta Senica (1998 - 2014)

Spomínam si, Ľuboš, ako sme spolu 
viedli v DAVe v roku 2021, tú vôbec 
prvú debatu o budúcom parlamen-
te v Senici. Čo nasledovalo potom? 
Viem, že ustanovujúce zasadnutie 
ste dokázali zorganizovať veľmi rých-
lo, už o tri mesiace. 
Úprimne, na tú debatu si už nespomí-
nam, ale na  podujatie a Jara Cigánka 
veľmi presne. Keďže je to tu v histórii už 
detailne popísané, tak by som sa rád 
dotkol ďalšieho diania v meste, v súvis-
losti s mládežou. Predtým ako som sa 
stal primátorom, som bol riaditeľom 

ZŠ, ktorej som postupne vybudoval 
právnu subjektivitu, založil som v škole 
žiacky parlament a pomáhal som pre-
sadiť ich vznik na ostatných ZŠ v meste. 
Odtiaľ bol už len krok preniesť získané 
skúsenosti aj na stredné školy tak, 
aby sa podieľali na chode mesta. Ako 
primátorovi mi to vyplývalo priamo 
z povinností. Bol som členom každej 
školskej rady stredných škôl a mohol 
som tak ľahšie vplývať na riaditeľov, 
aby podporovali vznik študentských 
rád. Čo sa aj darilo. Mnohí ich pred-
sedovia boli neskôr aj členmi komisií 
mestského zastupiteľstva. Preto vznik 
Študentského parlamentu v Senici bol 
prirodzeným vývojom. A keď sa na-
skytla príležitosť a schopní mladí ľudia 
ochotní spolupracovať, rád som začal 
vytvárať podmienky na participáciu 
mladých na chode mesta. Keď má pri-
mátor okolo seba šikovných ľudí, tak 
to funguje. Takou bola v CVČ i Danka 
Kopecká. 

Bola to vtedy od teba hodená rukavi-
ca, ktorú som zdvihla. Ďakujem. Mô-
žeš čitateľom priblížiť ešte titul parla-
mentu „poradný orgán primátora“? Si 
jeho autorom. Myslím, že to bola my-
šlienka a počin predbiehajúci dobu. 
Čo presne tento titul znamenal?  
Neskromne si myslím, že sme boli prie-
kopníci a prví na Slovensku, ktorí tento 
titul používali a aj zmysluplne napĺňali. 
Veď na zasadnutí parlamentu som bol 
v tých časoch takmer každý krát. Sám 
som ho často aj zvolával, keď bolo tre-
ba poznať názor mladých na konkrét-
ny problém v meste, alebo keď bolo 
treba dobrovoľníkov na brigádu, či na 
pomoc pri našich podujatiach. Rád na 
to obdobie spomínam. Aj preto, že od 
mladých nikdy nechýbala spätná väz-
ba. Súčasnému parlamentu prajem, 
nech sa mu darí tak, ako tým predo-
šlým.   

Toľko v dnešnej rubrike k prvej etape 
života parlamentu v meste. A vďaka 
za odpovede pána Jara Cigánka a  
pána Ľubomíra Parízka. Meno dru-
hého menovaného a jeho pomocná 
ruka mladým bude súčasťou „par-
lamenťáckej“ histórie ešte dlhých 
dvanásť rokov. Pribudnú ďalšie roz-
hovory, fotografie, ukážky zo Štu-
dentských listov... Nabudúce z rokov 
2005 – 2007. 

Dana Kopecká, CVČ Senica, 
koordinátorka Študentského 

parlamentu mesta Senica

Jednoducho DVADSAŤ
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Výtvarná súťaž „Zvieratá v našich lesoch 2021“

Regionálna organizácia Slovenského 
poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici 
združuje poľovníkov z okresov Myja-
va a Senica. Pravidelne popri výstave 
trofejí zveri organizujeme výstavku 
výtvarných prác detí s tematikou prí-
rody a v nej voľné žijúcich zvierat. V 
súčasnosti pre známe príčiny v súvis-
losti s pandémiou sa výstava trofejí 
neuskutoční, no veríme, že výtvarné 
práce budú žiaci vypracovávať s rado-
sťou a nadšením aj v týchto neľahkých 
časoch. Porota ocení dvadsať prác v pi-
atich kategóriách. Pokiaľ by bola situ-
ácia ohľadom pandémie priaznivá, zá-

mer uskutočniť stretnutie úspešných 
autorov spojený s odovzdávaním oce-
není by sa mohol uskutočniť na jeseň 
tohto roku. Ak nie, odovzdávanie by 
sa uskutočnilo individuálne na školách 
tak, ako tomu bolo aj minulý ročník. 
Úspešná spolupráca poľovníkov a škôl 
v našich okresoch pretrváva vyše štyri 
desaťročia. Či už ide o uvedenú súťaž 
alebo pôsobenie „Krúžkov mladých 
poľovníkov a ochrancov prírody“. Teší-
me sa na spoluprácu, na vaše práce a 
na stretnutie pri odovzdávaní cien.

Ing. Jaromír Pláteník                                              
Osvetová komisia RgO SPZ Senica                        

Vyhlasujeme výtvarnú súťaž Zvieratá v našich lesoch, ktorú organizuje Obvodná poľovnícka komora pre okre-
sy Senica a Myjava, Regionálna organizácia slovenského poľovníckeho zväzu so sídlom v Senici, v spolupráci 
so Základnou umeleckou školou Senica, Spoločným školským úradom Senica a  Europe Direct Senica.

Kategórie:
1. Kategória: deti predškolského veku
2. Kategória: 1.- 4. ročník ZŠ
3. Kategória: 5. - 9. ročník ZŠ a 1. - 4. 
ročník 8-ročného gymnázia
4. Kategória: ZUŠ  - 1. stupeň
5. Kategória: ZUŠ – 2. stupeň

Výtvarné práce zasielajte poštou 
alebo osobne na adresu:  

  Mestský úrad Senica
  Mgr. art. Martin Dudáš

  Štefánikova 1408/56
  905 25  Senica 

Termín odovzdávania prác je do konca júna 2021. 



Europe Direct Senica  I  oznam 15

 

Čo nové v EÚ
• Jarná hospodárska prognóza 2021 – vyhrňme 
si rukávy

Podľa tejto prognózy hospodárstvo EÚ narastie v 
roku 2021 o 4,2 percenta a v roku 2022 o 4,4 per-
centa. Pokiaľ ide o eurozónu, predpokladá sa, že 
hospodárstvo vzrastie v tomto roku o 4,3 percenta 
a v budúcom roku o 4,4 percenta. Ide o výrazné 
zlepšenie výhľadu rastu v porovnaní s hospodár-
skou prognózou zo zimy 2021, ktorú Komisia pred-
ložila vo februári. Napriek tomu, že miery rastu sa 
v rámci EÚ budú stále líšiť, ekonomiky vo všetkých 
členských štátoch by sa mali vrátiť na predkrízovú 
úroveň do konca roka 2022. 

