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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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Senická radnica ponúkla a aj reál-
ne poskytla pomoc južnej Morave 
zničenej tornádom, ktoré sa ňou 
prehnalo večer 24. júna. „Komuni-
kovali sme s vedením najbližšieho 
prihraničného mesta Hodonín, 
ponúkli materiálnu pomoc a infor-
movali o pripravenosti okamžite 
pomôcť prostredníctvom našich 
dobrovoľných hasičov a ich techni-
ky i dobrovoľníkov civilnej ochrany. 
Zároveň vyjadrujem hlbokú účasť 
všetkým postihnutým a zasiahnu-
tým touto živelnou katastrofou, 
ktorá ničila nielen majetok, ale aj 
ľudské životy,“ vyjadril sa primátor 
Senica Martin Džačovský. 
Hneď od nasledujúceho dňa radnica 
komunikovala s Okresným úradom 

Senica a takisto koordinovala svoje 
aktivity s českou stranou. V obdob-
nej situácii bol aj SČK, Územný spo-
lok Senica, ktorý komunikuje so svo-
jím partnerom v Brne. „Zatiaľ sme 
boli usmernení tak, aby sme mali 
na najbližší víkend nachystané mo-
bilné pohotovostné dvojice, ktoré 
by v postihnutých oblastiach roz-
nášali pitnú vodu alebo jedlo pre 
záchranné zložky,“ uviedla na druhý 
deň po tornáde riaditeľka SČK, ÚzS 
Senica Miriam Madunická.

Mesto Senica sa súbežne zaujímalo 
aj o situáciu v partnerskom meste 
Veľké Pavlovice na Južnej Morave: 
„Na základe telefonátu so staros-
tom Veľkých Pavlovíc môžem po-

Senica ponúkla pomoc tornádom spustošenej 
južnej Morave, na mieste pomáhali dobrovoľní 
hasiči i dobrovoľníci civilnej ochrany

tvrdiť, že naše partnerské mesto 
ničivé tornádo našťastie nezasiah-
lo, minulo ho len o 16 kilometrov,“ 
upresňuje primátor Senice. 

Senickí dobrovoľní hasiči sa na juh 
Moravy vybrali (do uzávierky tohto 
čísla) hneď niekoľkokrát. Najskôr v 
sobotu 26. júna a v nedeľu 27. júna 
pomáhali v Moravskej Novej Vsi 
odpratávaním sutín, upratovaním 
hrubého neporiadku v zničených 
rodinných domoch i dvoroch a za-
bezpečovaním otvorených a nebez-
pečných striech. V utorok ich českí 
koordinátori nasmerovali do Hodo-
nína, kde pomáhali s vypratávaním 
učňovských dielní strednej integro-
vanej školy.

Naša Senica

  >>  str. 1

Mesto Senica na prelome júna a júla 
riešilo aj formu materiálnej  pomoci 
spustošenému regiónu Južnej Mora-
vy ako spoločnú iniciatívu Združenia 
miest a obcí Záhorie.

Zároveň usmerňuje občanov, že v 
prípade, ak majú záujem pomôcť, 
môžu tak urobiť prostredníctvom 
prispenia na tieto transparentné 
účty:

• Účet mesta Hodonín:
123-3116270217/0100
• Účet mesta Hustopeče:
6013134339/0800
• Diecézní charita Brno:
4211325188/6800, variabilný sym-
bol 2002                                          -tam-
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Otvorenie letnej sezóny si vyžadu-
je každoročne dlhodobú prípravu. 
Okrem štandardnej údržby areálu ako 
kosenie, upratovanie a maľovanie, sa 
Rekreačné služby mesta Senica pus-
tili aj do väčších investícií. Generál-
kou prešlo detské ihrisko pri pláži, na 
ktorom boli pre zvýšenie bezpečnosti 
detí obnovené dopadové plochy. Vi-
zuálne najvýraznejšou zmenou však 
prešla lodenica s požičovňou vodných 
atrakcií. Kompletne bolo zrenovované 
mólo, ktoré bude prístaviskom vod-
ných bicyklov, kajakov, lodiek a plávaj-
úcich lehátok. K dispozícii sú 2-miest-

ne, 4-mieste, ako aj 4-miestne vodné 
bicykle so šmykľavkou. Okrem toho 
si v novej pokladni môžu návštevníci 
zapožičať paddleboardy. Ku všetkým 
zapožičaným vodným atrakciám sú 
automaticky poskytované záchranné 
vesty. 

Renováciou prešiel aj športový areál 
pri lodenici. Ten dostal nové oplotenie, 
a tak vstup do jeho priestorov bude 
umožnený len cez lodenicu. V príjem-
nom prostredí v chládku stromov si 
môžu návštevníci zahrať minigolf na 
obnovenom minigolfovom ihrisku, či 

Priehrada s kompletne zrekonštruovanou lodenicou, 
zrenovovaným minigolfom i s úplnými novinkami
Obľúbenú rekreačnú oblasť Kunovská priehrada sa mesto Senica prostredníctvom správcovskej spoločnosti, ktorou sú Rekre-
ačné služby mesta Senica, snaží neustále vylepšovať a vytvárať pre jej návštevníkov čoraz kvalitnejšie služby. Túto sezónu je to 
kompletne zrekonštruovaná lodenica s novým mólom a požičovňou vodných atrakcií, ale aj opravené minigolfové ihrisko, ktoré 
sú návštevníkom priehrady k dispozícii od soboty 26. júna 2021. Presne 1. júla k nim pribudne aj nízke lanové centrum. 

Od 28. 6. 2021 je mestské kúpalisko otvorené v obmedzenej kapacite 
v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Maximálna kapacita kúpaliska je 50 
percent, čo je 750 návštevníkov. Otváracie hodiny od 3. júla: od 10:00 do 
20:00 hod. Prípadné zmeny podľa aktuálneho počasia.                         -rsms-

zahrať stolný tenis na novom exterié-
rovom pingpongovom stole. 

Všetky vodné atrakcie budú prístupné 
počas otváracích hodín požičovne v 
čase od 9:00 do 20:00 hodiny. Otvo-
rením letnej sezóny budú k dispozícii 
aj prezliekarne, sprchy a sociálne za-
riadenia. Otváracie hodiny verejného 
zariadenia pre osobnú hygienu sú od 
9:00 do 22:00 hodiny.

Ďalšou tohtoročnou veľkou novin-
kou na Kunovskej priehrade je nízke 
lanové centrum s obrovským mrave-
niskom. Takmer 50-metrová sústava 
lanových prekážok s rôznou nároč-
nosťou bude deťom k dispozícii za-
čiatkom prázdnin. Táto nová atrakcia 

mohla vzniknúť vďaka členstvu mes-
ta Senica v Oblastnej organizácii ces-
tovného ruchu Záhorie. Tá zároveň 
zakúpi na Kunovskú priehradu auto-
matický externý defibrilátor (AED), 
ktorý bude umiestnený v Chate nad 
plážou. 

Kultúrny život na priehrade tieto 
prázdniny zastreší najmä príspevko-
vá organizácia mesta Mestské kultúr-
ne stredisko Senica, ktoré pripravilo 
na celé leto bohatú ponuku podujatí: 
novinkou sú „letné soboty“ a „kultúr-
ne stredy“ na priehrade. (Plagáty s 
podrobnými informáciami o podujatí 
nájdete na stranách 2, 10 a 17 týchto 
novín.)

-lv-, -tam-
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BIOODPAD
kuchynský

z domácností

zvyšky a šupky
z ovocia a zeleniny

vrecúška od čaju

usadeniny z kávy
a filtre z kávovarov

škrupinky
z vajíčok

tepelne neupravené
zvyšky jedál chlieb, pečivo

kvety, listy
a odrezky rastlín

znehodnotené
potraviny a potraviny 
po uplynutí záručnej 
lehoty – bez obalov

zvyšky varených jedál rastlinného
i živočíšneho pôvodu (bez tekutých zložiek)

obaly z potravín - žiadne plasty, tégliky, fólie, igelity, sklo
jednorazové obaly z jedla
tekuté zvyšky jedál - mlieko, jogurty, polievky, omáčky
použité jedlé oleje a tuky (zbierajú sa samostatne)
cigaretové ohorky, použité vlhčené obrúsky
uhynuté zvieratá a exkrementy domácich miláčikov
vytriedené odpady zbierané samostatne - papier, plast, tetrapak, sklo, kov
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (zbiera sa samostatne)

Vývoz nádob bude zabezpečený 1-krát za týždeň
a odpad bude odvezený na ďalšie spracovanie 

do bioplynovej stanice, kde vznikne konečný produkt – kompost.
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Patria sem:

BIOodpad
z domácností

kuchynský

ZBER KUCHYNSKÉHO BIOLOGICKY
ROZLožITEĽNÉHO ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ 

Kuchynský bioodpad z domácnosti zbierajte do vlastného vedierka 
(odporúčame uzatvárateľné vedierko s otvormi), do ktorého vložte  
vždy len kompostovateľné vrecko, prípadne priamo do vedierka.  Či je 
vrecko kompostovateľné, spoznáte na základe označenia logom certifikátu:  

Takéto vrecko umožní odparenie vlhkosti a zamedzí vzniku zápachu. 
Používaním vreciek odpadá nepríjemná povinnosť vymývať košík. Vedierko 
a kompostovateľné vrecká je možné zakúpiť v predajniach drogérie alebo 
na Technických službách Senica a. s. (1 balenie kompostovateľných vreciek 
vystačí cca na 3 mesiace).

Na stojiskách kontajnerov pre komunálne a triedené odpady pribudnú 
240-litrové nádoby hnedej farby označené nálepkou, v ktorých je vložené 
kompostovateľné vrece.  Do tejto nádoby ukladajte svoj bioodpad  
z domácnosti buď v uzatvorenom kompostovateľnom vrecku alebo ho 
z vedierka voľne vysypte priamo do nádoby. Je zakázané vhadzovať  
do hnedých nádob potraviny v pôvodných obaloch, vo vreckách  
z mikroténu, sklenených, plastových, kovových alebo iných 
obaloch. Ak bude odpad vhodený do nádoby spolu s obalom, príde  
k ZNEHODNOTENIU celého obsahu zbernej nádoby. 

V komunálnom odpade je až do 45 percent objemu biologicky rozloži-
teľných odpadov, ktoré rýchlo podliehajú rozkladu.  
Pri tomto procese vznikajú plyny poškodzujúce ochran-
nú ozónovú vrstvu Zeme. Preto je úlohou nás všetkých 
prispieť k tomu, aby sa táto zložka komunálneho odpa-
du mohla zhodnocovať buď v kompostárni  alebo v bio-
plynovej stanici a neskončila bez využitia na skládke. 
Vytriedením kuchynských biologicky rozložiteľných 
odpadov zo zmesového komunálneho odpadu sa zníži 
množstvo odpadu ukladané na skládku a prehod-
notí sa interval vývozu nádob na zmesový komunálny 
odpad.

Prečo triediť kuchynský bioodpad z domácností?

Bio - 45 %

Papier - 14 %

Sklo - 10 %
Textil - 4 %
Kovy - 4 %

Anorganický odpad - 4 %
Nápojové kartóny - 4 %

Zmiešaný odpad - 4 %
Nebezpečný odpad - 4 %

Plasty - 11 %

Letný outfit "kruháča" pri výjazde na Jablonicu

MOM ELEZI, v spolupráci s UNI-
LABS SLOVENSKO s. r. o., 
Zázemie amfiteátra, Sadová 
637/41, 905 01 Senica

PCR test hradený zdravotnou 
poisťovňou (objednávanie cez 
stránku korona.gov.sk) 
• pacient odporúčaný lekárom - prí-
znaky ochorenia COVID-19
•  plánovaná operácia, hospitalizácia 
(nasopharyngeálny výter) 
•  kontakt s pozit. človekom 
•  nástup dieťaťa do letného tábora 
(kloktací test) 
•  e-hranica - návrat zo zahraničia 
(nasopharyngeálny výter) 

PCR test hradený klientom 
(objednávanie cez stránku lab.
online) 
•  vycestovanie mimo SR - iné 

•  výter z nosohltana a hrdla - Odber 
kloktaním
•  test zo slín 
-----------------------------------------------
Mobilné odberové miesto SENICA
v Arli pasáži (antigén aj PCR):
PONDELOK – NEDEĽA OD 1.7.2021
8.30 hod. - 13. 30 hod.
Antigénové testovanie:
•  cena 9,99 €  (nutná rezervácia deň 
vopred a platba cez stránku momky.
sk a následne kliknúť na Odberové 
miesta-Objednávka a vybrať odbe-
rové miesto)
•   cena 14,99 €  (platba na mieste 
testovania, nie je nutná rezervácia)
PCR testovanie:
•  cena 65 €  za klasické (výter z nosa 
a krku) PCR testovanie alebo cena 70 
€  za kloktacie PCR testovanie (nutná 
rezervácia deň vopred a platba cez 
stránku momky.sk.                              -r-

PCR testovanie v Senici od 1. 7. 2021
Od 1. júla už štát od občana nebude vyžadovať antigénové testovanie. 
Ak by ste ho však z akéhokoľvek dôvodu chceli alebo potrebovali, an-
tigénové testovanie, ale už za úhradu, ponúka aj naďalej MOM v Arli 
pasáži. PCR testovanie aj za úhradu, ale predovšetkým na základe in-
dikácií lekára (bezplatne) stále realizuje MOM Elezi, ktorá sídli v areáli 
amfiteátra - vedľa rámovania obrazov.

Očkovacie centrum Polikliniky Se-
nica n. o. podalo 28. júna 10 397 
dávok vakcíny Moderna a do kon-
ca týždňa na prelome júna a júla 
podá  približne 11 200 dávok očko-
vacej látky Moderna.

-red-

Vyočkovali už 10 tisíc dávok Moderny 
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Dlho plánovaná oprava frekven-
tovaného hlavného ťahu Senicou, 
ktorú zastrešuje Slovenská správa  
ciest (SSC) bola pôvodne ohláse-
ná na 18. júna, neskôr na 23. júna 
a do tretice na 28. júna. Reálne sa 
pracovné mechanizmy a robotníci 
na hlavnej ceste objavili o deň ne-
skôr, v utorok 29. júna, kedy začali 
s frézovaním asfaltového povrchu. 
SSC avizuje, že budú postupovať po 
cca 200 až 250 metrových úsekoch 
od kruhovej križovatky pri výjazde 
na Jablonicu smerom do mesta. 

