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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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Obecné aj mestské polície vznikali 
na území bývalého Československa 
v rozpätí niekoľkých rokov po prevra-
te v roku 1989. Patrí k nim aj Mestská 
polícia v Senici, ktorá si v tomto roku 
pripomína 30 rokov od svojho zalo-
ženia. Pri tejto príležitosti sa vo veľkej 
zasadačke Mestského úradu v Senici 
uskutočnilo slávnostné podujatie, 
na ktorom nechýbali súčasní i bývalí 
príslušníci Mestskej polície Senica, ako 
aj vzácni hostia, medzi nimi aj trojica 
bývalých primátorov mesta (Pavol 
Grimm, Ľubomír Parízek a Branislav 
Grimm). 

„Trúfam si povedať, že Mestská polícia 
Senica sa od svojho vzniku postupne 
prerodila do modernej a dynamickejšej 

organizácie s dobrým menom v očiach 
verejnosti, ktorá vykonáva svoje posla-
nie s profesionálnym nasadením a zod-
povednosťou. Že významne prispieva 
k bezpečnosti v našom meste, chráni 
nielen náš majetok, ale aj životy,“ uvie-
dol v príhovore primátor mesta Senica 
Martin Džačovský.

„Práca mestského policajta nie je jed-
noduchá, je veľmi rôznorodá a každý 
mestský policajt pri nástupe do služby 
nikdy nevie, čo ho čaká, je často porad-
com, pomocníkom, záchranárom, ale 
tiež musí rázne konať, rozhodovať a 
byť autoritou pri styku s občanmi, ktorí 
porušujú určité spoločenské pravidlá 
a predpisy. Je to práca, ktorá si vyža-
duje ľudí zodpovedných, empatických, 

30 rokov Mestskej polície Senica
komunikatívnych, aby dokázali komu-
nikovať s ľuďmi v každej situácii a boli 
ochotní pomáhať našim občanom,“ 
zhodnotil vo svojej reči náčelník senic-
kej mestskej polície Jaroslav Pecha.

Pamätné plakety mesta Senica si po-
čas slávnosti prevzala trojica najdlhšie 
slúžiacich príslušníkov mestskej polí-
cie. Za tridsať rokov vo výkone služby 
ju úradujúci primátor odovzdal Ferdi-
nandovi Jakubovičovi, Ferdinando-
vi Filipovi a Ľubomírovi Šmidovi. 

Ďalších osem pamätných plakiet si 
prevzali mestskí policajti a jedna bý-
valá mestská policajtka za mimoriad-
ne nasadenie počas výkonu služby a 
záchranu ľudských životov:
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Peter Kovalovský – za záchranu živo-
ta pri vyťahovaní z horiaceho bytu,
Ľubor Lezo – za záchranu topiaceho 
sa človeka z Teplice a za zabránenie 
napadnutiu kolegu nožom pri služob-
nom zákroku,
Ernest Szabó – za záchranu samo-
vraha, ktorý chcel vyskočiť z okna a za 
poskytnutie prvej pomoci zrazenému 
človeku, 
Mgr. Stanislav Macák – za prekaze-
nie ozbrojeného lúpežného prepad-
nutia v zábavnom centre,
Tibor Kovarík – za prekazenie ozbro-
jeného lúpežného prepadnutia v zá-
bavnom centre,
Branislav Hesek - za záchranu života 
samovraha,

(pokračovanie na strane 4)
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Hlavný ťah mestom cez prádzniny SSC opravila v termíne, 
na "biele čiary" si vodiči aj chodci museli počkať
Začiatok niekoľkokrát odložili
Plánovaný záver prác, ktorý nemal tr-
vať dlhšia ako do 8. augusta sa Sloven-
skej správe ciest (SSC) dodržať podari-
lo. Komunikácia bola do tohto termínu 
po celom cca 2,5 kilometrovom úseku 
vyfrézovaná a následne na ňu boli na-
nesené dve vrstvy asfaltu. Oprava po-
vrchu vozovky bola spojená s úplným 
uzavretím kruhovej križovatky od 18. 
do 20. júla, plus s niekoľkými menšími 
niekoľkohodinovými uzáverami a od-
klonmi dopravy. Z oboch smerov re-
konštruovanej cesty I/51 bola zároveň 
odklonená nákladná kamiónová do-
prava tak, aby neprechádzala centrom 
mesta – rekonštruovaným úsekom, čo 
bolo počas leta v Senici na jej intenzite 
aj reálne na cestách poznať.