• Prihlasovanie do šiesteho ročníka ocenenia 
NATURA 2000

Pri príležitosti Dňa Natura 2000 odštartovala Európ-
ska komisia prihlasovanie do šiesteho ročníka udeľo-
vania cien Natura 2000. Ide o ocenenie a uznanie po-
predných úspechov v oblasti ochrany prírody v rámci 
siete chránených území Natura 2000 a prispieva k 
zvýšeniu informovanosti o tejto iniciatíve. Prihlaso-
vanie je otvorené pre všetky organizácie alebo osoby 
zapojené do sústavy Natura 2000 vrátane verejných 
a miestnych orgánov, podnikov, mimovládnych orga-
nizácií, vlastníkov pozemkov, vzdelávacích inštitúcií 
a jednotlivcov. Prihlasovanie je otvorené do 30. sep-
tembra 2021.

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku

Na každom hlase záleží. Presne to si myslí 92 
percnt respondentov vo všetkých členských štá-
toch, vrátane Slovenska, ktorí požadujú, aby sa pri 
závažných rozhodnutiach o budúcnosti Európy 
viac zohľadňovali hlasy občanov. Konferencia o 
budúcnosti Európy je spoločným projektom Eu-
rópskeho parlamentu, Európskej rady a Európskej 
komisie, ktorého cieľom je vypočuť Európanov a 
poskytnúť im možnosť vyjadriť sa k budúcnosti 
Európy prostredníctvom série diskusií vedených 
občanmi.

Rada, Európsky parlament a Európska komisia sa 
zaviazali, že si vypočujú Európanov a že sa v rámci 
svojich právomocí budú zaoberať odporúčaniami 
konferencie.

Na tento účel digitálna platforma, ako aj európske, 
národné, regionálne a miestne podujatia o vý-
zvach a prioritách Európy umožnia ľuďom z celej 
Európy podeliť sa o svoje nápady a pomôcť for-

movať našu spoločnú budúcnosť. Diskusie sa budú 
týkať boja proti zmenám klímy, environmentálnych 
výziev, hospodárstva, zdravia, vzdelávanie, sociálnej 
spravodlivosti a veľa ďalších.

Informačné centrum Europe Direct Senica vytvori-
lo špeciálnu sériu informačných bannerov s cieľom 
priniesť verejnosti viac informácií o jednej z najväč-
ších súčasných kampaní Európskej únie, ktorá bude 
prebiehať celé dva roky. Európska komisia 27. mája 
2020 taktiež predložila návrh veľkého plánu obnovy 
„Next Generation EU“ (EÚ pre ďalšie generácie), kto-
rý bude súčasťou dlhodobého rozpočtu EÚ s krytím 
vo výške 750 miliárd eur. 

Informačné bannery boli pre verejnosť prístupné na 
námestí v Senici v priebehu mesiacov apríl a máj. 
Viac o tejto téme sa môžete dozvedieť na oficiálnej 
stráne Europe Direct Senica - europedirect.senica.
sk.

Europe Direct Senica

Konferencia o budúcnosti Európy 
sa týka každého z nás

PONDELOK:  8:00 – 16:00 h
UTOROK:  8:00 – 16:00 h
STREDA:  12:00 – 18:00 h
ŠTVRTOK:  8:00 – 16:00 h
PIATOK:   8:00 – 16:00 h

Počas leta bude knižnica pri plnej prevádzke rea-
lizovať stavebné práce. Z tohto dôvodu sa môže 

stať, že v niektorý deň bude pre verejnosť zatvore-
ná. Aktuálne info na www.zahorskakniznica.eu a  
sociálnych sieťach.

Pravidelné podujatia Záhorskej knižnice v mesia-
coch júl – august:
Letné stredy v knižnici o 16:00 - stretnutia s literár-
nymi autormi, lektormi a zaujímavými ľuďmi. 

Letný režim v knižnici v mesiacoch júl a august  

Vo štvrtky Prečítané leto o 9:00 - hry a aktivity pre 
všetky deti, ktoré rady čítajú.
Piatky pre matky o 9:00 - podnetné stretnutia s lek-
tormi na témy, ktoré zaujímajú všetky mamičky.
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Z verejnej súťaže pre výtvarníkov vzíde motív pre mural

„Naším cieľom je zdôrazniť význam 
Záhorskej knižnice ako dôležitej 
súčasti kultúrnej infraštruktúry v 
meste Senica a celom záhorskom 
regióne,“ uviedla Silvia Sameková, 
riaditeľka Záhorskej knižnice. „Chce-
me prekonať obraz knižnice ako 
nudnej inštitúcie, ktorej jedinou 
úlohou je požičiavanie kníh. Dneš-
né knižnice by mali byť plné života, 
vytvárať priestor na stretávanie sa 
obyvateľov, komunít, ale aj názo-
rov, jednotlivých druhov umenia, 
našej minulosti i budúcnosti.“ 

Vyhlásenie výtvarnej súťaže pre pro-
fesionálnych tvorcov takto definova-
né poslanie knižnice len podčiarkuje. 

Vďaka ústretovosti zriaďovateľa, kto-
rým je Trnavský samosprávny kraj, sa 
ešte v tomto roku plánuje zrealizovať 

Záhorská knižnica so sídlom v Senici v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom vyhlásila verejnú nea-
nonymnú súťaž na výtvarný návrh na mural, ktorý sa bude nachádzať na fasáde budovy Záhorskej knižnice. 

zateplenie a kompletná rekonštruk-
cia fasády budovy Záhorskej knižni-
ce. Mural ako veľkoplošná nástenná 
maľba posunie kvalitne zrekonštru-
ovanú, funkcionalistickú budovu z 
rokov 1937 – 1938 smerom k bud-
úcnosti a prepojí literárne umenie 
so súčasným výtvarným. Kvalitné 
umenie nemusí byť len súčasťou 
výstavných miestností v galériách: 
„Chceme ho priniesť do verejného 
priestoru v podobe muralu, ktorý 
bude umeleckým dielom, a nie ná-
hodným – hoci aj vizuálne atrak-
tívnym – jednorazovým počinom,“ 
vyjadril sa Roman Popelár, odborný 
garant súťaže a riaditeľ Záhorskej ga-
lérie Jána Mudrocha v Senici. 

Profesionálni výtvarníci môžu svoje 
návrhy na mural zasielať do konca 
júla. Hodnotiaca komisia  vyhodno-
tí súťaž v priebehu augusta. Prvé tri 
miesta sú honorované, a to vo výške 
1500 eur, 700 eur a 300 eur. 

Víťazný návrh sa na budovu knižnice 
zrealizuje po rekonštrukcii fasády. 
Podmienky súťaže vrátane všetkých 
príloh sú zverejnené na www.zahor-
skakniznica.eu. Výtvarné návrhy na 
mural je potrebné zaslať v elektro-
nickej aj fyzickej podobe do 31. júla 
2021. 