Z oboch smerov rekonštruovanej 
cesty I/51 je zároveň odklonená 
ťažká kamiónová doprava tak, aby 
neprechádzala centrom mesta – re-
konštruovaným úsekom. Podľa naj-
novších informácií od realizátorskej 
firmy sa kvôli oneskorenému začiat-
ku opravy cesty o týždeň posúva aj 
plánované uzavretie kruhovej križo-
vatky pri Kauflande na 18. až 20. júla, 
teda na od nedele do utorka. Práce 
majú trvať do 8. augusta, vzhľadom 
k okolnostiam, nie je vylúčený ani 
posun tohto termínu.                  -tam- 

Začiatok opravy cesty I/51 sa niekoľkokrát 
posúval, tentokrát aj termín úplného 
uzavretia „kruháča“ pri Kauflande

Ako pokračuje výstavba cyklodopravnej trasy?
V júli bude rozobratá lávka cez Teplicu v parku
„Momentálne pokračujeme v 
stavebných prácach na Dlhej 
ulici, kde finalizujeme búracie 
práce. Na Kasárenskej ulici začí-
name pracovať na podkladových 
vrstvách konštrukcie, budúci týž-
deň (od 5. júla, pozn. red.) začne-
me prípravné práce na Námestí 
oslobodenia a plynule budeme 
pokračovať s pokladaním dlažby. 
Obmedzenia pre šoférov momen-
tálne predstavuje iba presúvanie 
našej mechanizácie a občasné 
zdržanie pri vykládke priveze-
ného materiálu, aj tak prosíme 
motoristickú i ostatnú verejnosť 
o strpenie. Chodcov obmedzuje-
me na chodníku na Dlhej ulici a 
na Námestí oslobodenia. Chce-

me sa poďakovať občanom za 
ich doterajšiu trpezlivosť a re-
špektovanie týchto obmedzení. 
Počas leta máme v pláne ukončiť 
krycie vrstvy na doteraz začatých 
úsekoch, zároveň začneme pra-
covať na stavebných objektoch 
oboch lávok - na Sotinskej ulici a 
takisto v mestskom parku. Upo-
zorňujeme, že v mesiaci júl bude 
odstavená a rozobratá oceľová 
lávka v mestskom parku, občania 
budú môcť využívať pre prechod 
cez potok lávku v strede parku, 
prípadne tú pri kúpalisku,“ infor-
muje stavbyvedúci realizátorskej 
firmy Swietelsky-Slovakia spol. s r. o. 
Ján Lami.

-tam-

Ešte v závere apríla prijal Veľvyslanec 
Švajčiarskej konfederácie Alexander 
Hoffet delegáciu z mesta Senica v 
zložení: zástupca primátora Filip 
Lackovič a prezident Švajčiarskeho 
klubu na Slovensku Peter Horváth. 
Spoločne sa venovali témam spo-
lupráce senickej samosprávy so 
švajčiarskym partnerským mesto 
Herzogenbuchsee, ktorá by mala 
fungovať na báze kooperácie mest-
ských polícií, účasti speváckeho 
zboru z Herzogenbuchsee v Senici 
na hudobnom festivale speváckych 
súborov, či návšteva švajčiarskej de-

legácie v Senici. Hlavným bodom 
rokovania bola možnosti čerpania z 
projektov Švajčiarskeho finančného 
mechanizmu, ktoré by mali byť, po-
dobne ako v minulosti, strategicky 
zamerané na bezpečnosť, stabilitu a 
podporu reforiem, životné prostre-
die a infraštruktúru, ako aj ľudský 
a spoločenský rozvoj. Pre Sloven-
sko by malo byť vyhradených viac 
ako päťdesiat miliónov eur, zmluva 
Švajčiarska s Európskou úniou ešte 
nie je podpísaná a stále sa rokuje o 
detailoch.

-fl-

Stretnutie s veľvyslancom Švajčiarskej 
konfederácie

 

Vysvedčenia odovzdané, hurá prázdniny
Posledný deň školského roku 
2020/2021, ktorý bol „vďaka“ ko-
rone tak skúpi na reálne sedenie v 
školských laviciach, si z rúk svojich 
triednych učiteľov prevzalo vysved-
čenia 1944 žiakov štyroch senických 
základných škôl. Školský rok prišiel 

spolu s pedagógmi i žiakmi na „tret-
iu“ ZŠ ukončiť i primátor mesta. Na 
„trojke“ ešte pred odovzdávaním 
vysvedčení napravili „resty“ z obdo-
bia koronakrízy a ocenili úspešných 
riešiteľov vedomostných olympiád 
a školských súťaží.                          -red-
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Z rokovania júnovej rady a zastupiteľstva...
17. zasadnutie Mestskej rady v Senici sa uskutočnilo 17. júna 2021, kde v úvode Ing. Oľga Partlová, riaditeľka 
odboru služieb zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica informovala o aktuálnom sta-
ve nezamestnanosti a o údajoch poskytnutia prvej pomoci počas pandémie v okrese Senica. Stav uchádza-
čov o zamestnanie pre okres Senica je k 30. 4. 2021 na úrovni 7,05 percenta, čo v porovnaní s aprílom 2020 
predstavuje len mierne zvýšenie. Ďalšie materiály boli predložené na rokovanie 17. Mestského zastupiteľstva  
v Senici, ktoré Ing. Mgr. Martin Džačovský, primátor mesta Senica zvolal na 29. jún 2021.

7. zasadnutie Mestského zastupi-
teľstva začalo minútou ticha ako 
vyjadrenie úprimnej sústrasti a spo- 
lupatričnosti obyvateľom Južnej 
Moravy, ktorých postihlo ničivé tor-
nádo. Primátor ďalej informoval po-
slancov o iniciatíve dobrovoľníkov z 
DHZM Senica, ktorí pomáhali odpra-
távať sutiny v Moravskej Novej Vsi.

Primátor na rokovaní zastupiteľstva 
privítal bývalých primátorov mesta, 
Mgr. Pavla Grimma, RNDr. Ľubomíra 
Parízka a Mgr, Branislava Grimma, 
ktorí postupne ďakovali JUDr. Kata- 
ríne Vrlovej za dlhoročnú a príklad- 
nú spoluprácu na pozícii prednostky 
Mestského úradu Senica, čo bolo ná- 
sledne zaznamenané aj do Pamätnej 
knihy mesta Senica.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
• Návrh sobášnych dní pre rok 
2022 – konkrétne dátumy sobáš-
nych dní pre rok 2022 budú zverej-
nené na webovej stránke mesta. Po 
novom bude možné na sobášenie 
využiť aj priestory Múzea Senica (bý-
valá Sokolovňa).

• Návrh na schválenie dodatkov k 
zmluvám medzi mestom Senica 
a obcami za účelom vykonávania 
sociálnej posudkovej činnosti – re-
ferát sociálnych vecí a bytov Mest-
ského úradu Senica vykonáva soci-
álnu posudkovú činnosť pre 27 obcí 
okresu Senica. Predmetom navrhnu-
tých dodatkov k zmluvám je zjed-
nodušenie vyúčtovania a fakturácie 
za vykonanú posudkovú činnosť 
pre obce, kde sa budú obciam štvr-
ťročne fakturovať schválené paušál-
ne výdavky za jednotlivé konania.

• Dodatok č. 1/2021 k Všeobecne 
záväznému nariadeniu č. 63 o ur- 
čení výšky mesačného príspevku 
za pobyt dieťaťa v materskej škole 
- dodatok k VZN sa prijal na základe 
novely zákona o dotáciách v pôsob- 
nosti Ministerstva práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR, ktorá nadobúda 
účinnosť od 1. 8. 2021. Žiaci základnej 
školy mali nárok na dotáciu len do 30. 
6. 2021. Novela zákona ruší dotáciu 

na podporu k stravovacím návykom 
dieťaťa, ktoré je rok pred plnením 
povinnej školskej dochádzky a tiež 
žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl 
s určitými výnimkami. Tzv. „obedy 
zadarmo“ nahradia iné formy dotácií 
od štátu a to daňový bonus na dieťa 
v závislosti od veku dieťaťa. Dodat-
kom k VZN sa v Základnej umeleckej 
škole v Senici znižuje výška mesač-
ného poplatku za obdobie, v ktorom 
je prerušené prezenčné vyučovanie 
školy počas celého kalendárneho 
mesiaca z dôvodu prijatia preven-
tívnych opatrení proti šíreniu ocho-
renia COVID-19, alebo z dôvodu 
mimoriadnej situácie, núdzového 
stavu alebo výnimočného stavu a 
keď je vyučovací proces realizovaný 
dištančnou formou.

• Návrh dodatku Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 2 o Mestskej 
polícii Senica – zmena prílohy č. 1 
Organizačného poriadku Mestskej 
polície – pôvodný Organizačný po-
riadok Mestskej polície z roku 2015 
si vyžadoval aktualizáciu vzhľadom 
na legislatívne zmeny a nové kom-
petencie mestskej polície. Cieľom 
organizačnej zmeny bolo najmä 
skvalitnenie a zefektívnenie práce 
Mestskej polície v Senici.

• Dispozície s majetkom

• Revitalizáciu vnútrobloku L. No- 
vomeského, Senica – bola schvále- 
ná žiadosť o finančný príspevok na 
realizáciu projektu so zameraním na 
zlepšenie kvality života s dôrazom 
na životné prostredie. Projekt zahŕ-
ňa vybudovanie detského, parkou-
rové- ho a multifunkčného ihriska, 
altánku, nových lavičiek, výbehu pre 
psov s prekážkami, stojanov na bi-
cykle, verejného osvetlenia vrátane 
zatrávnených plôch, stromov, kríkov 
a ostatnej zelene.

• Kooperáciu v oblasti jazykového 
vzdelávania na materských a zá- 
kladných školách so zameraním 
na nemecký a slovenský jazyk 
– projekt sa zameriava na zabezpe-
čenie spolu- financovania v oblasti 
vzdelávania v pohraničnom regióne.

• Územný plán mesta – návrh 
zmien a doplnkov - začal sa pro-
ces obstarania zmien a doplnkov 
Územného plánu mesta Senica s 
cieľom riešenia zmien regulácie vo 
vybraných lokalitách mesta. Nakoľ-
ko proces zmeny Územného plánu 
mesta má dlhodobý charakter, v 
tejto fáze bolo primátorovi mesta 
zatiaľ odporučené, aby zabezpečil 
obstaranie a spracovanie potrebnej 
územno-plánovacej dokumentá-
cie, ktorá by bola podkladom pre 

ďalší proces schvaľovania zmien 
v Územnom pláne mesta Senica.

• Ing. Mgr. Martina Džačovského 
za člena Správnej rady Zariade-
nia sociálnych služieb Senica, n. 
o. – Mest- ské zastupiteľstvo vzalo na 
vedomie vzdanie sa členstva JUDr, 
Kataríny Vrlovej a schválilo za nového 
člena Ing. Mgr. Martina Džačovského.

• Návrh plánu kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky na II. polrok 
2021.

• Plán zasadnutí Mestskej rady a 
Mestského zastupiteľstva na II. 
polrok 2021.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie:
• Výročnú správu Technických slu- 
žieb Senica a. s. za rok 2020, ktorú 
predložil Ing. Peter Turza, riaditeľ spo-
ločnosti. Technické služby zabezpe-
čujú vývoz komunálneho odpadu z 
mesta Senica a sedemnásť okolitých 
obcí, prevádzkujú skládku odpadu v 
Jablonici, zabezpečujú zvoz a triede-
nie separovaného odpadu a spraco-
vanie bioodpadu kompostovaním, 
vrátane údržby verejnej zelene, miest-
nych komunikácií, verejného osvet-
lenia, dopravného značenia, správy 
cintorína, pohrebné služby a ďalšie 
objednané služby pre mesto Senica.

• Výročnú správu Mestského pod- 
niku služieb Senica, spol. s r. o. za 
rok 2020, ktorú predložil Ing. Ján 
Bachura, riaditeľ podniku. MPS za-
bezpečuje správu a starostlivosť o 
vlastný a zverený majetok mesta, 
prenájom nebytových a bytových 
priestorov v meste Senica, správu 
detských ihrísk, športových ihrísk, 
pieskovísk, vrátane udržiavania cvi-
čiska pre psov na Štefánikovej ulici, 
prevádzky mestského trhoviska, 
správy a prevádzkovanie splaškovej 
kanalizácie v časti Párovce a udržia-
vania prevádzky parkovacích miest 
vybudovaných MPS.

• Výročnú správu Stoma Senica, a.  s. 
za rok 2020, ktorú predložil Ing. Ján 

Rokovanie MsZ  Senica sa uskutočnilo vo veľkej zasadačke MsÚ Senica. 
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Bachura, prokurista spoločnosti. Spo-
ločnosť zabezpečuje správu a prená-
jom budovy Fitness centra Maliny na 
Štefánikovej ulici.

• Výročnú správu Polikliniky Senica, 
n. o. za rok 2020, ktorú predložil Ing. 
Jozef Mikuš, riaditeľ spoločnosti. Hlav-
nou činnosťou organizácie je poskyto-
vanie ambulantných zdravotníckych 
služieb a s tým súvisiacich činností 
vlastnými ambulanciami, odbornými 
pracoviskami a ambulanciami neštát-
nych zdravotníckych zariadení. Na-
priek nepriaznivej pandemickej situá-
cii, zvýšeným nákladom na ochranné 
osobné pomôcky a dezinfekčné pros-
triedky pre zamestnancov a návštev-
níkov, spoločnosť dokázala udržať 
kladný hospodársky výsledok. Aj v 
tomto roku veľkou mierou Poliklinika 
Senica prispela k zvládnutiu COVID-19 
prevádzkovaním celoplošného testo-
vania v mobilných odberných mies-
tach a tiež spustením vakcinačného 
centra od 22. 3. 2021.

• Informáciu o organizačnej zmene 
na Mestskom úrade Senica – JUDr. 
Katarínu Vrlovú, prednostku MsÚ na-
hradil na poste prednostu MsÚ JUDr. 
Marek Došek, ktorý bol do tejto funk-
cie vymenovaný primátorom dňom 1. 
7. 2021.

• Zmenu v obsadení členov Re- 
dakčnej rady Naša Senica – v súla- 
de so Štatútom mesta Senica od 1. 7. 
2021 nahradil JUDr. Katarínu Vrlovú 
v Redakčnej rade Naša Senica nový 
prednosta MsÚ JUDr. Marek Došek.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
• Ing. Mareka Štítneho za člena Ko-
misie pre vzdelávanie, kultúru, mlá-
dež a ZPOZ – Mestské zastupiteľstvo 
vzalo na vedomie vzdanie sa členstva 
Mgr. Petra Pastuchu a zvolilo za nové-
ho člena Ing. Mareka Štítneho.

• Ing. Reného Orgoňa za tajomní-
ka Komisie pre výstavbu, územné 
plá- novanie a dopravu – MsZ vzalo 
na vedomie vzdanie sa funkcie Ing. 
Veroniky Olšovej a zvolilo za nového 
tajomníka Ing. Reného Orgoňa.

• Mgr. Ivana Štefečku za člena Mest- 
ského výboru č. 8 – Mestské zastu- 
piteľstvo vzalo na vedomie vzdanie 
sa členstva Miroslava Podmajerského 
a zvolilo za nového člena Mgr. Ivana 
Štefečku.

Písomné interpelácie odovzdali: Ľ. 
Vyletelová, P. Hutta, Ľ. Krištofová, J. 
Barcaj Drinková. Interpelácie aj od-
povede budú zverejnené na webo-
vej stránke mesta.

JUDr. Marek Došek prednosta 
MsÚ Senica

Výmena v úrade prednostu 
Júnového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Senici sa poslednýkrát zúčastnila 
čoby prednostka Mestského úradu Senica Katarína Vrlová, ktorá túto pozíciu zastá-
vala od 4. februára 1991, teda tridsať rokov a  päť mesiacov. 