Cez cestu po pamäti  
Po „ukončení“ opravy povrchu cesty 
problémy vodičom spôsobovalo chý-
bajúce vodorovné značenie, najmä 
pri zaraďovaní sa do odbočovacích 
pruhov na križovatke, pozdĺžnom par-

kovaní a takisto chodcom chýbajúce 
„zebry“ pri prechádzaní cez frekvento-
vanú cestu. V skratke povedané – do-
máci prechádzali cez hlavnú cestu až 
cca dva týždne „po pamäti“ na mies-
tach predchádzajúcich priechodov, 
čo vytváralo pomerne nebezpečné si-
tuácie v dopravnej premávke. Jedna z 
nich sa odohrala v sobotu 28. augusta 
na ešte nevyznačenom priechode pre 
chodcov pri Jednote, kde auto zrazilo 
chodca. Biele „čiary“ začali na hlav-
nom senickom ťahu postupne prib-
údať cca od 23. augusta, na spomína-
nom priechode, kde došlo ku kolízii, 
bol priechod vyznačený v pondelok  
30. augusta (na foto).  

Kruháč pri Kauflande ešte doopravia
„Prstenec okružnej križovatky sa z dô-
vodu elementárnej bezpečnosti opravil 
len dočasne v najnutnejšom rozsahu. 
Takéto prace neboli predmetom tendra 
na veľkoplošné opravy,“ odpovedal na 
otázku redakcie Našej Senice, či Slo-
venská správa ciest počíta aj s opra-

Práve na tomto priechode pre chodcov pri Jednote došlo v sobotu 28. augusta  
k dopravnej kolízii chodca a motorového vozidla. V čase nehody, v tejto časti 

cesty ešte nebolo namaľované vodorovné dopravné  značenie v podobe pruhov.

Po dvoch mesiacoch naspäť do školských lavíc, na ako dlho?
Brány všetkých štyroch základných 
škôl v Senici sa po letných prázdninách 
znovu otvorili vo štvrtok 2. septembra. 
Slávnostné privítania – najmä čakajú-
cich prváčikov – sa uskutočnili od 8.00 
hodiny pred budovami jednotlivých 
škôl.

Primátor Senice sa zúčastnil slávnost-
ného otvorenia na ZŠ Komenského, 
kde spolu s riaditeľom školy Krzysz-
tofom Siwiecom zaželal tohtoročným 
prváčikom, aby si školu, spolužiakov 
a učiteľov obľúbili a takisto, aby tento 

školský rok nebol prerušovaný toľký-
mi pauzami v prezenčnom vyučovaní 
a výučba bola čo najmenej nahrádza-
ná dištančnou formou výuky. Násled-
ne senický primátor počas prvého 
školského dňa zavítal aj na ZŠ Viliama 
Paulínyho-Tótha, kde sa má už čosko-
ro začať s prácami na zatepľovaní bu-
dovy. Rodičia budú o tejto skutočnosti 
včas upovedomení prostredníctvom 
EduPage – v čase rekonštrukcie obvo-
dového plášťa budovy sa do nej bude 
vstupovať bočným vchodom okolo 
jedálne.                                                     -red- 

Ako sa školy počas prázdnin chystali na nový školský rok? 
Na ZŠ Viliama Paulínyho-Tótha zre-
alizovali oplotenie plážového piesko-
vého ihriska, stihli aj jeho revitalizáciu. 
V spolupráci s občianskym združením 
Jednotka deťom postavili workouto-
vé ihrisko. Na škole už čoskoro začnú 
stavebné práce na jej kompletnom 
zateplení.   