Záhorská knižnica Senica
www.zahorskakniznica.eu

Naši žiaci 
na Bradle
Štvrtého mája si každoročne  pri-
pomíname výročie tragickej smrti 
generála Milana Rastislava Štefá-
nika. Tento rok je to už 102. výro-
čie  a naši žiaci sa v tento čas roz-
hodli navštíviť mohylu na Bradle 
uctiť si tak Štefánikovu pamiatku.

Ráno sa žiaci 7. B stretli na auto-
busovom nástupišti v Senici, od-
kiaľ sa doviezli do Brezovej pod 
Bradlom. Z centra mesta pešo vy-
šli na vrch Bradla, kde sa na Mohy-
le M. R. Štefánika dozvedeli o jeho 
živote, kým všetkým Štefánik  bol, 
že sa zaslúžil o vznik  spoločného 
štátu Čechov a Slovákov, zomrel 
pri páde lietadla a bol pochovaný 
na Bradle,  11. mája 1919, spolu s 
tromi talianskymi letcami, ktorí 
zahynuli spolu s ním. Nad ich spo-
ločným hrobom bola navŕšená 
mohyla z kameňa a v nej zapus-
tený pomník – kamenný kríž. Zá-
kladný kameň mohyly nad týmto 
hrobom bol položený symbolicky 
4. mája 1924 pri príležitosti piate-
ho výročia tragickej Štefánikovej 
smrti. So stavbou mohyly sa zača-
lo dňa 11. júla 1927 a bola usku-
točnená za 280 pracovných dní. 
Mohyla na Bradle bola slávnostne 
odhalená 23. septembra 1928.        

Dozvedeli sa tiež , že autorom mo-
hyly bol architekt Dušan Jurkovič, 
ktorý o Štefánikovi povedal: ,,My-
šlienka miesta, hrobu a pomníka 
M. R. Štefánika je mojím vlastným 
prejavom lásky a úcty k velikej a 
svetlej pamiatke na naše spoloč-
né styky v detstve. Vznikla v prvej 
chvíli velikej bolesti nad tragic-
kým osudom, vo chvíli, keď ho, len 
mŕtveho, objala oslobodená zem... 
Pre Štefánika bolo len jedno mies-
to: na temeni Bradla nad Košaris-
kami, kam sa on za voľných chvíľ 
po cestách ďalekým svetom utiekol 

pokochať krásou svojho rodného 
kraja.“

Žiakov  zaujímalo, prečo sú na mo-
hyle štyri obelisky. Dozvedeli sa, že 
tieto obelisky symbolizujú štyri obe-
te leteckého nešťastia a zároveň šty-
ri krajiny, v ktorých Štefánik pôsobil. 
Z mohyly sledovali Košariská, Brezo-
vú, Myjavu, Rozbehy a bolo vidno i 
hrad Branč.

Tento výlet sme zakončili „opekač-
kou“ pod Bradlom. O tom, že sú naši 
chalani zo 7. B skutočne zruční, sme sa 

presvedčili pri príprave opekačky. Na-
nosili drevo, navzájom spolu komu-
nikovali, radili sa, sami založili oheň,  
vystrúhali  paličky na opekanie... 
Bol to vydarený deň, spojili sme po-
hyb v prírode so zručnosťami cesto-
vania verejnou dopravou, regionál-
nu výchovu, dejepis, ale najmä sme 
utužili spoločným zážitkom triedny 
kolektív po dlhom pandémiou  spô-
sobenom odlúčení.

Kolektív 7. B s učiteľkami Lenkou 
Slezákovou a Valikou Závodnou

ZŠ Sadová, Senica  
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Knihou Záhoria 2019 – 2020 sa stali Príbehy krásnej Felicity 

Kniha Záhoria si kladie za cieľ  propa-
govať knihy, ktoré sa týkajú Záhoria – 
tematicky či osobou autora. Do ročníka 
2019 – 2020 organizátori zaregistrovali 
57 kníh, ktoré vyšli v daných rokoch, 
týkajú sa regiónu Záhorie a majú pri-
delené ISBN. Z nich vybrali 25, ktoré 
nominovali do hlasovania verejnosti. 

„Aj tomuto ročníku Knihy Záho-
ria sme vytvorili špeciálny web, na 
ktorom sme zverejnili všetkých 57 
prihlásených kníh,“ uvádza Silvia Sa-
meková, riaditeľka Záhorskej knižnice: 
„Každej z nominovaných kníh sme 
pripravili samostatný článok, ktorý 
vznikol na základe rozhovorov s au-
tormi. Cieľom bolo, aby sa čitatelia o 
každej z nominovaných kníh dozve-
deli viac ako len krátku anotáciu.“ 
Web venovaný knihám v súťaži Kniha 

Záhoria zostáva zverejnený, pridal sa 
tak k predchádzajúcemu ročníku 2018. 
Vytvára akúsi virtuálnu kroniku zlože-
nú z jednotlivých ročníkov. „Aj takým-
to spôsobom chceme počas celého 
roka propagovať literatúru týkajúcu 
sa nášho regiónu a neobmedzovať sa 
len na obdobie hlasovania,“ vysvetľu-
je Silvia Sameková.    

Spojený ročník 2019 – 2020 sa presu-
nul z jesenných mesiacov na jar, aby 
hlasovanie o knihách roka plynule na-
sledovalo po ukončení daného roka. 
Hoci v minulých ročníkoch bolo možné 
hlasovať aj fyzicky vo viacerých knižni-
ciach, tohtoročné hlasovanie sa odo-
hrávalo výhradne v online prostredí 
od 1. do 30. apríla. Podľa slov riaditeľky 
Záhorskej knižnice online hlasovanie 
čitateľov neodradilo, práve naopak: 

V uplynulých dňoch sa uzatvoril 12. ročník súťaže Kniha Záhoria 2019 – 2020. Čitateľskú anketu tradične  
pripravuje Záhorská knižnica spolu s Galériou Jána Mudrocha v Senici, Záhorským múzeom v Skalici a Mest-
ským centrom kultúry Malacky.  

„Do súťaže sme dostali 2 282 plat-
ných hlasov, čo je o 1 061 viac ako v 
ročníku 2018, kedy sa hlasovalo kom-
binovaným spôsobom – cez internet 
aj vo vybraných knižniciach.“ 

Čitatelia si ako Knihu Záhoria 2019 – 
2020 vybrali Príbehy krásnej Felicity 
autora Františka Višvádera (429 hla-
sov). Na druhom mieste skončil Dušan 
Krivský s publikáciou Tu vybudujeme 
(320 hlasov) a na treťom Eva Tokošová 
a jej Mokrohajské čaro (315 hlasov).
Organizátori po prvý raz uzatvori-
li ročník virtuálne v podobe videa. 
Spolu s kompletnými informáciami 
k danému ročníku je k dispozícii na 
webe Záhorskej knižnice www.zahor-
skakniznica.eu.  