Počas svojho dlhého pôsobenia Ka-
tarína Vrlová spolupracovala so šty-
rmi primátormi mesta. Po vysokej 
škole si ju za prednostku MsÚ vybral 
v roku 1991 vtedajší primátor Pavol 
Grimm. Následne šestnásť rokov, 
teda plné štyri funkčné obdobia, 
spolupracovala s Ľubomírom Paríz-
kom (do roku 2014).  V rokoch 2014 
až 2018 pôsobila po boku Branislava 
Grimma a svoju profesijnú kariéru 
zavŕšila pred odchodom do dôchod-
ku s najmladším z primátorov Senice 
Martinom Džačovským. Ten jej pred 
poslaneckým zborom poďakoval za 
poctivú prácu, ľudskosť a srdce, s 
ktorým sa popri odbornosti púšťala 
do riešenia pracovných úloh i pro-
blémov: „Pozícia prednostu úradu 
je mimoriadne náročná, ako na 
čas, odbornosť, tak na komuniká-
ciu smerom dovnútra úradu, po-
slancami mestského zastupiteľstva 
i smerom k občanom. Vy ste vždy 
dokázali všetky tieto požiadavky 
skĺbiť, možno aj preto, že ste prá-
cu vykonávali nielen odborne, ale 
predovšetkým srdcom. V mene svo-
jom, ale aj celého mestského úra-
du, mestských spoločností a celého 
poslaneckého zboru Vám želám 
do nasledujúcich mnoho, mnoho 
dní predovšetkým pevné zdravie a 
veľa elánu, aby ste sa mohli s rado-
sťou venovať tomu, čo Vás baví a čo 
máte najradšej.“

Katarína Vrlová sa zapísala do Pamät-
nej knihy mesta a z rúk súčasného 
primátora mesta prevzala obraz od 
senického výtvarníka Štefana Ortha 
a ďakovný list mesta. Z rúk zástup-
cu primátora Filipa Lackoviča, ako aj 
všetkých bývalých primátorov a zá-
stupcu poslaneckého zboru Michala 
Šúrka zasa dostala kyticu kvetov. 

Novým prednostom Marek Došek
Vo funkcii prednostu Mestského 
úradu Senica bude od 1. júla 2021 
pracovať JUDr. Marek Došek, ktorý 
je absolventom Právnickej fakulty Tr-
navskej univerzity v Trnave. Predtým 

pôsobil na okresnom súde Bratislava 
III na exekučnom, správnom a trest-
nom oddelení. Ako štátny zamest-
nanec pôsobil v sekcii legislatívy a 
právnych služieb Ministerstva vnút-
ra SR, kde sa venoval zastupovaniu 
Slovenskej republiky pred súdmi a 
ostatnými štátnymi orgánmi, prípra-
ve legislatívy, právnemu poradenstvu 
pri uplatňovaní a výklade predpisov 
v pôsobnosti okresných úradov, Po-
licajného zboru SR a ostatných sekcií 
ministerstva.
Marek Došek je ženatý, má 36 rokov a 
pochádza zo Smolinského.

-tam-, -lv-

Nezvyčajná  fotografia zachytávajúca hneď štyroch primátorov Senice, ktorí sa stretli, aby sa rozlúčili so svojou dlhoročnou spolupra-
covníčkou - prednostkou MsÚ Senica. Zľava: Branislav Grimm,  Pavol Grimm, Ľubomír Parízek, Katarína Vrlová a Martin Džačovský. 

Novým prednostom na poste 
MsÚ Senica sa stal  Marek Došek,
ktorý bol do tejto funkcie 
vymenovaný primátorom mesta 
Senica dňom 1. júla 2021.
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Hurbanov pamätník - do krajskej súťaže postúpilo 14 recitátorov
Päťdesiatdvaročnú tradíciu postupo-
vých súťaží v umeleckom prednese 
poézie a prózy Hurbanov pamätník 
prerušila v uplynulom roku nečakaná 
pandemická situácia, ktorá neumož-
nila dokončiť obvodné súťaže ani zor-
ganizovať okresné súťaže pre detské 
kategórie. O to viac nás teší, že napriek 
sťaženým podmienkam v školstve i v 
kultúre, sa nám v júni 2021 podarilo 
stretnúť a recitátori mali možnosť pre-
zenčnou formou porovnať a konfron-
tovať svoje umelecké snaženie.

Na okresnej súťaži Hurbanov pamät-
ník sa 18. júna 2021 v ZUŠ v Senici 
predstavilo 27 recitátorov, ktorí sa 
nám pokúsili odovzdať posolstvo 
ukryté vo veršoch básnikov či slovách 
prozaikov. Odborná porota vedená 
Mgr. Jaroslavou Čajkovou z nich vy-
brala osem najlepších. Najvyššie oce-
nenie získali a v krajskej súťaži Hollého 
pamätník v Trnave budú za okres Se-
nica v poézii súťažiť detskí recitátori 
Alexia Báňayová (ZŠ Senica, Komen-
ského ul.), Ema Jurášová (ZUŠ Senica), 
Natália Zonová (ZŠ s MŠ Cerová) a v 
próze Sofia Čechovičová (ZŠ Senica, 
Komenského ul.), Jakub Valášek (ZŠ s 
MŠ Cerová), Amélia Báňayová a Martin 
Babušík (ZUŠ Senica). Kategóriu stre-

doškolákov bude zastupovať Pavlína 
Praskačová zo ZUŠ v Senici, ktorá zare-
cituje verše A. S. Puškina Bachčisaraj-
ská fontána.

Recitátori skalického okresu sa krásou 
živého slova mohli potešiť a navzá-
jom konfrontovať svoje interpretačné 
umenie 22. júna 2021 vo Františkán-
skom kláštore v Skalici. Do okresnej 
súťaže Hurbanov pamätník sa zapoji-
lo 28 detí a študentov. Ich úsilie hod-
notila odborná porota v zložení Mgr. 
Eliška Sadíleková, PhDr. Zuzana Ocha-

rovichová, obe z Bratislavy a Mgr. art. 
Renata Jurčová z Levíc, ktorá ocenila 
najlepších z nich a do krajskej súťaže 
Hollého pamätník navrhla vyslať Ja-
kuba Jureňu, Anetu Černú, Adelu Vrb-
ňákovú, všetci zo ZŠ s MŠ v Gbeloch, 
Simonu Levočovú zo Súkromnej ZŠ v 
Skalici a Pavlínu Barbaričovú a Adria-
nu Sojákovú z Gymnázia F. V. Sasinka 
v Skalici.

Súčasťou oboch okresných súťaží 
boli hodnotné rozborové semináre, 
na ktorých sa odborné poroty snažili 

nabádať recitátorov i pedagógov na 
premýšľanie o hodnotnej literatúre a 
umeleckom prednese a boli zdrojom 
poučenia do ďalšej tvorivej práce v 
tejto oblasti záujmovej umeleckej 
činnosti.

Ďakujeme všetkým recitátorom, že si 
v tomto komplikovanom a náročnom 
období prednesy pripravili a vstúpili 
do súťaží, ako aj ich pedagógom za 
to, že sa deťom a študentom so zá-
ujmom a nadšením venujú a pomá-
hajú im.

Hurbanov pamätník pripravilo Zá-
horské osvetové stredisko v Senici v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavské-
ho samosprávneho kraja v spoluprá-
ci so ZUŠ v Senici a Mestom Skalica. 
Okresné súťaže finančne podporilo 
Ministerstvo kultúry SR v Bratislave, 
Národné osvetové centrum v Brati-
slave a Coop Jednota, SD Senica.

Tým, ktorým 53. Hurbanov pamätník 
priniesol víťazstvo, želáme v krajskej 
súťaži v umeleckom prednese poézie 
a prózy veľa šťastia a úspechov.

Jaroslava Slezáková
 ZOS Senica

Po prvom open-air podujatí, ktoré mesto Senica po korona prestávke pripravilo pre tých najmenších pri príležitosti MDD,
naledovalo v sobotu 19. júna otvorenie kultúrneho leta na Kunovskej priehrade, ktoré bolo zmesou speváckych a kon-
certných vystúpení i divadla a hier pre deti.  O týždeň neskôr v nedeľu 27. júna uviedli členovia Záhoráckeho divadla 
dlhoočakávanú premiéru komediálnej hry Svatuškár inšpirovanou Molièrovou veršovanou komédiou Tartuffe (Pokrytec).

Kultúru rozprúdili "Vitaj, leto" i "Svatuškár" 
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István Vagyon sa narodil v revolučnom 
roku 1848 otcovi Antonovi, ktorý tu 
pôsobil ako hlavný slúžny Skalického 
okresu a podieľal sa potláčaní sloven-
ského dobrovoľníckeho povstania.  
V rovnakom roku 1848 bol zvolený 
aj do uhorského snemu za Skalický 
okres. 

Svojho otca István zrejme príliš nepo-
znal. Anton Vagyon zomiera v roku 
1850, kedy mal Ištván iba dva roky. Do 
spoločenského života mesta Senica sa 
začal zapisovať v 70. rokoch 19. sto-
ročia, kedy mal dvadsať rokov. V roku 
1871 sa oženil so Šarlotou Rakovszkou, 
s ktorou mal päť detí. Sprvu sa im naro-
dili tri dcéry Margita, Lucia a Gabriela 
a po nich dvaja synovia Arpád a Géza.

Zeman Vagyon vybudoval v Senici 
moderný poľnohospodársky veľko-
statok. V okolí Senice obhospodaro-
val 518 hektárov pôdy, z ktorých 362 
hektárov tvorila orná pôda. Choval 
hovädzí dobytok, k nemu bola pridru-
žená i moderná mliekareň. Vagyonovci 
vlastnili v meste aj dve tehelne. Známy 
bol ich žrebčín, kde chovali arabské a 
lipicanské kone. K žrebčínu, ktorý bol 
na Surovinách v smere na Jablonicu, 
sa traduje zaujímavý príbeh. Údajne 
ho mal vyhrať v stávke pri závode na 
koni do Jablonice. V závode mál pora-
ziť vlak a vyhrať „firmu“. Udalosť sa mu-
sela stať v roku 1898, kedy už bol vy-
budovaný tento úsek železničnej trate.
 
Keďže patril k bohatej vyššej vrstve, 
značne sa zapísal do charakteru nášho 
mesta. Najmarkantnejší je fakt, že 
máme vlakovú stanicu „do mesta trid-

sať minút“ a to z dôvodu, že nesúhla-
sil s koľajnicami na jeho pozemkoch. 
I keď sa staval voči železnici odmi-
etavo, skoro pochopil, aké výhody 
prináša železnica pre obchod a preto 
sa na svoje náklady neskôr k trati pri-
pojil. Vybudoval železničnú vlečku s 
rampou a váhou.

Svoj vplyv Vagyonovci  (Ištván i syn 
Arpád) v meste uplatnili viackrát, 
napríklad stopli snahy Baťovej firmy 

vybudovať fabriku na obuv.  Motívom 
bola asi obava, že by im robotníci odišli 
z polí pracovať do továrne. 

István Vagyon vlastnil v meste Se-
nica viacero nehnuteľností. Osobne 
býval na dnešnej Štefánikovej ulici v 
kaštieli, ktorý pôvodne patril Nyári-
ovcom. V 70. rokoch 19. storočia ho 
prestaval do neobarokového štýlu. 
Budova mala šestnásť izieb s bo-
hato zdobenou fasádou vo dvore.  

Z dvora sa prechádzalo po lávke do 
dnešného mestského parku, kto-
rý bol ich súkromnou záhradou. V 
priestore pri kúpalisku sa nachádza 
nápadne vyzerajúci kopček. V ňom 
je zakopaná stará kamenná stavba, 
ktorá slúžila ako ich záhradný altá-
nok. Pomenovaná bola ako „Margi-
tina skalka“ podľa najstaršej dcéry 
Ištvána Vagyona. 

V rovnakom období kedy rekon-
štruovali ich kaštieľ, prebiehala aj 
prestavba letohrádku oproti cez ces-
tu. Letohrádok, v ktorom dnes sídli 
Mestské múzeum, slúžil na reprezen-
tatívne účely jeho rodiny. Konali sa 
tam spoločenské udalosti, ako plesy, 
bankety a rôzne oslavy. Údajne tam 
mal vystavenú i kostru koňa, s kto-
rým vyhral v spomínanom závode s 
vlakom. Vežička na západnej strane 
múzea bola v dobe života Ištvána 
Vagyona najvyšším bodom v meste 
(ak nerátame kostolné veže), z ktorej 
mohol vidieť na všetky svoje majetky. 

Na rozdiel od svojho syna a príbuz-
ných sa odmietal odsťahovať zo 
Senice po vzniku Československej 
republiky. Zomrel v Senici 17. febru-
ára 1926. Po jeho smrti syn Arpád 
rozpredal majetky v meste a presťa-
hoval sa s rodinou do Maďarska, kde 
žil v kaštieli Bethlempuszta blízko 
dnešného Győru. 

Tomáš Motus
kurátor Múzea Senica

Foto z archívu Jána Petra, Jána 
Hromka a Stanislava Prokeša, 

ktorí čerpali z kroník Jána Lesáka.

István Vagyon, bol senický rodák a príslušník vyššej maďarskej vrstvy v druhej polovici 19. storočia. Jeho zemian-
ska rodina pochádzala z Trenčianskej stolice z obce Hanzlíková, ktorá je v súčasnosti mestskou časťou Trenčína.  
Podľa tejto obce si príslušníci jeho rodu dali predikát „de Hanzlikfalva“.

István Vagyon na jedinej dochovanej fotografii spolu s manželkou Šarlotou  
a troma dcérami Margitou, Luciou a Gabrielou.

István Vagyon: Nechcel železnicu na svojich 
pozemkoch, ani Baťovu fabriku na obuv 

Pozvánka 
do Múzea Senica
Záujemcovia o prehliadku múzea 

sa môžu hlásiť na e-mailovej adrese:

muzeum@senica.sk.



spravodajstvo  I  kultúrne pozvánky10 Naša Senica

Jún na "štvorke"
Školský ruch v ZŠ v Základnej škole s 
materskou školou na ulici J. Mudro-
cha napriek opatreniam týkajúcich sa 
ochorenia COVID-19 neutíchal ani v 
posledný mesiac školského roku. Deň 
detí oslávili triedni učitelia so svojimi 
žiakmi v rámci triednych aktivít poby-
tom na čerstvom vzduchu na  športo-
viskách, ihriskách na sídlisku či v parku 
– žiacke kolektívy si užili chvíle zába-
vy a pohybu so svojimi rovesníkmi v 

inom ako školskom prostredí. MDD 
pre deti zo ŠKD sa vďaka pani vycho-
vávateľkám premenil na  veselé po-
poludnie spojené so súťaživými hrami 
na ihrisku. Tento mesiac pokračoval v 
činnosti úspešný šachový krúžok pre 
deti druhých až štvrtých ročníkov. 
Navštívil ich aj štáb televízie Markíza 
a televízny šot v hlavných správach 
potešil nielen deti, ale aj ich rodičov. 
Uvoľnením opatrení sa triedy na pr-

vom stupni vystriedali na exkurzii v 
oddelení detskej literatúry v Záhorskej 
knižnici. Zvlášť významná bola návšte-
va pre našich prvákov, z ktorých viacerí 
sa stali novými držiteľmi knižničného 
preukazu. Celá škola rešpektujúc hy-
gienické opatrenia navštívila MsKS  fil-
mové predstavenie „Ako dostať deda z 
domu“ a toto tradičné podujatie, ktoré 
sa koná zvyčajne k Medzinárodnému 
dňu študentstva sa uskutočnilo o čosi 
neskôr, ale predsa!  Bolo príjemné opäť 
zažiť pozitívnu energiu z hromadného 
podujatia a naši žiaci si to veru užili. 