ZŠ na Komenského ulici v lete nano-
vo vymaľovala školskú kuchyňu, deväť 
tried a niekoľko chodieb, zabezpečila 
opravu dlažby a kuchynského kotla.  
V začatom školskom roku bude škola 
využívať aj rýchlejšie internetové pri-

pojenie vďaka optimalizácii PC siete.

ZŠ na Sadovej ulici počas leta zaistila 
výmenu svietidiel a opravu elektroin-
štalácie v telocvičniach. Novú poly-
uretánovú podlahu má prechodová 
chodba do telocvične, nové maľovky 
triedy, kabinety, tanečná miestnosť, 
školská jedáleň i kuchyňa. Na Sadovej 
stihli zabezpečiť aj izoláciu vlhnúceho 
muriva vrátane opravy PVC v školskej 
jedálni a kuchyni.

Najväčšou letnou investíciou ZŠ s MŠ 
Jána Mudrocha bola okrem bežnej 

údržby rekonštrukcia strechy nad te-
locvičňou.

Väčšie investície neobišli ani budovy 
elokovaných pracovísk Materskej ško-
ly Senica: v EP Hollého sa pustili do re-
konštrukcie celej strechy (tri pavilóny), 
v EP Komenského opravili časť oplote-
nia i chodníka a vonkajšiu dlažbu pri 
vstupoch.

Spoločný školský úrad Senica zabez-
pečil do jednotlivých senických škôl do-
dávku testov na ochorenie COVID-19, 
ktoré poskytlo ministerstvo školstva na 
samotestovanie žiakov a rodičov. Dis-
tribúcia bola zrealizovaná na základe 
požiadaviek škôl.                                  -tam-

vou samotného kruhového objadzu 
pri Kauflande hovorca SSC Martin Guzi 
ešte 10. augusta. „Správca cesty plánuje 
opravu a nie rekonštrukciu predmet-
ného prstenca. Toho času sa finalizujú 

podklady pre verejné obstarávanie. Po 
jeho ukončení, podpise zmluvy o dielo 
a vybavení potrebných povolení bude 
prstenec opravený,“ informovala SSC.

-tam-
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„Dobrou správou je, že naša samosprá-
va získala takmer milión eur z externých 
zdrojov na konkrétne riešenie proble-
matických oblastí v meste, ako je naprí-
klad doprava, či už statická alebo dyna-
mická. Isteže, najväčším odľahčením by 
bolo vybudovanie obchvatu, na čo však, 
povedzme si úprimne, ako mesto nemá-
me reálny dosah. Snažíme sa preto sme-
rovať svoje úsilie, okrem lobovania za 
obchvat, do tých oblastí, ktoré ovplyvniť 
dokážeme. V rámci Smart plánu mesta 
Senica pôjde o zavedenie moderných 
alebo inteligentných technológií – tak-
zvaných smart prvkov, ktoré by sa mali 
odzrkadliť v lepšej priepustnosti hlavnej 
senickej križovatky, vo zvýšení bezpeč-
nosti chodcov, v lepšej informovanosti 
vodičov o voľných parkovacích mies-
tach vo vybraných lokalitách, v zlepšení 
bezpečnosti obyvateľov aj prostredníc-
tvom rýchlejšej identifikácie incidentov 
a rýchlejším reagovaním na ne,“ vy-
ratúva hlavné benefity inovatívneho 
projektu Smart plán mesta Senica pri-
mátor Martin Džačovský.

O čom Smart plán mesta Senica je? 
Smart plán mesta Senica počíta so 
zavedením moderných technológií, 
ktorými chce radnica zefektívniť fun-
govanie mesta a skvalitniť život jeho 
obyvateľov. Tí pocítia benefity najmä 
v oblasti statickej a dynamickej dopra-
vy a takisto v celkovej bezpečnosti, čo 
sú tri hlavné piliere, na ktorých smart 
plán Senice stojí.
 
Podmienkou pre uchádzanie sa o 
nenávratný finančný príspevok bola 
štúdia uskutočniteľnosti, ktorá bola 
zverejnená na webovom sídle a face-
bookovom profile samosprávy po-
čas minuloročného leta a ktorú mali 
možnosť pripomienkovať aj samotní 
občania.