Záhorská knižnica Senica

Detská výtvarná súťaž Vesmír očami detí

Oproti minulým rokom, vzhľadom 
na súčasnú situáciu, nastal časový 
posun celej súťaže o mesiac. Auto-
ri tak mohli posielať svoje práce do 
regionálnych kôl až do konca marca 
2021. Inak tomu nebolo ani v našom 
regióne, kam patria okresy Senica a 
Skalica. Spolu prišlo 126 prác v piatich 
kategóriách. Odborná porota, ktorej 
predsedala Mgr. art. Ľudmila Pilná, 
vybrala po päť prác v každej kategórii. 
Tie postúpili do celoslovenského kola, 
ktoré sa uskutočnilo v máji v Sloven-
skej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. 
Výstava z prác, ktoré boli zaslané do 
súťaže, bola prístupná v Záhorskom 
osvetovom stredisku do konca mája.

Vyhodnotenie:
I. kategória – materské školy
Farkaš Martin – MŠ Senica, E. P. Kolónia
Grúber David – MŠ Holíč
Herceghová Janka – MŠ Senica, E. P. 
Komenského
Sládek Jakub – MŠ Senica, L. No-
vomeského
Trimelová Tereza – MŠ Častkov

II. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
Bôrik Samuel – ZŠ V.  P.  Tótha, Senica
Filípek David – ZŠ Borský Mikuláš
Havlová Klárka – ZŠ V.  P.  Tótha, Senica
Samek Teo – ZŠ V.  P.  Tótha, Senica
Štefková Noemi – ZŠ Borský Mikuláš

III. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ
Čomajová Natália – ZŠ V.  P.  Tótha, 
Senica
Dvorská Petra – ZŠ Kúty
Húšťavová Soňa – ZŠ Kúty
Kollárová Natália – ZŠ Kúty
Šedivá Monika – ZŠ Borský Mikuláš

IV. kategória – ZUŠ, prípravné 
štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
Chorvatovič Leonard – ZUŠ Senica
Navrátilová Rebeca – ZUŠ Senica
Sameková Marína – ZUŠ Senica
Šedivá Stella – ZUŠ Senica
Volníková Vanesa – ZUŠ Senica

V. kategória – ZUŠ – 5. – 9. ročník ZŠ
Čomajová Natália – ZUŠ Senica
Heltová Gabriela – ZUŠ Senica
Štefková Laura – ZUŠ Senica
Švecová Tatiana – ZUŠ Senica
Wágnerová Kristína – ZUŠ Senica

Nina Gurínová
Záhorské osvetové stredisko Senica

V celoslovenskom kole sa podarilo 
uspieť Rebece Navrátilovej (ZUŠ Seni-
ca) s jej „Mimozemšťanom“.

-red-

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, centra-
mi voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami vyhlásila XXXVI. ročník 
detskej výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí“. 

Pozvánka na vernisáž 
rakúskej výtvarníčky
Elisabeth Sula

Výstavy / Ausstellungen

ELISABETH SULA
www.sula.at

Vernisáž / Eröffnung   2. 6. 2021, 18.00
Rakúske kultúrne fórum / Österreichisches Kulturforum

Hodžovo námestie 1/A, 81106 Bratislava, Slowakei
3. – 22. 6. 2021, rakuskekulturneforum.sk

po – pia / Mo – Fr 9.00 – 17.00

Vernisáž / Eröffnung  11. 6. 2021, 18.00
Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici
Sadová 619/3, 90501 Senica, Slowakei

12. 6. – 8. 8. 2021, www.zgjm.sk
po – pia / Mo – Fr 9.00 – 17.00, ne / So 13.00 – 17.00

AVANTGARDE OF CONSCIOUSNESS
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AVANTGARDE OF CONSCIOUSNESS

Inšpiráciu pre svoje kontempla-
tívne umenie nachádza Elisabeth 
Sula v štúdiu filozofie. Najnovšia 
kolekcia diel výtvarníčky je od-
poveďou na to, čo vníma ako jed-
norozmerné: strach vzbudzujúce 
hlásenia o pandémii koronavírusu 
podporované radom vplyvných 
zdrojov informácií.                        -red-
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AVANTGARDE OF CONSCIOUSNESS

Avantgarda 
uvedomelosti
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AVANTGARDE OF CONSCIOUSNESS
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Na Záhoráckom maratóne sa rysuje rekordná účasť
Po ročnej odmlke kvôli pandemickým opatreniam sa štartovacia listina 32. ročníka Záhoráckeho 
maratónu a polmaratónu (17. ročník) rýchlo plní. Šesť dní pred pretekmi bolo registrovaných 235 
bežcov, z nich 35 na maratónsku trať. Podujatie je naplánované na túto sobotu 12. júna. 

„Najmladšia prihlásená pretekárka 
na polmaratón má 17 rokov a naj-
starší účastník je 79-ročný,“ prezrád-
za člen širokého organizačného tímu 
Jaroslav Kubíček, ktorý v predchád-
zajúcich rokoch patril medzi jeho nie-
koľkonásobných účastníkov. „Záho-
rácky maratón je dlhodobo v Senici 
najväčším športovým podujatím a 
potom, čo sa vlani kvôli pandémii na 
ochorenie COVID-19 nemohol usku-
točniť, očakávame rekordnú účasť 
prihlásených, o čom už teraz svedčia 
štatistiky zapísaných pretekárov,“ 
dodáva.

Trať cestného záhoráckeho maratón-
skeho behu ostáva nezmenená, ma-
ratónci sa otočia v Šaštíne-Strážach, 
pri polmaratóncoch je zmena – otočia 
sa na 10,5 kilometri a pobežia naspäť 

do Senice. „Je to najmä preto, aby 
mohli všetci pretekári využívať celé 
organizačné zázemie v Senici, ktoré 
je tam vybudované. Po tejto úprave 
polmaratóncom odpadá presun zo 
Šaštína do Senice a takisto presun 
batožín. Bola to ich iniciatíva a my, 
ako organizátori, sme ich prosby a 
požiadavky vypočuli,“ vysvetľuje Ku-
bíček.

Zvládnuť zabehnúť polmaratónsku 
viac ako 21 kilometrov dlhú trať a 
zvlášť dvojnásobne dlhú maratónsku, 
vyžaduje mať dostatočne dopredu 
natrénované. „Vytrvalosť sa získava 
rokmi, preto medzi maratóncami 
môžeme vidieť starších pretekárov, 
šesťdesiatnikov alebo sedemdesiat-
nikov, to sú matadori, ktorí majú od-
behané obrovské tisíce kilometrov a 

je to pre nich takpovediac „malina“. 
U netrénovaného človeka je to otáz-
ka minimálne polročného poctivého 
a náročného tréningu pod dohľa-
dom skúseného trénera. Rozhodnúť 
sa narýchlo, len-tak z hecu, to určite 
nie,“ uviedol stále aktívny bežec Jaro-
slav Kubíček. „Trať Záhoráckeho ma-
ratónu prechádza aj krásnym pro-
stredím borovicového lesa, ktoré je 
pre Záhorie typické a športovci práve 
preto majú tieto preteky vo veľkej 
obľube,“ uzatvára člen organizačného 
tímu Senica J. Kubíček.