Družinári vyrábali darčeky ku Dňu ot-
cov, tretiaci  spontánne upravili škol-
ský dvor pod stromami. Vyfotografo-
vali sa triedne kolektívy, súrodenecké 
skupinky, skupinky kamarátov – a 
každému napadlo, že toto nám vlani 
nebolo dopriate... Školské výlety sa 
niesli v duchu regionálnej výchovy: 
Škodáčkov mlyn v Čáčove, po sto-
pách Habánov v Sobotišti, Kunovská 
priehrada. A čo nás ešte do prázdnin 
čaká? Rozlúčka deviatakov, ktorá bude 
slávnostná ako po iné roky. Výmena 
učebníc, upratovanie tried, vysved-
čenia, rozlúčka a odchod v ústrety 
novým zážitkom... Je to málo? Určite 
nie, protiepidemické nastavenia ne-
dovolili viac a niekedy aj menej je viac.  
V poradí druhý „pandemický“ školský 
rok sa nachýlil ku koncu – bol opäť 
iný.  Snahou všetkých zamestnancov 
ZŠ s MŠ Jána Mudrocha  bolo prina-
vrátiť našim žiakom pocit bezpečnej 
školy, útulnej školy, kde sa nielen  
vzdelávame a vyučujeme, ale aj učí-
me ľudskosti, rešpektu a zažívame 
pocit spolupatričnosti ku našej veľ-
kej školskej rodine.

Beáta Kádeková
zástupkyňa pre ZŠ

Foto: ZŠ s MŠ Jána Mudrocha
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Imatrikulácie a Juniáles na obchodnej akadémii

Dňa 25. júna 2021 sme na našej škole oficiálne pri-
vítali do obchodkárskeho kolektívu nováčikov. Za 
seba musím povedať, že ich začlenenie prebehlo 
veľmi úspešne. Imatrikulácie a zároveň Juniáles 
odštartovali Simonka a Timea z 3. C v úlohách mo-
derátoriek. Ešte pred vystúpením samotných pr-
vákov sme ako tretiaci spoločne zaspievali pieseň 
Spolu od Adama Ďuricu, aby sme našim prvákom 
dodali odvahu. 

Na imatrikuláciách sa predstavili ako prví študenti 
z 1. A s tancom na pesničku Poupata. Subjektívne 
musím uznať, že tancom vynikli, dali tam úžasné 
prvky a ich číslo si zaslúžilo veľký potlesk. Ďalšia 
vystúpila 1. B s tancom na pesničku Rasputin v 
podaní dievčat. 1. B mala totiž dve čísla. Ďalšie ich 
číslo predstavili chlapci s pesničkou All the single 
ladies. Ich tanec bol síce kratší, no mnohých poba-
vil. Chlapci tu stvárnili dievčatá, oceňujem, že mali 
aj na túto príležitosť adekvátne outfity. V suknič-
kách a crop topoch im to veľmi svedčalo. Posledná 
v tancoch sa predviedla 1. C s tancom na pesničku 
What does the fox say. Prvú „C“ obdivujem už len 
preto, pretože mali sťažené podmienky z dôvodu 

karantény. No aj napriek tomu vystúpili a predviedli 
nám dobre nacvičený tanec. Na ich čísle sa mi páči-
lo, že sa vcítili do tanca aj kostýmov. Každý mal totiž 
na hlave čelenku s uškami.

Po tancoch nasledovali pesničky. 1. A spievala pes-
ničku We are young, na ktorú sa vyzbrojili aj rekvi-
zitami. Dievčatá, ktoré stáli vpredu si nachystali 
papierik s písmenom a spoločne vyskladali WE ARE 
YOUNG. Išlo im to tak dobre, že 1. B, ktorá išla po 
nich, nešiel mikrofón. 1. B spievala pesničku Som ča-
rovný. Taktiež sa na ňu patrične prichystali s rôznymi 
vtipnými rekvizitami. 1. C nás naladila na tradičnú 
slovenskú nôtu s piesňou V dolinách. Zvládli to tak-
tiež samozrejme perfektne.

Imatrikulácie zaslúžene vyhrala 1. A s najväčším 
počtom hlasov. Ako odmenu získali úžasný jaho-
dový cheesecake, ktorý nám upiekla Anetka Ma-
dáková z 3. C. 

Po imatrikuláciách sa celá škola zúčastnila juniále-
su. Každá trieda mala svoje stanovisko, na ktorom 
bolo len pár ľudí. Zvyšok z tried sa po týchto sta-
noviskách presúvalo a plnilo rôzne úlohy. Medzi 
najzávažnejšie patrila určite úloha "Praskni ma", 
ktorú mala na starosti 1. C. Stanovisko spočívalo v 
tom, že každý si na seba uviazal balónik, ktorý mal 
druhý spolužiak prasknúť zozadu. Bolo to naozaj 
komické. Ďalšie úlohy boli napríklad uhádnuť 
zviera alebo povolanie, prevliekanie trička, Aladi-
nov koberec, beer pong, skákanie vo vreci a iné 
zaujímavé a zábavné úlohy. S najväčším počtom 
bodov vyhrala juniáles 3. B a získala za to osvieže-
nie v podobe nealkoholického Birellu.

Juniáles aj imatrikulácie dopadli úžasne a môžem 
snáď povedať za celú obchodku, že tento deň 
sme si náramne užili a ako kolektív nás to určite 
zblížilo. Brali by sme to miesto učenia aj každý 
deň, však?

Jasmína Púčková, 3. C 
Obchodná akadémia Senica

Znovuobjavenie sily
Po náročnom roku sme sa konečne všetci dočka-
li leta. Teplé slnečné dni, striedajú krátke teplé 
noci. Svet sa prebúdza a opäť zrýchľuje. Všet-
ci sa snažíme nabehnúť na tento ,,staro-nový“ 
prúd. Otvárajú sa podniky a kultúrny život začí-
na prekvitať. Pozastavené akcie dobiehajú svoje 
meškanie a v novom šate a s novou energiou v 
nás, sa snažíme im prinavrátiť život, prebudiť ich 
z hibernácie. Dôkazom toho je aj náš druhý roč-
ník literárnej súťaže Čo potom? ...keď dospejem, 
alebo aj nové aktivity Záhorskej knižnice, ktorá s 
nami nadväzuje spoluprácu. Či už sú to znovuo-
tvorené galérie s dielami vytvorenými v období 
covidovom, alebo hranice, ktoré lákajú ľudí roz-
prestrieť krídla a navštíviť vzdialené kraje a pri-
ateľov, ktorých táto doba na určitý čas vzdialila. 
Svet sa prebúdza a my sa tejto možnosti chce-
me chytiť všetkými desiatimi. Mám pocit akoby 
nás práve toto obdobie naučilo reagovať viacej 
pudovo. Rýchlo sa rozhodnúť a ísť niečo spraviť. 
Akoby sme chceli stihnúť, čo najviac toho, čo 
sme zameškali. Akoby sme už nechceli premár-
niť ani minútu zo života. A to je správne, predsa 
svet sa nezastaví pre nikoho. Musíme sa vedieť 
hýbať, aby sme dokázali skutočne pocítiť pod-
statu, prečo žijeme.

Lucia Poláková
Študentský parlament mesta Senica 

Od 7. do 11. júna sa uskutočnil šestnásty roč-
ník  stredoškolskej súťaže Kľúč od pevnosti, 
ktorú organizuje Vidiecka asociácia mládeže 
v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ) v 
Starej Ľubovni.  Kvôli známym protipandemic-
kým opatreniam sa súťaž musela presunúť do 
online priestoru. 
Za mesto Senica sa do súťaže zapojili ako 
tím študenti Ema Poláková, Michal Cibula, 
Katarína Poláková, Lucia Rapáková a Michal 
Nikodem. Tímy museli postupne plniť rôzne 
disciplíny, ktoré boli skúškami sily, zručností, 
ale aj vedomostí. Disciplíny im boli zasielané 
pomocou aplikácie, ktorú si vopred nainštalo-
vali. Náš tím sa umiestnil na úžasnom prvom 
mieste v konkurencii pätnástich tímov zo Slo-
venska i z Čiech.

Katarína Poláková
Gymnázium Senica

Kľúč od pevnosti
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Čo potom? ...keď dospejem - vyhodnotenie
9. júna 2021 sme sa spoločne stretli 
už druhýkrát na vyhodnotení súťaže, 
ktorá tento rok niesla názov Čo po-
tom? ...keď dospejem. Súťaž už druhý 
rok organizuje Študentský parlament 
mesta Senica, Centrum voľného času 
a Rada mládeže Trnavského kraja.  
Okrem poroty sa tento rok  do hodno-
tenia zapojila aj herečka, moderátor-
ka a spisovateľka Bibiana Ondrejková. 
Vďaka spolupráci prišla na svet Cena 
Bibiany Ondrejkovej. Získala ju Tr-
navčanka Anička Fundárková z Gym-
názia J. Hollého Trnava za prácu „No 
a čo potom?“. Suverénnou víťazkou 
druhého ročníka súťaže sa v staršej 
kategórii s prácou „My, indiáni a kešu“ 
stala maturantka senického gymná-
zia Adela Sadloňová. Druhé miesto 
za prácu „Sama sebou“, získala štu-
dentka Obchodnej akadémie Senica 
Markéta Vinklerová z Holíča a bronz 
si „vypísal“ študent senického gymná-
zia Leonard Komárek z Unína – jeho 
práca mala názov Obyčajný človek s 
neobyčajným životom. V mladšej ka-

tegórii boli udelené dve čestné uzna-
nia, získali ho študentky Súkromného 
tanečného konzervatória D. Nebylu v 
Trnave – Emina Golubovič a Michae-
la Barancová. Tento ročník sa niesol 
v komornej atmosfére CVČ-kárskej 
klubovne. O príjemnú atmosféru sa 
postarali talentované hudobníčky 
a nechýbalo ani osviežujúce občer-
stvenie. Spoločne sme si užili poobe-

Študentský parlament 
v Záhorskej knižnici
10. 6. 2021 sme ako Študentský 
parlament mesta Senica prijali po-
zvanie Záhorskej knižnice. Sami 
sa prezentujú ako skvelé miesto 
pre mladých ľudí. A mne neostá-
va nič iné, ako s nimi súhlasiť. Ako 
malé dievča som dokázala hodiny 
stráviť v knižnici čítaním všelija-
kých knižiek. Po dlhej dobe som 
sa na toto miesto opäť vrátila. Ne-
prekvapili ma len zrekonštruova-
né priestory, ale aj ich nové vízie 
a plány do budúcna. Rôzne pro-
gramy pre všetky vekové skupi-
ny, besedy so spisovateľmi, či ich 
túžba väčšej integrácie s mladými 
ľuďmi. Debatovali sme o našich a 
ich predstavách a nie je vylúčená 
budúca vzájomná pomoc v rámci 
rozvoja kultúry a povedomia me-
dzi mladými ľuďmi.

Lucia Poláková
Študentský parlament

Prvého júna 2021 sme u nás na gym-
náziu neoslavovali len Deň detí, ale 
dokonca až dve významné udalosti. 
To ráno poslednýkrát vstúpili naši 
tohtoroční maturanti do školy a roz-
lúčili sa, aj keď nie tak slávnostne, 
ako to býva na stužkových slávnos-
tiach, ale aspoň natoľko slávnostne, 
čo súčasná situácia povoľuje. Pani 
riaditeľka spolu s učiteľským zborom 
ich privítali v priestoroch telocvične, 
kde si spoločne vypočuli študentskú 
hymnu a následne ocenili aktívnych 
študentov z ročníka. Po poslednom, 
ako je zvykom, veľmi hlučnom pre-
chode štvrtákov po chodbách školy, 
sa začala ďalšia známa udalosť, ktorú 
pravidelne každý rok organizujeme 
v kultúrnom dome - imatrikulácie 
prvákov a primánov. Ako väčšina 
udalostí, aj táto patrila k tým, ktorú 
sme pôvodne na novembrový ter-
mín museli zrušiť. Keďže každý štu-
dent, ktorý príde na našu školu, musí 

byť riadne imatrikulovaný, tak sme sa 
rozhodli, že tohtoročným prvákom a 
primánom pripravíme aspoň malé pri-
vítanie. Hneď počas druhej vyučovacej 
hodiny tretiaci nabehli do tried našich 
už takmer ročných prvákov. Nesmelo 
chýbať riadne označkovanie, ktoré za-
hŕňalo kreslenie po tvári, trblietkova-
nie, papierové odznaky s klišé výrokmi. 
Tento rok sme prvýkrát rozdávali aj 
pokreslené rúška s rôznymi vtipnými 
symbolmi. Následne sme si pre nich 
v telocvični pripravili uvítací program, 
kde sme im aj odovzdali imatrikulačné 
listy. Na záver nemohla chýbať hudba 
a pár známych tancov, ako napríklad 
Makarena, Jede, jede mašinka, či nový 
tanečný challenge Jerusalema. Veríme, 
že sme s oneskorením predsa len sláv-
nostne privítali ďalších študentov na 
našej škole. Všetkým prvákom a matu-
rantom želáme veľa úspechov na ich 
nových cestách v živote.
Lucia Poláková, Gymnázium Senica

Prvý jún na senickom gymnáziu
Vo štvrtok 10. 6. 2021 sa medzi 
11:54 až 13:33 dalo na území Slo-
venska pozorovať čiastočné za-
tmenie Slnka. Takýto jav nastáva 
vtedy, keď sa Mesiac, Slnko a Zem 
ocitnú na jednej spojnici a zároveň 
je Mesiac v nove. Zo Zeme je po-
tom možné pozorovať, ako Mesiac 
prekryje Slnko, keďže sa nám ich 
veľkosti zdajú relatívne rovnaké. Vo 
štvrtok však bolo na severnej polo-
guli možné pozorovať len čiastoč-
né zatmenie, teda Mesiac prekryl 
len určitú časť slnečného disku. 
Na území Slovenska mesačný po-
lotieň v maximálnej fáze prekryl 
približne päť perťcent Slnka, čo 
voľným okom nebolo badateľné.

Tejto príležitosti sme však využili aj 
u nás v škole a zorganizovali sme 
menšie pozorovanie. Cez piatu a 
šiestu vyučovaciu hodinu sa na škol-
skom dvore vystriedali takmer všet-
ky triedy. Úkaz mali žiaci možnosť 
pozorovať cez ďalekohľad, špeciálne 
okuliare s ochranným filtrom alebo 
cez objektív fotoaparátu. Záujem 
prejavili najmä mladší žiaci, ktorí sa 
snažili vyfotiť si „odhryznuté Slnko“ 
na svoje telefóny, no na svoje si prišli 
aj starší žiaci, ktorí sa zaujímali naprí-
klad o dokumentáciu javu. Každý si 
našiel to svoje, minimálne mali všet-
ci príjemne spestrený deň. Na ďalšiu 
podobnú akciu sa môžeme tešiť 
opäť v októbri budúci rok.

Pozorovanie zatmenia Slnka 

die a s dobrou náladou sme sa rozišli 
napred ďalšiemu ročníku.

Všetkým autorom ďakujeme za po-
slané práce a dúfame, že sa zúčast-
nia aj budúci rok. Všetkým ocene-
ným srdečne gratulujeme!

Katarína Valúchová
Študentský parlament mesta Senica

Tamara Ambrová, Gymnázium Senica
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Pandémia, ktorá trvá už vyše roka 
ovplyvňuje život nás všetkých. Kra-
jiny skúšajú rôzne opatrenia, no 
väčšina aj tak vedie k lockdownu. U 
nás sme spolu s uzatváraním prevá-
dzok a obmedzením pohybu zvolili 
aj inú cestu, celoplošné testovanie 
pomocou antigénových testov. Do 
poslednej chvíle sme počúvali ostrú 
vlnu kritiky aj od tých, od ktorých by 
sme čakali podporu. Napriek všetké-
mu sa podarilo zorganizovať viacero 
kôl. Bolo potrebné množstvo ozbro-
jených síl, príslušníkov policajného 
zboru, zdravotníkov a samozrejme aj 
dobrovoľníkov. Aj keď nie som plno-
letá, mala som možnosť byť súčasťou 
nášho deväťčlenného testovacieho 
tímu. Nevedela som, čo očakávať. 
Moja funkcia bola tzv. “miešač“ – odo-
bratú vzorku som premiešala a kvap-
la do kazetky testu. Úloha ako taká 
nebola náročná, avšak stáť vyše 14 
hodín na nohách, oblečená v ochran-
nom odeve s respirátorom, rúškom a 
štítom, to už bolo ťažšie, psychicky i 
fyzicky. Aj keď som bola vystavená 
riziku i únave, neľutujem túto skú-
senosť. Prvý prípad pozitívne testo-
vaného človeka sa vyskytol hneď v 
prvý deň. Ako mi sestrička podávala 
skúmavku, otočila som sa a zbadala 
dve čiarky na jednom z testov. Ihneď 
som to povedala členom nášho tímu 
a upozornili sme vojaka. Zavládol po-
cit neistoty. Na chvíľu sme spomalili 
odber vzoriek. Vydezinfikovali sme si 
ruky i štíty a vymenili rukavice. Bolo 
to zvláštne, no dopredu sme vedeli, 
že riziko nákazy tu bude, tak sme po-
kračovali v práci.
Na záver by som iba chcela povedať, 
že akokoľvek náročné to bolo, malo 
to zmysel. Som vďačná za všetkých, 
ktorí pomáhali aj za tých, ktorí sa pri-
šli otestovať. Dúfam, že čoskoro na 
toto obdobie budeme len spomínať 
a život sa vráti do normálu ako si ho, 
hádam, všetci ešte pamätáme.

Sára Smatanová, 2. A

KR: Mala som možnosť vyskúšať si 
dobrovoľníctvo pri celoplošnom 
testovaní. Zo začiatku som sa tro-
chu obávala, či to zvládnem, ale na-
koniec to bola príjemná skúsenosť. 
Najprv som si vyskúšala prácu ad-
ministrátorky. Ručne som zapisovala 
všetkých, ktorí sa prišli dobrovoľne 
otestovať. Spočiatku to bolo trochu 
vyčerpávajúce, ale dalo sa to zvlád-
nuť. Druhý raz som si zase vyskúšala 
ako sa vyhodnocujú testy. Toto bola 
asi najlepšia práca. Čakala som pät-
násť minút a výsledok zapísala do 
certifikátu a odovzdala otestovaným. 
Najväčšia zábava pre mňa bola, že 
som musela mať oblečený „mund-
úr” alebo teda ochranný odev. Cítila 
som sa ako v nejakom výskumnom 
laboratóriu. Smiech však prešiel, keď 
sa objavil pozitívny test. Všetko sme 
museli odložiť, vydenzifikovať a prez-
liecť si ochranný odev. A takto sme 
to opakovali každýkrát ak bol niekto 
pozitívny. 
Ak by som to mala celé zhodnotiť, 
bola to pre mňa nová a zaujímavá sk-
úsenosť. Zároveň aj možnosť trochu 
sa socializovať v tejto ťažkej dobe.

Kristína Rišková, 3. B

Aj počas pandémie sa dalo byť užitočným
Dve študentky z Obchodnej Akadémie v Senici sa s nami podelili o ich 
 nezabudnuteľnú skúsenosť z obdobia celoplošného testovania:

Už je to niekoľko týždňov, čo sa 
nám pomaly, ale iste otvára svet. 
Každý sa chce nepatrne zúčastniť 
na tomto procese prebúdzania. 
Otvorené kaviarne, obchody , di-
vadlá, kiná,...a múzeá.  V piatok 
11.6. 2021 som sa zúčastnila na 
vernisáži rakúskej maliarky Elisa-
beth Sula v Záhorskej galérií Jána 
Mudrocha v Senici. 

Jej výstava s názvom Avantgarde 
of Consciousness, vo mne vyvo-
lala práve to, čo sa nachádza v jej 
názve. Uvedomelosť. Akýsi pocit 
vďačnosti a predovšetkým uvedo-
menie si, za čo všetko som vďačná. 
Obrazy sú maľované pestrými far-
bami doplnené o rôzne ornamen-
tálne znaky, pripomínajúce ázij-
skú kultúru. Ako som sa aj neskôr 
dozvedela, Elisabeth Sula prežila 
niekoľko rokov v Ázií a práve tá za-
nechala na obrazoch stopu. 

Z obrazov priam srší optimizmus 
a pozorovateľa nabáda tešiť sa 
a obdivovať sa. Na obrazoch ma 
najviac zaujala zvláštna technika 
vpísaných slov, ktoré poukazujú 
svojou jednoduchosťou na veľké 
veci. Autorka sa prostredníctvom 
nich snaží prihovoriť ženám, ale aj 
mužom, ako je dôležité žiť v mieri 
so samým sebou, teda so svojim 

telom aj dušou. Osobne ma najviac 
zaujal obraz s názvom The healing 
room, ktorého farebné prevedenie 
vyvolávalo vo mne pocit pokoja. 
Myslím si, že Avantgarda uvedo-
melosti je dokonalý prostriedok 
ako ukázať svetu, že všetci sme 
skutočne len ľudia s dušou a vlast-
ným svetom v nás. Ak vás slová o 
tejto výstave zaujali, môžete si vý-
stavu prísť pozrieť aj osobne až do 
8. 8. 2021.

Lucia Poláková
Gymnázium Senica

Elisabeth Sula – Avantgarde of Consciousness

Medzi študentmi sú v súčasnosti 
veľmi obľúbené výmenné pobyty. 
Prinášame vám krátky rozhovor so 
študentkou Alžbetou Reptovou, 
ktorá tento rok strávila v americkej 
Louisiane. 

Prečo si sa rozhodla ísť na výmenný po-
byt?
AR: Pretože som si chcela zlepšiť svoju 
angličtinu, chcem raz cestovať a viem, 
že to raz budem potrebovať v živote. 
Chcela som takto posunúť svoje hrani-
ce a spoznať nových ľudí.

Ako si sa naň pripravovala?
AR: Rok dopredu som každý deň tré-
novala angličtinu.

Čo ťa najviac prekvapilo?
AR: Ako sú tam tí ľudia milí a komuni-
katívni. 

Čo ti najviac chýbalo?
AR: Moji rodičia a kamarátky. A taká tá 
istota. A tiež naše normálne teploty, 
lebo cez leto tam bolo na nevydržanie. 

Čo nové si sa naučila?
AR: Asi zmýšľaniu, nech si každý robí čo 
chce, ak ma to nijak neobťažuje. Tiež sa 
mi zlepšila angličtina, som menej han-
blivá, viem sa viac rozprávať s ľuďmi, 
psychicky som sa posunula. 

Aký to bol pocit, vrátiť sa opäť na Sloven-
sko?
AR: V pohode, čakala som že to bude 
viac divné, že to budem viac pociťovať. 

Odporučila by si výmenu aj iným mla-
dým ľuďom?
AR: Určite áno.
Katarína Valúchová, Gymnázium Senica

Rozhovor s Alžbetou Reptovou
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Lisabon - európske San Francisco 
Spolu s priateľmi sme sa po takmer 
roku vybrali na ďalšie spoločné ces-
tovanie. Tentokrát sme navštívili 
hlavné a zároveň najväčšie mesto 
Portugalska, Lisabon. Objavovanie 
Lisabonu sme začali ešte v deň prí-
chodu, a to pondelok večer, kedy 
nás naši portugalskí známi zobrali 
na večeru do miestnej reštaurácie. 
Dozvedeli sme sa, že práve v týchto 
mesiacoch sú najchutnejšie sardin-
ky, ktoré sú medzi domácimi veľmi 
obľúbené. Náš apartmán sa nachá-
dzal v blízkosti Námestia kráľa Petra 
IV., ktoré sa nazýva aj Rossio. Nasle-
dujúce dni sme strávili spoznávaním 
Lisabonu. Nahliadli sme aj do lisa-
bonského akvária, ktoré sa pýši ako 
najväčšie vnútorne akvárium v Euró-
pe. Pokračovali sme pamiatkami ako 
Belémska veža. Pôvodne slúžila ako 

súčasť obranného systému mesta. 
Okrem toho sme navštívili aj sochu 
Ježiša Krista, z ktorej je krásny výhľad 
na celé lisabonské centrum, najmä 
na Most 25. apríla, ktorý je takmer 
identický s tým v San Franciscu. Nie 
nadarmo sa hovorí, že Lisabon je eu-
rópske San Francisco. Dokazujú to aj 
ulice v centre mesta. Posledný deň 
sme strávili na pláži pri oceáne a po 
prvýkrát sme skúsili aj surfovanie, z 
ktorého sme si odniesli kopu zážit-
kov a pekných chvíľ. 

Lisabon je naozaj mesto, ktoré člo-
vek neodmietne navštíviť aj druhý 
alebo tretíkrát. Už teraz sa tešíme na 
ďalšiu návštevu.

Kamil Kotvan
Obchodná akadémia Senica

Nosenie detí - len móda?
s Elenou Medňanskou, lektorkou nosenia detí v šatke

streda 14. 7. 
o 16 h

Kváskujem, kváskuješ, kváskujeme
s Ľubicou a Michaelou Tallovými

Pravdy a mýty o výchove
s psychologičkou Monikou Grepiniakovou

Senický kaštieľ Machatka - jeho história i tajomstvá
s Jánom Petrom a Jánom Hromkom

Na ľudovú nôtu 
piesňou i slovom so Záhoráckymi heligonkármi

piatok 9. 7. 
o 9 h

júl 

piatok 16. 7. 
o 9 h

streda 21. 7. 
o 16 h

Kult materstva a šestonedelia
s dulou a laktačnou poradkyňou Petrou Hránkovou

piatok 30. 7. 
o 9 h

ponuka pre

všetky deti!

Prečítané leto
hry a aktivity pre všetky deti,
ktoré rady čítajú

každý štvrtok o 9 h

v knižnici 
streda 7. 7. 
o 16 h

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

UPOZORNENIE
Počas leta budeme pri plnej prevádzke realizovať stavebné práce.  Z tohto dôvodu bude oddelenie belet-
rie v určitom období pre verejnosť zatvorené. Ostatné oddelenia knižnice budú poskytovať svoje služby  
v plnom rozsahu. Aktuálne informácie zverejníme vopred na webe www.zahorskakniznica.eu 
a sociálnych sieťach, prípadne vám ich poskytneme telefonicky.

Režim v knižnici počas leta
Letná čitáreň OTVORENÁ 
Kedykoľvek počas výpožičnej doby si môžete posedieť a podebatovať na lavičkách 
s názvom Twistule. Čitáreň sa nachádza v priestoroch vnútorného dvora, vstup cez budovu.



Europe Direct Senica  I  oznam 15

 

Čo nové v EÚ
• Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová 
navštívila Slovensko

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der 
Leyenová v pondelok 21. júna navštívila Slovenko, 
kde premiérovi Eduardovi Hegerovi osobne odo-
vzdala hodnotenie Plánu obnovy a odolnosti SR. 
Plán je súčasťou NextGenerationEU – európske-
ho plánu obnovy a odolnosti. Predsedníčka EK sa 
počas svojej návštevy stretla aj s prezidentkou SR 
Zuzanou Čaputovou. Následne navštívila Vedecký 
park Univerzity Komenského v Bratislave, kde si 
prezrela prezentáciu úspešných vedeckých pro-
jektov, ale aj potenciálnych investícií. 

• NextGenerationEU: Európska komisia dáva  
zelenú plánu obnovy a odolnosti Slovenska

Európska komisia prijala pozitívne hodnotenie plánu 
obnovy a odolnosti Slovenska. Ide o dôležitú etapu v 
procese vyplácania grantov EÚ vo výške 6,3 miliardy 
eur v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odol-
nosti (RRF). Týmto financovaním sa podporí vykoná-
vanie hlavných investičných a reformných opatrení 
načrtnutých v pláne obnovy a odolnosti Slovenska. 
Bude zohrávať kľúčovú úlohu v úsilí Slovenska upev-
niť po skončení pandémie COVID-19 svoje postave-
nie.
Komisia posúdila plán Slovenska na základe kritérií 
stanovených v nariadení o Mechanizme na podporu 
obnovy a odolnosti (ďalej aj nariadenie o RRF). V svo-
jej analýze preskúmala najmä to, či investície a refor-
my stanovené v pláne Slovenska podporujú zelenú 
a digitálnu transformáciu, prispievajú k účinnému 
riešeniu výziev identifikovaných v rámci európskeho 
semestra a či posilnia jeho rastový potenciál, tvorbu 
pracovných miest a hospodársku a sociálnu odolnosť.

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku

V stredu 23. júna 2021 sa uskutočnilo finále 16. 
ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan. 
Po hybridnom podujatí, ktoré malo prezenčnú 
aj online formu, už poznáme víťazov Mladého 
Európana 2021, ktorí si popri nových vedomos-
tiach a skúsenostiach odniesli z finále aj zaují-
mavé vecné ceny. Vo finále Mladého Európana 
sa tentokrát stretlo trinásť súťažných tímov – ví-
ťazov regionálnych kôl - zo stredných škôl z celé-
ho Slovenska, ktorí si zmerali svoje sily vo vedo-
mostiach z oblasti európskej histórie, geografie, 
zaujímavostí o EÚ či významných osobností EÚ 
a jej členských krajín. 

Súťaž sa každoročne zameriava na zvýšenie 
úrovne všeobecnej informovanosti študentov 
stredných škôl v SR o EÚ poskytnutím možnosti 

získať informácie a odpovede na otázky o inšti-
túciách, legislatíve, politikách, programoch EÚ a 
jednotlivých členských štátoch.

Víťazmi súťaže Mladý Európan 2021 sa stali: 
1. miesto: Gymnázium Jozefa Lettricha, Martin; 
2. miesto: Gymnázium Boženy Slančíkovej Timra-
vy, Lučenec; 3. miesto: Gymnázium Javorová 16, 
Spišská Nová Ves.

V predchádzajúcom roku sa národného kola 
vedomostnej súťaže Mladý Európan zúčastnili 
taktiež študenti z Gymnázia L. Novomeského zo 
Senice a tento rok reprezentovali náš región štu-
denti z Gymnázia Angely Merici z Trnavy.