Záhorácky maratón, ktorý je súčasťou 
seriálu Grand Prix Záhoria a Moravsko-
-slovenského bežeckého pohára, or-
ganizuje mesto Senica v spolupráci s 
mestom Šaštín-Stráže a obcou Borský 
Mikuláš.                                     T. Moravcová

REGISTRÁCIA je stále možná na 
stránke zahorackymaraton.senica.
sk alebo aj v deň pretekov v sobotu 
12. júna od 8:00 do 9:30 pred mest-
skou plavárňou na Továrenskej ulici 
v Senici. 

ŠTART o 10:15 pred športovou ha-
lou na Továrenskej ulici v Senici. 

Pretekári budú odovzdávať čestné 
prehlásenie o absolvovaní testu 
na  COVID-19 s negat. výsledkom. 
V deň pretekov však mesto Seni-
ca od 7:30 do 9:30 otvorí mobilné 
odberové miesto na antigénové 
testovanie v priestoroch zimného 
štadióna pre individuálne potreby 
účastníkov.

TRAŤ maratónu meria 42 195 met-
rov (polmaratónu 21 097,5 metra), 
povrch je asfaltový, celkové prevý-
šenie je 180 metrov.
POZOR, beží sa bez výluky vla-
kov!

UZÁVIERKY CIEST
V Senici bude počas konania Zá-
horáckeho maratónu (sobota 12. 
júna) úplná uzávierka Továrenskej 
ulice. V úseku Borský Mikuláš – Šaš-
tín-Stráže bude zasa uzavretá ko-
munikácia tretej triedy III/1143.

zahorackymaraton.senica.sk

V Senici bude počas konania Záhoráckeho maratónu 
(sobota 12. júna) úplná uzávierka Továrenskej ulice.
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Plán na dosiahnutie perfektnej postavy

Dokázať to môže každý
Keď sa začnete zaoberať vaším vzhľa-
dom a zdravím, keď sa rozhodnete, 
že začnete cvičiť, majte stále na pa-
mäti, že váš potenciál je neohraniče-
ný a neexistuje jediný dôvod, prečo 
by ste aj vy nemohli vyzerať ako fit-
nes model alebo modelka. Dokázať 
to naozaj môže každý! Prvý krok, kto-
rý treba spraviť, je určiť si jasný cieľ. 
Či už bude vaším cieľom schudnúť čo 
najviac, získanie svalovej hmoty, ale-
bo zlepšenie výdrže, treba si vytvo-
riť špecifický tréningový plán, ktorý 
bude prispôsobený vášmu aktuál-
nemu stavu a tomu, čo ste si vytýčili 
ako cieľ. A snáď najdôležitejším bude 
– zotrvať vo vašej motivácii a viere.

Stanovenie cieľa
Jasný cieľ v trénovaní, tak ako v ži-
vote, je polovicou úspechu. Pokiaľ 
nemáte jasnú predstavu a nie ste ci-
eľavedomý, stratíte veľa času bezvý-
slednou prácou. Taktiež, určenie prí-
liš vysokých požiadaviek, vás môže 
dostať do stavu, kedy začnete strácať 
motiváciu. Vždy pamätajte na to, že 
takéto projekty nejaký čas trvajú a je 
oveľa viac stimulujúcejšie, začať ma-
lými krokmi. Nastavte si jednoduch-
šie ciele, ktoré na dosiahnutie zaberú 
štyri až osem týždňov. Napríklad, si 
môžete presne určiť cieľ, ktorý bude 

vyzerať, že je viac vymedzený na 
leto. To znamená, že si musíte vy-
tvoriť taký tréningový a stravovací 
plán, zahrňujúci predovšetkým vari-
ácie karbohydrátov a zvýšený príjem 
proteínov v samotnej strave aj v po-
dobe výživových doplnkov.

Cieľ bez plánu – márna nádej
Tak, posaďte sa a vytvorte si „biznis 
plán“ ako si vybudovať perfektnú po-
stavu! Ak sami nemáte dostatok zna-
lostí, požiadajte niekoho, kto ich má. 

Netrénujte len pre tento jeden účel, 
lebo môžete rýchlo stratiť odhodla-
nie, celé to začne byť nudné a nikdy 
nedosiahnete výsledky, ktoré chcete. 
Ak sa sami nevyznáte v cvičeniach 
a správnom stravovaní, vytvorte si v 
spolupráci s výživovým poradcom a 
skúseným trénerom na základe vášho 
momentálneho stavu, možností a 
túžob poriadny tréningový a stravova-
cí plán. A začnite na sebe pracovať! Je 
to ako, keď si najmete architekta, aby 
vám vypracoval projekt na dom. Vy 

budete staviteľ! Ak si to naozaj správ-
ne naplánujete a budete sa držať plá-
nu, výsledky sú garantované.

Buďte odhodlaný a vytrvalý 
Ak uvidíte, že je váš šatník bohatší, že 
ste plný energie, že si okolie na vás 
všíma zmeny, budete motivovaný po-
kračovať. Každá kvapka potu, snahy, 
sebaobetovania je toho hodná a vy 
budete ocenený. A viete čo? Čoskoro 
to prestane byť trápením a začne to 
byť potešením a výzvou. Nevynechá-
vajte tréningy, nevyhľadávajte vý-
hovorky prečo sa to nedá, ale skúste 
nájsť spôsob, ako dokázať to, čo ste si 
nastavili ako svoju prioritu. Hoci nieke-
dy nebudete môcť urobiť to, čo máte 
na ten deň naplánované, no urobte 
toľko, koľko sa dá - bude to vždy lepšie 
ako neurobiť vôbec nič! Toto posilní 
vašu vôľu a zásadovosť a bude to od-
zrkadlené aj v iných aspektoch vášho 
života. Vytrvalosť je sebadisciplína a 
skutočné merítko vašej viery v seba 
samého. Rozhodnite sa vopred, že sa 
nikdy nevzdáte.

Spracované v spolupráci s fitness tré-
nerom a výživovým poradcom Ladi-
slavom Jankovičom. 