Europe Direct Senica

Poznáme víťazov vedomostnej 
súťaže Mladý Európan 2021

adrenalínový pretek pre všetkých
amatérsky

po piate
26.6. - 11.7.2021

Kunovská priehrada

www.hecnisa.sk
registrujsa na
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LETNÝ ATELIÉR pre deti v Záhorskej galérii
Milé deti,
leto je tu a ak máte kreatívneho du-
cha, alebo stále niečo tvorivé vyrába-
te, potešíme vás! V Záhorskej galérii 
Jána Mudrocha v Senici otvárame 
pilotný projekt letné tvorivé dielne s 
názvom “LETNÝ ATELIÉR” pre všetky 
deti vo veku od 7 do 14 rokov.  V ter-
mínoch 12. 7. - 16. 7. 2021 a 19. 7. - 23. 
7 .2021 budeme spolu tvoriť, kresliť, 
maľovať, modelovať a vymýšľať rôz-
ne kreatívne aktivity.  Vyskúšame si 
netradičné výtvarné techniky, zozná-
mime sa so súčasným výtvarným 
umením, necháme sa inšpirovať ak-
tuálnou výstavou v Záhorskej galérii 
a tvorivo sa zabavíme. Budeme veľa 
času tvoriť v prírode a kreatívne spo-
lu prežijeme leto. 

Aktivity letných tvorivých dielní 
budú celodenné alebo poldenné, 
podľa záujmu detí a rodičov. Popla-
tok je 5 euro (4 hod.) alebo 10 euro 

(celý deň). Prihlasovanie na email: 
elista.sefcik@gmail.com, bližšie in-
formácie na tel. čísle: 0905 609 543.
Príďte sa  zabaviť a objavte s nami ča-
rovný svet umenia!
Projekt sa realizuje s finančnou pod-
porou PRO Senica.

Záhorská galéria Jána Mudrocha
www.zgjm.sk

Základná umelecká škola Senica nezaháľala ani počas pandémie
• Súťaže, online koncerty aj výstava 
na webe. Hoci dištančné vyučova-
nie trvalo dlhé mesiace, na všetkých 
odboroch senickej ZUŠ-ky sa inten-
zívne pracovalo. Žiaci boli s učiteľmi 
v neustálom kontakte online. Každý 
odbor pracoval a prezentoval sa 
rôznymi možnými spôsobmi. Plody 
práce žiakov a učiteľov zo spevác-
keho oddelenia si ľudia vychutnajú 
aj v lete. Stačí, ak v nedeľu 11. júla 
zavítajú do malého amfiteátra pri 
mestskom dome kultúry. Užijú si 
tam tradičný popový koncert ZUŠ.
Žiaci z hudobného odboru sa zú-
častnili niekoľkých súťaží. Jedinou, 
ktorá sa uskutočnila v prezenčnej 
forme, bola súťaž Mladí klaviristi v 
Bratislave. A talenty zo Senice sku-
točne zažiarili. Traja zúčastnení žiaci 
z triedy Ľubice Mikušovej získali naj-
vyššie umiestnenia.
• Spôsobom zaslania videonahrá-
vok sa v decembri konala tradičná 
spevácka súťaž Dni M. Ruppeldta v 
Bratislave. Zo štyroch zaslaných na-
hrávok vzišli pre školu tri ocenenia. 
V júni speváci zaslali štyri nahrávky 
do ďalšej súťaže – Beatfórum Gbely 
a získali jedno zlaté a tri strieborné 
pásma.  
• Rovnakým spôsobom sa uskutoč-
nila aj celoslovenská súťaž akordeo-
nistov v máji 2021– akordeónové 
trio z triedy Anny Rýzkovej bolo po-
rotou ohodnotené druhou cenou. 
Okrem súťaží sa podarilo po návra-

te k prezenčnému vyučovaniu dôstoj-
ným spôsobom ukončiť štúdium 
absolventom.  Za dodržania všetkých 
aktuálne platných opatrení sa usku-
točnili štyri malé koncerty v galérii v 
podkroví. Výkony tzv. malých absol-
ventov – teda žiakov 4. ročníka prvej 
časti štúdia nahrali pedagógovia a 
je možné si ich pozrieť na webovej 
stránke školy. Žiaci všetkých ostat-
ných ročníkov mali taktiež možnosť 
ukázať, čo nacvičili. Dokazujú to štyri 
koncerty z dištančného vyučovania. 
Z domácich nahrávok žiakov ich spra-
covala Alena Nemčeková, rovnako 
ako dva koncerty žiakov nahrané pe-
dagógmi ZUŠ v čase, kedy bolo opäť 
sprístupnené prezenčné vyučovanie 
pre mladších žiakov. 
• Žiaci a učitelia zo speváckeho odde-
lenia taktiež prispeli k obnoveniu kul-
túrneho života v Senici. 19. júna pred-
stavili približne hodinový program pri 
vítaní leta na Kunovskej priehrade.
Ani malí výtvarníci nezaháľali. Pe-
dagógovia výtvarného odboru pre-
zentovali práce svojich žiakov pravi-
delne na webovej stránke školy, kde si 
ich mali možnosť pozrieť rodičia i ďalší 
milovníci výtvarného umenia. Výtvar-
né dielka žiakov ich pedagógovia za-
sielali aj do súťaží – spolu do siedmich 
okresných  a  dvoch celoslovenských. 
Výsledkom boli početné ocenenia. Z 
priestorových dôvodov bolo možné  
na konci školského roka nainštalovať 
iba jednu absolventskú výstavu – a to  

devätnástich absolventov druhého 
stupňa štúdia v Galérii v podkroví.
Ani žiaci a učitelia literárno drama-
tického odboru sa nedali zahanbiť. 
Pripravovali si priebežne malé pred-
stavenia, ktoré využili v spolupráci so 
Záhorskou knižnicou, kde ich v júni 
zahrali pre žiakov senických škôl. Re-
citátori dostali príležitosť zasúťažiť 
si v okresnom kole Hurbanovho pa-
mätníka. Konalo sa v divadelnej sále 
školy 18. júna a žiaci z tried všetkých 
troch pedagógov LDO si odniesli šesť 
prvých a druhých cien s postupom do 
krajského kola. 
• S netradičným nápadom prišla naša 
pedagogička Jana Báňayová, keď 
spolu so svojimi žiakmi vytvorila sériu 
fotografií na tému letných dovoleniek 
a cestovania. Verejnosť ich môže obdi-
vovať vo výklade cestovnej kancelárie 
Hellas Travel. 
• Počas dištančného vyučovania boli 
vytvorené žiakmi umelecké videá na 
tému „Ako zvládam lockdown, covid, 
pandémiu“, s ktorými  žiaci reprezen-
tovali školu na súťaži amatérskej fil-
movej tvorby CINEAMA 2021. Videá 
štyroch žiakov postúpili do krajského 
a následne tri z nich do celosloven-
ského kola súťaže. Žiaci LDO sa taktiež 
zapojili svojimi prácami do celoslo-
venských literárnych súťaží“ Škultéty-
ho rečňovanky „a“ O cenu Dominika 
Tatarku“. Výsledky súťaží ešte neboli 
zverejnené.
• Keďže pandemická situácia neumož-

nila realizovať tradičné podujatie Deň 
otvorených dverí ZUŠ, žiaci LDO spolu 
s pedagógmi vytvorili video-pozván-
ku pre záujemcov o štúdium v ZUŠ 
Senica.
• Tanečný odbor sa prezentoval naj-
prv online koncertom v mesiaci janu-
ár, zloženým zo sólových tanečných 
čísiel. Hneď, ako mohli učiteľky praco-
vať s deťmi aj prezenčne, intenzívne 
zapracovali na rozpracovaných tech-
nikách a choreografiách a v spolu-
práci s kameramanom TV Sen pripra-
vili ďalší online koncert – konkrétne z 
tried Martiny Gašparovej a Vladimíry 
Hruškovej. Trieda Anny Antálkovej 
predvedie svoj tradičný záverečný 
koncert v kinosále MsKS  28. júna. 
• Žiaci, ktorí sú súčasne členmi súboru 
Scream sa stihli pod pedagogickým 
vedením Anny Antálkovej pripraviť 
dokonca na celoslovenské súťaže a 
získať viaceré popredné ocenenia.
• Z tohto stručného zosumarizovania 
aktivít všetkých štyroch odborov je 
jasne vidieť, že v súčasnej neľahkej si-
tuácii sa nielen neprestalo pravidelne 
a intenzívne vyučovať, ale spoločným 
úsilím pedagógov, žiakov a ich rodi-
čov sa podarilo dosiahnuť mnohé sú-
ťažné úspechy a zabezpečiť aj počas 
dlhotrvajúcej dištančnej formy výuky 
kvalitné umelecké vzdelávanie všet-
kým žiakom, ktorí oň prejavili záujem.

Mgr. Mirka Gáfriková
ZUŠ Senica

Centrum voľného času v Senici hľadá kreatívneho, všestranného, fle-
xibilného, zodpovedného, akčného a cieľavedomého vychovávateľa  
na plný pracovný úväzok. Termín nástupu: 2. 9. 2021
Nástupný plat: od 817,50 eur podľa stupnice platových taríf v závislosti od 
dĺžky započítanej praxe.
Náplň práce: vedenie záuj. útvarov a organizácia mimošk. činnosti CVČ.
Kvalifikačné predpoklady: podľa Vyhlášky 1/2020 o kval. predpokladoch 
pedagogických a odborných zamestnancov.
Požadované doklady: žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životo-
pis, kópie dokladov o dosiah. vzdelaní, súhlas so sprac. os. údajov. 
Žiadosti posielajte do 14. 7. 2021 poštou na adresu CVČ Senica, Sadová 
646/8, Senica 905 01 alebo e-mailom na: cvc.senica@gmail.com.

CVČ Senica hľadá vychovávateľa/ku

Tento rok prichádzame s novinkou – elektronickou prihláškou, ktorú nájdete 
na novej webovej stránke https://cvcsenica.edupage.org/. Samotný zápis sa 
uskutoční do 14. 9. 2021.
Za obdobie, keď bolo CVČ zatvorené, sa všetkým zapísaným (zaplateným) 
členom našich krúžkov bude vracať alikvotná čiastka za nezrealizované 
stretnutia - pravdepodobne do konca augusta tohto roku.

CVČ Stonožka Senica

Zápis do krúžkov CVČ 2021/2022
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ZÁHORSKÁ GALÉRIA Jána Mudrocha v Senici

• Výstava ELISABETH SULA: Avantgarda uvedomelosti 
do 8. 8. 2021 
Diela predstavujú prvky metafyzického skúmania s duchovným spojením. Obra-
zy rozširujú pohľady na budúcnosť ľudstva vo vzájomnej spolupatričnosti.
 
• Letný ateliér - Objavte  s nami čarovný svet umenia
12. 7. – 16. 7. 2021 a 19. 7. - 23. 7. 2021 
Kreatívne výtvarnými činnosťami strávený čas pre deti od 7 do 14 rokov. Projekt 
realizovaný s finančnou podporou PRO Senica.
 
• Výstava: Je potřeba starat se o své zahrady 
20. 8. - 10. 10. 2021         
Vystavujúci autori: Marek Burcl, Petra Čížková, Jan Karpíšek, Lucie Králiková, De-
nisa Krausová, Hana Matyášová, Martin Zálešak. Výstavný projekt predstavujúci 
tvorbu českých a slovenských vizuálnych umelcov.  

PROGRAM AMFITEÁTRA SENICA NA MESIAC  JÚL -  AUGUST 2021
Začiatky premietania vždy o 21:30, vstupné: 5 eur, deti 4 eurá (presné info s 
termínmi predstavení na stránke: www.kino.senica.sk).

• KRÁLIK  PETER  NA ÚTEKU • MATKY • BLACK WIDOW • ZABIJAKOV  OSOBNÝ 
STRÁŽCA • MALÝ  YETI  2 • SPACE  JAM:NOVÁ LEGENDA • SLEČNA BEŠTIA  
• KRÚDOVCI: NOVÝ VEK • ESCAPE ROOM: NIET ÚNIKU • HOTEL TRANSYLVÁNIA: 
TRANSFORMÁNIA • PRVOK, ŠAMPON,TEČKA A KAREL • LABKOVÁ PATROLA VO 
FILME
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Na Záhoráckom maratóne rekordná účasť, 
najlepším domácim bežcom Pavol Masaryk
Po ročnej prestávke kvôli koronakríze sa v sobotu 12. júna konal v Senici 32. ročník Záhoráckeho maratónu a 17. ročník 
polmaratónu. Hladní po pretekoch prišli bežci do Senice v rekordnom počte. Tohto ročníka sa zúčastnilo 247 bežcov  
zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rakúska a Maďarska. 

196 prihlásených účastníkov si za-
behlo vynovenú polmaratónsku trať, 
ktorá nekončila v Šaštíne-Strážach, ale 
viedla zo Senice cez letisko okolo gol-
fového areálu k „obrázku“ a späť. Mara-
tóncov prišlo do Senice 51. Tí bežali zo 
Senice borovicovým lesom cez Borský 
Mikuláš až do Šaštína–Stráží a späť do 
Senice.
 
Slnečné a dusné počasie vytrápilo ako 
bežcov, tak aj rozhodcov. V chládku 
borovicových lesov sa pretekárom be-
žalo dobre, no trať od letiska bola pre 
väčšinu veľmi náročná. Ohlasy bežcov 
na tento ročník sú však len pozitívne. 
Organizátori, ktorými sú mesto Seni-
ca v spolupráci s mestom Šaštín-Strá-
že, pripravujú každý rok vylepšenia 

a novinky. A tento rok ich bolo hneď 
niekoľko. Prvých dvesto pretekárov, 
ktorí sa zaregistrovali cez webstránku 
zahorackymaraton.senica.sk,  dostali 
bohaté štartovacie balíčky, v ktorých 
bolo funkčné tričko, pamätná medaila 
a plno užitočných vecí od sponzorov 
podujatia. Po pretekoch sa o bežcov, 
ktorí to potrebovali, postaral SČK Se-
nica a bežci mohli využiť na uvoľnenie 
svalov a potrebnú regeneráciu aj voľ-
ný vstup do mestskej plavárne alebo 
profesionálnu masáž od thajských 
masérok z Thai Sen. 
 
Polmaratón ovládol poľský bežec To-
mas Sommer. Zo žien zabehla najlepší 
čas na polmaratónskej trati (21 097,5 
m) Simona Hrajnohová z ŠK Jabloni-

Poďakovanie dobrovoľníkom, sponzorom a organizátorom:  
•• Zorganizovať športové podujatie takýchto rozmerov bez finančnej a materiálnej pomoci by nebolo možné. Organizátori (Mesto Senica, Mesto Šaštín-Stráže, 
obec Borský Mikuláš) ďakujú všetkým sponzorom, ktorí tento rok boli súčasťou 32. ročníka Záhoráckeho maratónu (ZM): Jednota Senica, Kaufland, Hílek, MPS 
Senica, Hypermarket Tesco Senica, Trnavský samosprávny kraj, Kordárna plus, a. s., Raiffeisen Bank, Občerstvenie Toman, Hartman, Lekáreň Eurodom Senica, 
Lekáreň u Martina Senica, Agroracio, Sekov, GH Stusio, Mäsovýroba Ondrovič, Fit, Faun, Lekáreň Arnika, Záhorácka pražiareň, Boker, Segum, Senická a skalické 
pekárne, Vekaspa s.r.o., KH – kancelárska technika, TaiSen, Grand Hotel Senica, Lekáreň Centrum. 
•• Ďakujeme spoločnosti RSMS za poskytnutie priestorov plavárne a športovej haly, kde bolo sústredené celé zázemie ZM. Pretekári mali po dobehu možnosť 
využiť bazén a zaplávať si. Technickým službám Senica ďakujeme za dopravné a vodorovné značenie po celej trati. Poďakovanie patrí aj našim zdravotníkom, 
ktorí mali počas tohtoročného horúceho a dusného počasia plné ruky práce. Zdravotnú službu zabezpečovala Poliklinika Senica pod vedením MUDr. Potúčka, 
SČK Senica pod vedením jeho riaditeľky Miriam Madunickej a záchránári z Civilnej obrany Senica.
•• Maratón sa bežal bez obmedzenia dopravnej premávky. Zabezpečiť bezpečnosť pretekárov na trati dlhej 42,195 kilometra preto nebolo jednoduché. Veľké 
poďakovanie si zaslúžia príslušníci ODI PZ SR pod vedením riaditeľa Mareka Macha, ktorý osobne dohliadal na bezpečnosť pretekárov a dodržiavanie predpisov. 
O križovatky, rizikové miesta v meste Senica a železničné priecestie, nakoľko sa maratón bežal bez výluky vlakov sa dôsledne postarali príslušníci Mestskej polície 
v Senici pod vedením Jaroslava Pechu. Polícii boli nápomocní a o bezpečnosť pretekárov na trati sa starali aj regulovčíci – dobrovoľníci, príslušníci Dobrovoľných 
hasičských zborov Senica, Borského Mikuláša a Šaštína-Stráží.
•• Dobrovoľníci sú neodmysliteľnou súčasť maratónu. Starali sa o to, aby pretekárom nič na trati počas behu nechýbalo. Zabezpečovali občerstvovacie a osvie-
žovacie stanice, ktoré sa nachádzali približne na každom piatom kilometri. A nielen to. Od šiestej hodiny rannej rozvážali materiál po trati, rozkladali stany, pivné 
sety, zarábali iontové nápoje, napĺňali sudy a bandasky pitnou vodou a usmiate dievčatá zabezpečovali registráciu. Poďakovanie patrí všetkým našim dobrovoľ-
níkom, zamestnancom MsÚ Senica, DHZ Senica, CO Senica a členom komisie športu a poslancom MsZ Senica. 

Erika Mášiková, Mestský úrad Senica

ca. Maratón tento rok s časom 2:47:26 
hod. zabehol najlepšie Tomáš Kopčík 
z Trnavy, pred Michalom Puškárom a 
senickým pretekárom Pavlom Masa-
rykom z Atletického klubu Senica. Naj-
lepšou ženskou maratónkyňou sa stala 
maďarská pretekárka Anna Szekeres. 
„Bolo to veľmi náročné, hlavne po ob-
rátke, veľmi teplo, bezvetrie, žiadne 
chladenie, takže to bolo veľmi ťažké. 
Na začiatku som viedol až po Borský 
Mikuláš, potom som mal asi na 25 
kilometri krízu. Našťastie, záver bol 
lepší, a tak sa mi podarilo vybojovať 
aspoň tretie miesto, za čo som rád. 
Príprava bola dobrá, nabehané ki-
lometre, aj rýchlosť, no maratón je 
náročný a niekedy to proste nejde,“ 
zhodnotil svoj výkon najlepší senický 
bežec Pavol Masaryk z AK Senica.

 Najlepšie umiestnení Seničania:
• Pavol Masaryk – 3. miesto v abso- 
lútnom poradí maratónu, 1. miesto  
v kategórii muži nad 40 rokov
• Stanislav Nemček – 2. miesto v kate-
górii muži nad 50 rokov
• Marián Medlen – 3. miesto v kategórii 
muži nad 60 rokov
• Zuzana Pipíšková – 3. miesto v abso- 
lútnom poradí maratónu - ženy
• NAJ SENIČANIA – maratón – Pavol 
Masaryk, Stanislav Nemček, Zuzana 
Pipíšková
• NAJ SENIČANIA – polmaratón muži 
– Tomáš Skala, Juraj Cintula, Marián 
Nemček 
• NAJ SENIČANKY – polmaratón ženy 
– Nina Storová, Svetlana Raffayová, 
Nevenka Mudrončeková 

Text, foto: Lucia Vajdová



zdravie  I  šport 19

Pozor na dehydratáciu organizmu, v lete zvlášť!

Zvlášť si treba dávať pozor na dosta-
točný a pravidelný pitný režim v týchto 
úmorných letných horúčavách. Všeo-
becné odporúčania koľko vody treba 
denne vypiť sa líšia (je to individuálne 
podľa organizmu a typu záťaže), ale  
v zásade sa pohybujeme na úrovni od 
jedného do troch litrov vody.

Pitný režim je, či už pri bežnom fun-
govaní alebo v rámci športovej výživy, 
veľmi dôležitý. Počas športovej aktivi-
ty alebo manuálnej práce sa z tela 
zvýšeným potením vyplavujú tekuti-
ny a minerálne látky. Preto je dôležité 
doplňovať ich vhodným spôsobom 
pred, počas i po skončení športovej 
aktivity alebo práce – najdôležitejšia 
je samozrejme voda a z minerálnych 
látok sodík, horčík a draslík. 

Už pri strate tekutín v objeme len 
jedného percenta telesnej hmotnosti 
musíme rátať s mierne negatívnymi 
účinkami. Zároveň si treba uvedomiť, 
že percento telesnej hmotnosti naprí-
klad 80-kilogramového muža je 800 
gramov, čo je cca 800 ml vody. Túto 
hranicu pritom nie je vôbec ťažké do-
siahnuť, ide zhruba o hodinu záťaže  
v teplom počasí. Pri vyššej strate (jed-
no až dve percentá) sa zhoršuje výkon 
a väčšinou až teraz sa dostaví pocit 
smädu. Okamžitý dúšok vody však 
problémy neodstráni, preto treba 
takejto miere dehydratácie PREDCHÁ-
DZAŤ – a nezabúdať na pitný režim, aj 
keď zrovna nemáme smäd.

Spracované v s polupráci 
s www.jankowitch.com

Nepríjemné bolesti hlavy, zápcha alebo dokonca riziko vzniku ľadvinových či žlčových kameňov –  
to všetko môžu byť prejavy dlhodobého nedostatočného príjmu tekutín.
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Predstavujeme senické športové kluby: Atletický klub Senica

Senické bežecké zoskupenie Záho-
rácký Frišký Tým (ZFT) vzniklo 30. 
augusta 2014, kedy sa päť bežeckých 
nadšencov prvýkrát pod týmto rece-
sistickým názvom postavilo spoločne 
na štart jedného tímového vytrvalost-
ného bežeckého preteku na Morave. 
Právnu subjektivitu sme ale získali až 
neskôr, v roku 2017, kedy sme na mini-
sterstve vnútra oficiálne zaregistrovali 
občianske združenie ZFT. Toto pria-
teľské združenie amatérskych bežcov 
sa ku dnešnému dňu rozrástlo už na 
28 dospelých členov, ktorí reprezen-
tujú Senicu, Záhorie a Slovensko na 
pretekoch doma aj v zahraničí. Pred-
sedom občianskeho združenia ZFT je 
Mgr. Jana Kubíčková, bývalá dlhoroč-
ná senická volejbalistka. 

Naša činnosť bola od začiatku zamera-
ná na vytrvalostné bežecké preteky a 
naši bežci sa odvtedy zúčastnili množ-
stva cestných a trailových bežeckých 
pretekov v dĺžke od päť kilometrov až 
po ultramaratóny. Za tých pár rokov 
sa nám už podarilo dosiahnuť viaceré 
úspechy. Z mužov sa najviac výsledko-
vo darí Tomášovi Skalovi a veteránovi 
Pavlovi Masarykovi, medzi ženami 
máme úspešnú Máriu Truissard a ve-
teránku Janu Kubíčkovú. Za zmienku 
stoja víťazstvá alebo pódiové umiest-
nenia všetkých bežcov ZFT v Morav-
sko-Slovenskom bežeckom pohári, na 

polmaratónoch a maratónoch napr. v 
Senici, Trenčíne, Kolárove, medailové 
úspechy na šesť a dvanásťhodino-
vých ultramaratónoch v Šamoríne a 
Prahe, tímový úspech na obľúbenom 
štafetovom preteku Od Tatier k Duna-
ju kde tím ZFT skončil na výbornom 
treťom mieste z celkovo 203 tímov a 
mnohé ďalšie víťazstvá a umiestnenia. 
Mimoriadnym športovým výkonom 
ktorým sa nie každý bežec môže po-
chváliť je zdolanie 345 km vzdialenos-
ti. Tento obdivuhodný výkon zvládol 
náš ultramaratónec Marcel Krajč, ktorý 
odbehol celý pretek Od Tatier k Duna-
ju sólo za 82:25:40 hod. Doteraz to boli 
ale iba úspechy našich dospelých bež-
cov a veteránov ZFT. Naše plány ale 
počítajú aj s deťmi a mládežou...

Už pri vzniku občianskeho združenia 
sme si vo svojich stanovách určili, že 
cieľom združenia je, okrem iného,  
„vykonávanie organizovanej atletiky 
a podpora a rozvoj atletiky medzi do-
spelými, mládežou a deťmi“. Atletika 
ako kráľovná športov, nie je v Senici 
(ako v jednom z mála miest na Sloven-
sku), organizovaná na klubovej úrovni. 
Cítili sme, že nadišiel ten správny čas, 
kedy sa aj v Senici stretlo dosť atletic-
ky správne naladených ľudí, s chuťou 
a energiou venovať sa nielen behu, 
ale celkovo atletike na organizova-
nej úrovni a rozhodli sme sa vytvoriť 
najmä pre deti a mladých športovcov 
zo Senice a okolia ďalšiu možnosť 
nájsť a rozvinúť svoj talent vďaka vše-
strannej športovej aktivite. Preto sme 
začali intenzívne pracovať na založení 

plnohodnotného atletického klubu. 
Toto úsilie nám trochu skomplikovala 
prvá vlna pandémie koronavírusu, ale 
aj napriek peripetiám sme dňa 17. 8. 
2020 v Slovenskom atletickom zväze 
(SAZ) oficiálne zaregistrovali novo-
vzniknutý „ATLETICKÝ KLUB SENICA“. A 
potom na jeseň prišla druhá vlna pan-
démie... Činnosť klubu, resp. príprava 
na ostrý štart AK SENICA sa v týchto 
mesiacoch, kedy sa uvoľnili opatrenia 
ale konečne začala rozbiehať na plné 
obrátky.  V súčasnej dobe nám senic-
ká spoločnosť SMsoft s. r. o. pripravuje 
vlastnú webstránku www.aksenica.
sk, kde v budúcnosti budú zverejňo-
vané všetky informácie o aktivitách 
klubu. Ešte počas pandémie sme si 
v spolupráci so Školou umeleckého 
priemyslu Trenčín začali pripravovať 
budovanie vlastnej klubovej identity. 
Pre študentov 3. ročníka ŠUP sme vy-
hlásili školskú súťaž, ktorej témou bolo 
vytvoriť grafickú a typografickú časť 
budúceho loga AK SENICA. Víťazný 
návrh študentky Sofia Abougalil bude 
v najbližších dňoch na pôde školy 
ocenený finančnou odmenou. Sme za 
túto spoluprácu veľmi vďační vedeniu 
školy, pedagógom a študentom ktorí 
sa jej zúčastnili. Periodikum Naša Se-
nica je prvé médium, kde je oficiálne 
zverejnené logo AK SENICA. Ďalej sa 
nám podarilo nadviazať mimoriadne 
dôležitú spoluprácu s „prvou“ základ-
nou školou v Senici, kam sme prišli so 
žiadosťou o poskytnutie priestorov 
pre detskú atletiku. S riaditeľom Mgr. 
Vladimírom Šváčkom sme sa dohodli, 
že na prvej ZŠ si atletický klub môže 

vybudovať zázemie a škola bude po-
skytovať atletickému klubu na trénin-
gy telocvičňu a atletickú dráhu. Za 
ústretovosť, nadšenie a podporu det-
skej atletiky sme vedeniu školy veľmi 
vďační a tešíme sa na dlhú spoluprácu. 

Vybudovať športový klub od nuly, 
na zelenej lúke je nesmierne zložité. 
Nedisponovali sme finančnými pro-
striedkami, zázemím, materiálnym 
vybavením. Prvé financie sme získa-
li od vlastných bežcov z členských 
príspevkov. Od roku 2019 sme pobe-
rateľmi dvoch percent zo zaplatenej 
dane z príjmu. Takto sa nám podarilo 
zhromaždiť prvé financie za ktoré sme 
nakúpili nevyhnutné pomôcky pre 
detskú atletiku. Pomohlo nám aj mes-
to Senica. Predstaviteľov mesta zaujal 
náš projekt vzniku atletického klubu 
a založenia detskej atletiky a na našu 
činnosť nám bola schválená finančná 
dotácia z Fondu PRO Senica, z ktorej 
nakúpime ďalšie nevyhnutné pomôc-
ky (štartovacie bloky, prekážky, výškar-
ské doskočisko). Počas príprav na ofici-
álny začiatok činnosti klubu sme toho 
stihli ešte oveľa viac. Asi to najdôleži-
tejšie je, že sa nám podarilo do klubu 
získať nášho prvého kvalifikovaného 
trénera detskej atletiky - Adriána Ku-
bicu, ktorý prišiel do klubu s jasnou 
víziou. Veríme že ďalší odborníci sa k 
nám budú postupne pridávať. Rátame 
s tým, že Adrián Kubica si ako šéftréner 
bude ďalej vyhľadávať, vychovávať, ri-
adiť a školiť ďalších trénerov. Ako klub 
budeme chcieť vytvárať pre trénerov 
podmienky pre ich profesionálny rast 
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a budeme ich maximálne podporovať 
pri zvyšovaní trénerskej kvalifikácie.  
V súčasnej dobe ešte pripravujeme 
dôležitú a nevyhnutnú zmenu stanov 
občianskeho združenia aby sme mohli 
aj po tejto stránke  dokončiť transfor-
máciu občianskeho združenia ZFT na 
športový klub Atletický klub Senica. 
Náš športový klub je teraz športová 
organizácia, ktorá má právnu formu 
občianskeho združenia. Ako športový 
klub potrebujeme, aby naše stanovy 
boli v súlade so zákonom č. 440/2015 
Z. z. Zákonom o športe. 

Cieľom v horizonte tri až päť rokov je 
vybudovať AK SENICA na kvalitný at-
letický klub so širokou detskou a mlá-
dežníckou základňou, s presahom a 
spoluprácou s ďalšími športami/špor-
tovými klubmi Senice a okolia, keďže 
atletika svojou prirodzenosťou vytvá-
ra základy pre všetky športové odvet-
via. Z dlhodobého hľadiska je cieľ jas-
ný – stabilný a moderný Atletický klub 
Senica, s kvalitnými podmienkami a 

zázemím pre tréning a súťaže, ktoré-
ho reprezentovanie bude pre členov 
radosť a hrdosť. Vieme, že čo sa týka 
záujmu o atletiku, už niekoľko rokov sa 
rodičia hlavne malých detí a školákov 
v Senici dopytujú po atletike, no vždy 
im zostali len možnosti - buď začať v 
atletických kluboch, pôsobiacich v 
okolí Senice, alebo dieťa nasmerovať-
do iného športu alebo klubu v Senici. 
Atletika tu dlhodobo chýba, to je nes-
pochybniteľný fakt. Na každej základ-
nej škole máme novú tartanovú drá-
hu, ale ani jedného atléta. Pritom zo 
základov atletiky a gymnastiky ťažia 
všetky športy, resp. športovci. Senica 
ponúka širokú paletu športov a veľká 
väčšina je na kvalitnej úrovni. Ale at-
letika je základ a konečne ju, veríme 
že kvalitne, doplníme do športového 
portfólia Senice.