Foto: Pixabay

Mužom aj ženám, ktorí prídu cvičiť do fitnes centier, častokrát chýba akéhokoľvek plán. Cvičenie býva pre nich 
zredukované na kardio stroje, prípadne bežiaci pás, alebo cvičenie cvikov stiahnutých z Youtube, nevediac 
prečo robia to, čo robia. A zvyčajne to skončí stratou motivácie a rýchlou rezignáciou. 

www.jankowitch.com

Do práce na bicykli odštartovalo Celý apríl, máj a začiatok júna mesto 
Senica promovalo možnosť prihlá-
siť sa do celonárodnej kampane Do 
práce na bicykli „Vezieme sa v tom 
spolu“. Senická radnica je zároveň 
jednou z niekoľko desiatok samo-
správ, ktoré sa do kampane pravidel-
ne zapájajú. Tento rok sa do 7. júna  
zaregistrovalo 23 senických dvoj až 
štvorčlenných tímov (dva z MsÚ Se-
nica), ktoré vytvorili zamestnanci fi- 
riem, inštitúcií a organizácií. Tie budú 
počas mesiaca jún dochádzať do za-
mestnania a budú si o tom viesť evi-
denciu na internetovej stránke www.
dopracenabicykli.eu.
Vlani prihlásené cyklotímy zo Senice 
najazdili spolu 4016 kilometrov, čím 
ušetrili 1321 kilogramov oxidu uhliči-
tého, ktorý by sa uvoľnil do ovzdušia, 
ak by využili na cestu do práce auto-
mobil alebo verejnú dopravu.      -red-
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Predstavujeme senické športové kluby: ŠK BARBELL Senica

Ako vznikol klub
Klub BARBELL Senica oficiálne vzni-
kol 7. novembra 2014. Zakladateľom 
a trénerom klubu je Andrej Paška, 
dlhoročný úspešný športovec a me-
dailista zo súťaží v karate, kickboxe 
a vzpieraní. Prvotným impulzom 
k založeniu klubu bola jeho chuť 
odovzdať vyše tridsaťročné športo-
vé skúsenosti deťom, ktoré majú v 
dnešnej dobe stále menej a menej 
prirodzeného pohybu a chýbajú im 
základné pohybové návyky. Klub 
má svoje tréningové priestory na 
prvej ZŠ v Senici, vďaka bývalému 
primátorovi Senice Ľubomírovi Pa-
rízkovi a súčasnému riaditeľovi školy 
Mgr. Vladimírovi Šváčkovi. Záujem 
o pohyb bol zo strany detí aj rodi-
čov veľký, o čom svedčil aj počet 
27 prihlásených detí pri otvorení 
krúžku. Klub nadviazal na projekt 
„Zdravá chrbtica“, ktorý Andrej Paš-
ka realizoval pred pár rokmi na tretej 
a štvrtej základnej škole v Senici u 
tretiakov a štvrtákov. V tej dobe na 
vlastné oči videl, ako sú na tom deti 
s pohybom. Nevedeli robiť základ-
né cviky ako drep, skok do diaľky, 
preskoky prekážok, kliky a podobne. 
Prekvapujúce na tom bolo, že tieto 
cviky často nevedeli ani deti, ktoré 
navštevovali športové krúžky. Preto 
v roku 2014 vznikol klub BARBELL, 
ktorý sa zameriava na všeobecnú 
pohybovú prípravu, posilňovanie s 
deťmi aj dospelými a pomáha v prí-
prave rôznym športovcom. 

Mýty o posilňovaní detí
Mnoho ľudí ešte stále verí fáme, 
že deti nesmú posilňovať, ale tie-

to fámy už boli veľakrát vyvrátené 
výskumami a praxou. Stačí si občas 
zájsť na prednášku na Fakultu teles-
nej výchovy a športu UK Bratislava, 
kde sa posilňovaniu detí a mládeže 
venujú v posledných rokoch viac 
než dosť. Treba si uvedomiť, že deti 
dnes v rôznych športoch majú svoje 
ligy, súťaže a turnaje, čo v minulosti 
nebolo pravidlom. Ale telo dieťaťa 
nedokáže dlhodobo znášať jedno-
strannú záťaž bez toho, aby neprišlo 
k nejakej ujme. Preto dnes máme 
15-ročné volejbalistky s operovaný-
mi kolenami, hokejistov a tenistov s 
problémami s chrbticou... U detí sa 
totižto zabúda na jednu vec a tou 
je posilňovanie. Už ste sa, milí rodi-
čia, zamysleli nad tým, koľko vaša 
dcéra volejbalistka urobí za tréning 
výskokov? Alebo koľko kilometrov 
za tréning nabehá malý futbalista s 
loptou? A s čím chcú realizovať tieto 
výkony, keď nemajú spevnený pohy-

bový aparát a funkčné svalstvo? U 
detí neprichádza k rastu svalov tak, 
ako u kulturistov, pretože nemajú 
testosterón, ktorý je zodpovedný za 
rast svalov. U detí sila vzniká súčas-
ným zapojením viacerých moto-
rických jednotiek a zlepšením me-
dzisvalovej koordinácie.

Úspechy ŠK BARBELL
Od vzniku klubu dosiahli jeho pre-
tekári skvelé úspechy. Od roku 2015 
získali viaceré medaily na majstrov-
stvách Slovenska. Zúčastnili sa mno-
hých súťaží, aj medzinárodných v 
Českej republike. V roku 2019 dvaja 
pretekári klubu (Viktória Sládková 
a Michal Škodáček) reprezentovali 
Slovensko v kategórii 15- a 17-roč-
ných na medzinárodnom turnaji 
olympijských nádejí V4 v Poľsku. V 
roku 2020 boli až štyria pretekári 
klubu zaradení do reprezentácie SR 
15- a 17-ročných dievčat na rok 2021 

(najviac v tejto kategórii spomedzi 
všetkých klubov na Slovensku).

Členská základňa
V súčasnosti má ŠK BARBELL cca 30 
- 35 členov a je považovaný za je-
den z najlepších mládežníckych klu-
bov vzpierania na Slovensku. Vyše 
dvadsať členov klubu sa pravidelne 
a s úspechom zúčastňuje aj súťaží. 
Medzi prvých členov klubu patrili 
Viktória Sládková, Michal Škodáček, 
Miroslav Blažek, Viktória Pašková a 
iní. Postupne pribúdali ďalší členo-
via Iveta Zimanová, Elizabeth Žídek, 
David Šajánek, Tomáš Kovačovič, Ro-
man Marek, Anna Prokešová, Simo-
na Poláková. Z mladších detí pribudli 
Simon Stašek, Lukáš Székely, Kristína 
Žáková, Peter Gažo, Roman Šalík, 
Martin Rafaja, Jakub Malárik, Do-
minik Tkáč, Sofia Siváková, Andrea 
Jurková a ďalší. Medzi súčasných 
najvýznamnejších pretekárov klu-
bu patria reprezentanti Slovenska 
Viktória Pašková, Viktória Sládková, 
Vanesa Hráchová, Elizabeth Žídek a 
Michal Škodáček.

Kde trénujeme
Tréningová základňa klubu je 
umiestnená v priestoroch 1. ZŠ v Se-
nici, aj keď by už potrebovali na tré-
ning nové, väčšie prostredie. 

Príď medzi nás
Nábor do klubu je celoročný. Viac 
info o klube sa dá nájsť na Face-
booku Športový klub Barbell Senica 
alebo na telefónnom čísle 0948 781 
976.
V klube sú vytvorené výborné pod-
mienky a zázemie pre športový rast 
detí, ktoré aj po skončení športovej 
kariéry si do života odnesú seba-
úctu, nových kamarátov, schopnosť 
zvládať víťazstvá aj prehry, zodpo-
vednosť, disciplínu a priebojnosť.