Čo sa týka personálneho zázemia, po 
športovej stránke sa deťom (a neskôr 
aj mládeži) budú venovať momentál-
ne aktívni mladí atléti – tréneri det-

skej atletiky, pod vedením skúseného 
kouča, kvalifikovaného atletického 
trénera a aj výbornej fyzioterapeut-
ky, bývalej atlétky, tiež našej budúcej 
trénerky, dohliadajúcej na zdravý 
vývoj našich malých a mladých špor-
tovcov. Ďalší naši dospelí členovia sú 
pripravení zapojiť sa do organizačnej 
štruktúry klubu a niektorí z nich sa aj 
začnú venovať trénovaniu detí. Po ma-
teriálnej stránke sa noví adepti atletiky 
môžu tešiť na nové, pestré tréningové 
pomôcky (aj vďaka dotácii Mesta Se-
nica, ďakujeme), atraktívne tréningy, 
hry, súťaže, nových kamarátov, veľa 
smiechu, dobrej nálady a nezabud-
nuteľných zážitkov. Našich malých 
začínajúcich atlétov určite pritiahnu a 
potiahnu úspešní aktívni mladí atléti – 
naši tréneri atletiky pre deti, ale inšpi-
ráciou určite budú aj naši dospelí atléti 
– bežci, veď už v premiérovej účasti v 
apríli 2021 na majstrovstvách SR na 
10 000 m na dráhe výbornými výkon-
mi zabojovali a skvele reprezentovali 
AK SENICA - Tomáš Skala 9. miestom 
(33:07,50) ako aj veterán Pavol Masa-
ryk 16. miestom (34:46,40).

Čo sa týka výberu alebo náboru detí, 
jeden zo základných pilierov filozofie 
nášho klubu je a bude venovať sa de-
ťom  (i rodičom), ktoré sa chcú hýbať, 
majú veľa energie a sú aktívni. Roz-
hodne nebudeme podporovať moti-
váciu rodičov o „odkladanie“ detí na 
tréning z dôvodu „len nech naše die-
ťa niečo robí, lebo doteraz len sedelo 
s mobilom či tabletom na sedačke“. 
Človek je schopný vyvinúť najväčšie 
úsilie len v prípade, ak má o niečo 
intenzívny záujem. Každý človek má 
rôzne vlohy a talenty, len im treba dať 
šancu prejaviť sa a objaviť/rozvinúť 
tak čo najautentickejšiu a čo najlep-
šiu verziu seba samého. K tomuto 
vieme prispieť všestrannou, pestrou, 

atraktívnou a hlavne zdravou atletic-
kou cestou v AK Senica. 

V prvom rade – ešte v tomto roku na 
jeseň chceme rozbehnúť Detskú atle-
tiku pre deti 1.stupňa základných škôl, 
prednostne 8 až 11-ročných (druháci 
až piataci), v roku 2022 potom rozšíriť 
o kategóriu vyššie (mladší žiaci) i niž-
šie (Atletická škôlka) a ukázať malým 
Seničanom a ich rodičom, že Detská 
atletika v dnešnej modernej forme je 
zábavná, hravá, atraktívna, všestranne 
rozvíja pohybové i mentálne zruč-
nosti detí, primerane ich vývojovým 
potrebám. Veríme, že takto budeme 
motivovať aj rodičov k pravidelnému 
športovaniu.

Zatiaľ sa k nám deti nemusia hlásiť, ak-
tuálne sme ešte nezačali robiť nábor 
detí do atletického klubu. Očakávame, 
že tak urobíme so začiatkom nového 
školského roka. Na jeseň ich radi pri-
vítame na prezentácii a oficiálnom 
uvedení AK Senica. Všetky potrebné 
informácie pre záujemcov včas zve-
rejníme na pripravovanej webstránke  
www.aksenica.sk, Faceboku AK 
Senica a v ďalších médiách. Avšak  
v prípade akýchkoľvek otázok atletiky-
-chtivých rodičov a ich detí sme im k 
dispozícii na kontaktoch: Mgr. Jaroslav 
Kubíček (0905 916 345, jarokubicek@
gmail.com) a Adrián Kubica (0904 681 
660, kubica.adrian@gmail.com).

Veríme, že situácia sa zlepší natoľko, 
že Atletický klub Senica spoločne s 
rodičmi bude môcť nechať zdravo a 
všestranne pohybovo rozvíjať deti v 
duchu hesla detskej atletiky – „BEHAJ-
-SKÁČ-HÁDŽ rád, ATLÉTOM sa môžeš 
stať!“

Jaroslav Kubíček, Adrián Kubica
AK Senica, www.aksenica.sk

Program domácich zápasov FK Senica vo Fortuna lige:

31.7.2021 (sobota) o 18:00 h             FK Senica - FC Spartak Trnava

14.8.2021 (sobota) o 18:00 h             FK Senica - FC DAC 1904 D. Streda

Senické vzpieračky získali nomináciu 
na majstrovstvá Európy do Poľska
Viktória Sládková a Viktória Pašková (ŠK BARBELL Senica) boli nominované 
na majstrovstvá Európy 15 až 17-ročných vzpieračov, ktoré sa uskutočnia  
v závere augusta v Poľsku. "Príprava už je v plnom prúde, máme pred se-
bou  necelých desať týždňov. Po korone nevieme, aká konkurencia nás 
tam čaká, ideme na skusy. Potešil by nás výkon do ôsmeho miesta," triezvo 
odhaduje tréner dievčat Andrej Paška.
Športový klub vzpierania BARBELL Senica je považovaný za jeden z najlep-
ších mládežníckych klubov vzpierania na Slovensku.
(Na foto nominované vzpieračky s trénerom Andrejom Paškom.)             -tam-



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

27. septembra uplynie 
šesť rokov, čo nás ná-
hle a nečakane opustil  
milovaný brat 
Miroslav Vrablic.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami  
tichú spomienku.
S láskou spomínajú: sestry Oľga, Anna, Blažena  
a brat Ján s rodinami.
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SPOMIENKY na zosnulých môžete posielať   
mailom na adresu: redakcia@senica.sk.

SPOMIENKA
Odišiel si potichučky, 
bez rozlúčky, 
tak ako odchádza deň, 
v našich srdciach
zostáva spomienka len.

Dňa 20. júla 2021 uply-
nie 15 rokov, kedy nás
navždy opustil manžel, 
otec a dedko
JUDr. Vladimír Slezák.

S láskou spomína manželka, synovia s rodinami
a ostatní priatelia a známi.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Blahoželáme mladomanželom:
Dušan Martišiak a Martina Porovčuková
Adam Ando a Sabína Jurovatá
Gerhard Suchovský a Veronika Skalová
Miroslav Jánošík a Anna Šajánková
Peter Srholec a Bibiána Balážová
Augustin Heriban a Mária Bzdilová
Martin Hubina a Soňa Darášová
Jozef Ferenčík a Katarína Danielová

Vítame nových Seničanov:
Adriana Hostinská, narodená v Senici 
Ivana Savarová, narodená v  Skalici

Opustili nás: 
Ing. Ján Chvála, vo veku 65 rokov
Štefan Spusta, vo veku 84 rokov 
Ing. Peter Strigáč, vo veku 88 rokov 
Eva Kűhtreiberová, vo veku 81 rokov
Ctibor Cigánek, vo veku 90 rokov 
Milan Mertel, vo veku 57 rokov  
Jozef Sobotka, vo veku 75 rokov 
Danka Kalmanová , vo veku 60 rokov 
Mária Hradelová, vo veku 73 rokov 
Mária Lehocká, vo veku 72 rokov  
Ľudmila Labová, vo veku 89 rokov 
Jana Šeligová, vo veku 57 rokov  
Anastázia Hrušecká, vo veku 79 rokov 
Marta Spendlová, vo veku 68 rokov  
Ivan Ušiak, vo veku 69 rokov 
Ľudmila Vlčková, vo veku 83 rokov 
Milan Srneček, vo veku 91 rokov
Milan Bartoň, vo veku 64 rokov 
Ján Končitý, vo veku 60 rokov  
Mária Petráková, vo veku 90 rokov 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

SPOMIENKA
Odišiel si potichúčky,
Bez slova a rozlúčky.

Dňa 24. augusta si pri-
pomenieme 10. výročie, 
čo nás opustil manžel, 
otec a dedko pán 
Jozef Kašťák.

S láskou spomína manželka Elena, dcéry Erika, 
Lenka, syn Jozef s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dotĺklo srdce, stíchol 
hlas, mal rád prácu, život, 
všetkých nás.

Dňa 27. 7. si pripomeni-
eme 15. výročie úmrtia 
nášho drahého manže-
la, otca, dedka a starého 
tatka Milana Manďáka 
zo Senice.

S láskou spomína manželka, dcéry Zdenka, Anička, 
Danka s rodinami. Kto ste ho poznali, venujte mu  
s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
Odišiel si cestou, 
ktorou ide každý sám, 
len brána spomienok 
ostala dokorán...
Ten, kto ťa poznal, si spo-
menie a ten, čo ťa mal 
rád, nikdy nezabudne.
 
Dňa 21. júna uplynulo  
7 rokov, čo nás nečakane navždy opustil manžel, 
otec a starý otec Milan Ševcík zo Senice.
 
S láskou a úctou spomína manželka, syn a dcéra 
s rodinami a ostatná rodina.

MO JDS Senica oznamuje svojim 
členom, že v termíne od 1. 7. do 
31. 8. 2021 budú priestory na To-
várenskej zatvorené. Všetky akcie 
začnú od septembra 2021 a to:  
1. 9. 2021 kúpanie v Dun. Strede, odchod o 7.30 
spred mestskej plavárne, poplatok 15 eur (do-
prava a vstupné). Jednodňový výlet do Banskej 
Štiavnice bude 20. 9. 2021, odchod o 6:00 hod. 
spred mestskej plavárne, poplatok 15 eur. 
Kancelária na Továrenskej ulici bude mimoriad-
ne otvorená v auguste a to v týchto dňoch: 16. 8.,  
18. 8., 20. 8. a 23. 8. za účelom vyberania poplat-
ku na plánované akcie a to od 9:00 do 11:00 hod. 
Klub bude otvorený od 3. 9. 2021 a to v dňoch: 
pondelok, streda, piatok od 13:00 do 16.00 hod. 
Pevne veríme, že začnú aj všetky akcie, ktoré sa 
v priestoroch klubu realizovali (oslavy narodenín, 
posedenie pri harmonike, prednášky a pod.). Teší-
me sa na vás, na spoločné stretnutia a posedenia.

Mária Slezáková , preds. MO JDS Senica

SPOMIENKA
Dotĺklo srdiečko zostali 
sme v žiali, no vždy budeš 
žiť v srdciach tých, čo ťa 
milovali...

Dňa 20. mája uplynuli 
dva roky od úmrtia mi-
lovaného manžela, otca, 
deda Ľudovíta Dedíka. 

S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, dcé-
ry Viera a Eva s manželom Petrom a vnúčatami 
Michalom a Simonkou a ostatná rodina. SPOMIENKA

Dňa 10. júla 2021 uply-
nie 20 rokov od smrti 
môjho manžela, otca, 
dedka, brata a švagra 
Igora Tománka zo Se-
nice.

S láskou spomína man-
želka, syn, dcéra s rodi-
nou a ostatná rodina. Kto ste ho poznali, venujte 
mu s nami tichú spomienku.
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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

 PrIdaJte Sa do tímov 
 v Protherm ProductIon  
 v SkalIcI

Veľký európsky výrobca kotlov hľadá: 

operátorov a operátorky na montáž kotlov
• hrubá mesačná mzda 860 – 1 050 €

• práca vhodná aj pre študentov 
    ako letná brigáda

skladníkov a skladníčky s praxou 
• hrubá mesačná mzda 960 – 1 150 €

nástup je možný ihneď

SPOMIENKA
Miloval život a všetkých 
nás. I keď nie je medzi 
nami, v našich srdciach 
zostal navždy...

Dňa 8. júla 2021 si pri-
pomíname 20. výročie, 
čo nás náhle a navždy 
opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko Anton Hromec. 

S úctou a láskou spomína na neho celá rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
stále bolia, 
zabudnúť na teba nikdy 
nedovolia. 
Hoci si odišla, niet ťa me-
dzi nami, 
v našich srdciach zostá-
vaš stále s nami... 

Dňa 23. júna sme si pripomenuli piate výročie 
úmrtia mamičky, babky a prababky 
Anny Piskorovej, rod. Sásovej. 

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

SPOMIENKA
Zavreli sa ti oči, 
srdce prestalo biť,
ako veľmi si chcela 
s nami žiť.
Už ťa neprebudí slnko, 
ani krásny deň –
na cintoríne spíš svoj 
večný sen.

Dňa 24. mája sme si pripomenuli 10. výročie 
úmrtia milovanej manželky Márie Rehákovej, 
rod. Pánikovej, ktorá nás opustila vo veku 78 ro-
kov.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomína manžel s rodinou.

OZNAMY
• MsÚ v Senici oznamuje občanom, že počas leta 
bude fungovať nasledovne:
Stránkové dni a úradné hodiny Mestského úradu 
v Senici od 1. júla do 31. augusta 2021:
Pondelok: 7.00 – 11.00, 12.00 – 15.00 
Utorok: 7.00 – 11.00, 12.00 – 15.00
Streda: 7.00 – 11.00, 12.00 – 16.00
Štvrtok:  n e s t r á n k o v ý     d e ň
Piatok: 7.00 – 11.00, 12.00 – 14.00

Stránkové dni a úradné hodiny „ Pokladne „ MsÚ 
v Senici od 1. júla do 31. augusta 2021:
Pondelok: 7.00 – 11.00, 12.00 – 15.00 
Utorok: 7.00 – 11.00, 12.00 – 15.00
Streda: 7.00 – 11.00, 12.00 – 16.00
Štvrtok: 7.00 – 11.00, 12.00 – 15.00
Piatok: 7.00 – 11.00, 12.00 – 14.00

• Zberný dvor Technických služieb Senica (Že-
lezničná 1533) je otvorený od pondelka do piat-
ka od 8:00 do 16:00 hodiny. V sobotu od 8:00 do 
14:00 hodiny. Kontakt: 0918 199 965 (vedúci ZD), 
zbernýdvor@tssenica.sk.

POĎAKOVANIE
• Ďakujem za príkladnú starostlivosť o môjho man-
žela Karola Vrabčeka, o ktorého sa s láskou šesť ro-
kov starali v zariadení sociálnej starostlivosti Penzión 
Vlasta (Oáza života, n. o.),  ďakujem p. Mudrončenko-
vej, pani Mečířovej a celému personálu. 
P. Vrabčeková.

www.senica.sk

SPOMIENKA
Dňa 14. júla si pripome-
nieme smutné trináste 
výročie, čo nás navždy 
opustila naša maminka, 
starenka Mária Slaná.

S láskou spomínajú 
dcéra Milka, vnúčatá 
Danka, Miroslav a Peter 
s rodinami.
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