ŠK BARBELL Senica
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FK Senica aj v ďalšej sezóne vo Fortuna lige

Prvý zápas sa hral na štadióne vo 
Zvolene, kde hrávali v tejto sezóne 
domáce zápasy futbalisti Dukly. Se-
ničania uhrali veľmi dôležitý výsle-
dok, keď sa im podarilo zvíťaziť 2:1. 
Obidva góly strelil útočník Tomáš 
Malec.

V odvetnom barážovom stretnutí 
sa v piatok 28. mája predstavili Ban-
skobystričania na Záhorí. Domáci 
vstúpili do stretnutia aktívnejšie, 
ale do vyloženej šance sa nedosta-
li. Zaujal iba strelecký Adda v 17. 
minúte, ale lopta letela nad bránku. 
Potom sa hra vyrovnala, odohrávala 
sa prevažne v strede poľa. Smerom 
dopredu boli Seničania o čosi aktív-
nejší a v 29. minúte po akcii Šimčáka 
s Malecom zakončil Košťál, jeho stre-
lu tečovala obrana hostí na rohový 
kop. Úvodný gól barážovej odvety 
padol v 41. minúte po peknej akcii 
Záhorákov. Totka vysunul na ľavú 
stranu Gubu, ten obišiel obrancu, 
jeho následnú strelu brankár Hruška 

len vyrazil a pozorný Malec doklepol 
loptu do siete - 1:0.

V druhom polčase sa hral len pri-
emerný zápas. Domáci, vedomí si 
svojho náskoku, kontrolovali hru, 
hostia sa občasnými brejkami snažili 
o otočenie vývoja vo svoj prospech. 
V 58. minúte sa hosťujúci Hanes 
dostal do úniku, ale jeho zakonče-
nie bolo slabé. Hostia si vypracova-
li vyloženú gólovú možnosť v 76. 
minúte, keď po nakopnutej lopte sa 
dostal až pred brankára Kvocera, no 
zblízka netrafil bránku. Senica mohla 
dať definitívnu bodku v 84. minúte, 
ale Malec s Košťálom nezakončili 
sľubne rozbehnutú akciu do želané-
ho konca. Zdramatizovanie priniesla 
štandardná situácia v 89. minúte, 
keď po Polievkovom priamom kope 
si loptu do vlastnej siete vrazil Gam-
boš - 1:1. Na viac už však hosťom ne-
zostal čas a duel sa skončil remízou, 
ktorá stačila futbalistom FK Senica 
na definitívnu záchranu.

Ohlasy trénerov:
Karol Praženica (tréner FK Senica): 
“Bolo to náročné, mohli sme byť už 
trošku skôr zachránení, nejaké zápa-
sy sme nezvládli, ktoré sme samozrej-
me mohli zvládnuť. Tým, že sme prišli 
do baráže, bolo to ešte náročnejšie 
z hľadiska tlaku a samozrejme aj fy-
zických síl pretože sme dohrávali bez 
nejakých štyroch - piatich hráčov 
zo  základnej zostavy. To mužstvo 
sa zomklo a nakoniec ten dvojzápas 
zvládlo. Mrzí ma akurát, že v tento zá-
pas, ktorý sa relatívne dobre vyvíjal, 
sme tak zdramatizovali sami sebe v 
závere. Hráčov ale musím pochváliť."

Stanislav Varga (tréner MFK Dukla 
B. Bystrica): „Je mi ľúto týchto chlap-
cov, pretože si myslím, že dali do toho 
všetko, no nie každý jeden odovzdal to, 
čo mal. Niektorí si nezaslúžili tento neú-
spech v baráži, ale futbal je už taký. Sme 
sklamaní. Väčšina mojich hráčov však 
môže mať hlavu hore. Určite deväťdesi-
at percent z nich. Chceli dať do tohto du-
elu všetko a to si myslím, že sa aj stalo. 
Zaslúžili by si postup. Boli sme však vy-
rovnaným súperom Senici, v niektorých 
fázach dokonca i lepší. Rozhodol strelec 
Senice Tomáš Malec, ktorý nám dal všet-
ky tri góly.“

Ivan Tobiáš
Foto: FK Senica

Senickí futbalisti po skončení nadstavbovej časti skupiny o udržanie sa vo Fortuna lige obsadili nakoniec 
11. miesto a o účasť v najvyššej futbalovej súťaži na Slovensku museli bojovať v barážovom dvojzápase  
s Banskou Bystricou.

Novým kormidelníkom Senice bude Pavel Šustr
Futbalový klub Senica angažoval do tímu 
nového hlavného trénera A-mužstva, je ním 
46-ročný rodák z Brna Pavel Šustr. Hráčsku ka- 
riéru spojil s Brnom, za ktoré odohral 117 pr-
voligových zápasov. Neskôr tu začal aj ako 
tréner juniorov.  V septembri 2018 povýšil  
k A-mužstvu. 

Pavel Šustr viedol domácu Zbrojovku v 42 sú-
ťažných zápasoch (35 v druhej lige, päť v domá-
com pohári a dva v baráži o účasť v prvej lige) 
s bilanciou 23 víťazstiev, jedenásť remíz, osem 
porážok, s kladným skóre 86:43. Začiatkom de-
cembra 2019 sa stal trénerom 1. SK Prostějov.                          
   Zdroj: FK Senica



SPOMIENKA
Už sa k nám nevrátiš, už 
nie je nádeje, len cestič-
ka k tvojmu hrobu nás k 
tebe zavedie.

Dňa 21. júna uplynie päť 
rokov, keď nás navždy 
opustil 
pplk. Ing. Ján Vilím.

S láskou a úctou spomínajú manželka Jana,  
synovia Peter a Andrej s rodinami.
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SPOMIENKA
Dňa 7. júla si pripomína-
me piate výročie úmrtia 
mamy, starej mamy a 
sestry Oľgy Bíbovej.

S úctou a láskou spomí-
najú synovia Jaroslav a 
Arnošt s rodinami a se-
stra Anna. 

Blahoželáme mladomanželom:
Bc. Miroslav Klena a Veronika Zíšková
Martin Kugler a Petra Suchá
Igor Olša a Andrea Albertová
Patrik Tlstovič a Denisa Královičová
Dominik Černý a Dominika Jakubovičová
Martin Mihál a Rozália Poláková
Marek Petráš a Bc. Soňa Kozánková 

Vítame nových Seničanov:
Alexander Stančík, narodený v Skalici
Ľubomír Lezo, narodený v Trenčíne
Leonard Lezo, nardený v Trenčíne
Nikola Nečasová, narodená v Myjave

Opustili nás: 
Ing. Ján Chvála, vo veku 65 rokov 
Rudolf Králiček, vo veku 69 rokov 
Stanislava Lagrunová, vo veku 44 rokov 
Miroslav Chvostek, vo veku 79 rokov 
Miloš Černek, vo veku 79 rokov 
Ing. Milan Kuchta, vo veku 55 rokov  
Jozef Kučera, vo veku 86 rokov 
Helena Žáčková, vo veku 82 rokov 
Anna Čmelová, vo veku 81 rokov 
Martin Nálepa, vo veku 77 rokov 
Milan Fecko, vo veku 51 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Odišiel si od nás ako tichý 
sen, nepovedal si ani zbo-
hom, už neprídem.
Len kyticu z lásky na hrob 
môžeme ti dať, zapáliť 
sviečku a ticho spomínať.

Dňa 15. júna si pripo-
míname štvrté výročie 
úmrtia nášho drahého zosnulého 
Vladimíra Grimma zo Senice.

S láskou spomína manželka, deti a vnúčatá.

SPOMIENKA
Odišiel si cestou, 
ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok 
zostala dokorán.

Dňa 30. 6. 2021 uplynú 
tri roky, čo nás opustil 
milovaný manžel, otec a 
dedko Ján Junas.

S láskou a úctou spomína celá rodina.

SPOMIENKA
Prázdno je tam, kde si 
vždy bol, no v našich srd-
ciach zostaneš taký, aký 
si bol.
Osud Ti nedoprial s nami 
byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť.

S bolesťou v srdci si 
spomíname, že 27. júna uplynú dva roky, čo nás 
navždy opustil milovaný manžel, otec, dedko a 
pradedko Viliam Varga.

Odpočívaj v pokoji.

MO JDS Senica si vás, milí seniori, 
dovoľuje srdečne pozdraviť. Sna-
žíme sa začať pripravovať pre vás 
aktivity, ktoré vám po iné obdo-
bie boli srdcu blízke. Samozrejme, všetko bude 
záležať na epidemickej situácii a s tým súvisiaci-
mi podmienkami na možnosť, tú - ktorú aktivitu 
absolvovať v takom množstve, ako si plánujeme. 
• V prvom rade vám dávame na vedomie, že orga-
nizácia začala s vyberaním členského príspevku 
na rok 2021, čoho sa ujali s veľkou iniciatívou v 
prvom rade naše aktivistky a tiež sa bude vyberať 
aj v kancelárii na Továrenskej ul. u p. Závodskej, 
zatiaľ iba v pondelok od 9.00 do 11.00 hod.
• Pripravované akcie: september - kúpanie v 
Dunajskej Strede, výlet do Banskej Štiavnice, 
5. 11. 2021 - spoločenské posedenie vo Veľkých 
Pavloviciach, december - mikulášske posedenie. 
V prípade možnosti  bude aj tanečné posedenie 
v Jednote od septembra 2021 a tiež posedenie 
pri harmonike na Továrenskej ul., tiež od septem-
bra 2021.
• Ak situácia dovolí, od septembra otvoríme 
priestory klubu na Továrenskej ul. podľa harmo-
nogramu, ktorý je schválený mestom Senica a to 
pondelok, streda a piatok od 13.00 do 16.00 hod.

Mária Slezáková 
predsedníčka MO JDS Senica

SPOMIENKA
Dňa 27. mája uplynuli 
tri roky, čo nás navždy 
opustil náš milovaný 
syn Janko Medlen. 

S láskou spomínajú 
rodičia, sestra Monika, 
starí rodičia a ostatná 
smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Dňa15. júna sme si pri-
pomenuli 22. výročie 
úmrtia Ing. Rastislava 
Rýšu.

Kto ste ho poznali, ve-
nujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomí-
na manželka a dcéra s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 4. mája uplynulo 
20 rokov, čo nás navždy 
opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko Ján 
Blažek.
S láskou spomínajú 
manželka Emília, dcéra 
Dana s rodinou synovia 
Peter a Ivan s rodinami 
vnúčatá a pravnúčatá a ostatná rodina. 
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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
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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

 SkalIcký závod 
 Protherm ProductIon  
 Ponúka Prácu 

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

operátorov a operátorky na montáž kotlov
• min. SŠ vzdelanie, skúsenosti z výroby

• nástup možný ihneď, rýchle zaškolenie
• s hrubou mesačnou mzdou 860 – 1 050 €

• výška mzdy závisí od skúseností kandidáta

skladníkov a skladníčky
• s praxou zo skladového hospodárstva

• skúsenosti s VV vozíkom výhodou
• s hrubou mesačnou mzdou 960 – 1 150 €

• výška mzdy podľa skúseností kandidáta
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Stláčajme odpAD!
UšetrímE MiEsTo nIelEN v kontajNeri 

STLÁČANIE ODPaDU PRED VYHODeNÍM = ČISTEJŠÍ VZDUCH!

wWW.triedImE.sk wWW.envipak.sk wWW.vezmisI.ma

3. DodržiavAjte fArEbnú aBecEdu triEDenIa: 
sklu patrí zelEná, paPieru modRá, plastom žLTá, kOvom čerVEná a NápojOvým 
kartónom ORANžOvá farbA. NApovie Vám aj oznAčeNiE Na obAle: 

...
Riaďte sA prAvidlamI sVojeJ ObcE.

1. Snažte sA odpaD netvOriť Vôbec.

Len vytriEdENý oDpaD sA dá zhoDnOtiť a recyklovAť.4.

2. ZálohOvané ObAly NepatriA do kOša, vráťte ich do preDajnE.

TrieďtE odpaD, OPlAtí sa To. ZA vytriedEný oDpaD ObčAn Neplatí, 
jeho zbEr HRadiA výrobcOVia pROstrednícTvom OZV ENvI - PAK.

5.

AK SPRáVNE

SVET Je KRAjŠí

TRIEDIME

SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM

Majte nA pAmäTi Nasledovné praVidlá 
a informujte O nich aj svoJich Občanov.

•  NestlačEný odpAD zbytOčne ZaBErá vEľA miesta A v konečNOm dôslEDku zberová spOlOčnoSť 
odváža VzDuch. Platí To nAjmä pre Plastové fľAše, kartónové KRabice čI plEChovky. 
Preto jE vEľmi dôležIté obaL pred vyhoDEním stlačiť A zmenšIť jEho ObJem. 

•  Do nádOby s oBjemOM 1100 l sa zmeStí priblIžne 733 stlačených 1,5-litrových PET fliaš. Ak by 
sme ich vyHodIli nestLačENé, zmestilo by Sa Ich tAm len 200. To je takmEr šTvoRnásObNe mENEj.

•  Ak sa odpAD PreD vyhodEním Nestlačí, konTAjNer či vREcE sa plniA rýchLejšiE 
a ďAlší odpaD sA už do nich NezmEstí.

•  Čím viac odpADu sa zmeStí do kOnTajNerA AlEbo vReca, tým viAc sa zníži INterval zVoZu. 
MenEj Jázd ZNamená čistEjší vzduch.