 Semafory aj priechody
„V rámci dynamickej dopravy sa Smart 
plán mesta Senica zameriava na zlep-
šenie priepustnosti hlavnej a najvyťa-
ženejšej križovatky ulíc Štefánikova, Hu-
rbanova, Hviezdoslavova a Námestia 
oslobodenia, kde štúdia navrhuje zrea-
lizovať automatické meranie intenzity 
dopravy pomocou kamier, semafory 
s inteligentnou svetelnou signalizáci-
ou, ktoré budú zosynchronizované so 
signalizáciou na priechodoch na Hur-
banovej, Štefánikovej ulici na Námestí 
oslobodenia. Tu sa bude nastavovať 
interval zelenej a červenej podľa aktu-
álnej frekvencie dopravy v jednotlivých 
smeroch. Ďalej pôjde o dvanásť priecho-
dov pre chodcov na území mesta, ktoré 
majú byť rozšírené o inteligentné a bez-
pečnostné prvky. Tie upozornia vodiča 
na peších účastníkov cestnej premáv-
ky,“ konkretizuje plánované použitie 
smart prvkov v podmienkach Senice 
zástupca primátora Filip Lackovič.

Pribudnú radary
Projekt Smart plán mesta Senica navr-
huje aj inštaláciu dvoch radarov, ktoré 
budú schopné identifikovať dopravné 
priestupky a jednu tabuľu s meraním 
rýchlosti. Intenzita dopravy by sa však 
mala merať pomocou kamier aj na 
iných úsekoch mesta. Meranie inten-
zity dopravy na vybraných úsekoch 
ciest sa bude realizovať prostredníc-
tvom kamerového systému s násled-
ným vyhodnocovaním videostreamu 
v analytickom nástroji. 
 
Vylepší parkovanie
Ďalšou oblasťou, na ktorú sa Smart 
plán Senice zameria, je riadenie sta-
tickej dopravy, teda parkovanie. Na 
tzv. rýchloobrátkových parkoviskách, 
napríklad pri mestskom úrade, za ob-
chodným domom Cieľ a pri Eurodo-

Radnica uspela s projektom Smart plán mesta Senica 
a získala externé zdroje v objeme takmer milión eur
Senická radnica bola úspešná so žiadosťou, s ktorou sa uchádzala o nenávratný finančný príspe-
vok (949 887,90 eur) k projektu Smart plán mesta Senica v rámci Operačného plánu Integrovaná  
infraštruktúra 2014 – 2020 so zameraním na „Moderné technológie“.

Cestovanie MHD Senica 
bude v stredu 22. septembra 
ZADARMO
Deň bez áut
Európsky týždeň mobility

me, bude monitorovaná obsadenosť 
parkovacích miest a tieto informácie 
budú následne sprístupnené vodi-
čom. Pomocou takto centralizované-
ho systému dokáže mesto efektívnej-
šie spravovať a riadiť statickú dopravu. 
Okrem toho Smart plán mesta Senica 
počíta aj s osadením navigačných tab-
úľ, ktoré budú Seničanov a návštevní-
kov informovať o voľných parkovacích 
miestach. Počíta sa aj so zavedením 
parkovacej aplikácie pre mobilné te-
lefóny.
 
Rozšíri kamerový systém
„Bezpečnosť obyvateľov Senice bude 
okrem už spomínaných bezpečnejších 
priechodov pre chodcov a radarov pod-
porená aj rozšírením integrovaného 
kamerového systému. Vo vybraných 
lokalitách, ktoré už máme vytipované, 
bude zaistený monitoring verejných 
priestranstiev s následným vyhodnoco-
vaním kamerových záznamov pokroči-
lými analytickými nástrojmi,“ vysvetľuje 
Filip Lackovič. „Tento projekt vnímame 
ako zavedenie základnej infraštruktúry 

pre ďalšie rozširovanie inteligentných 
riešení pre Senicu. V budúcnosti máme 
ambíciu riešiť napríklad inteligentné 
LED osvetlenie, zaviesť tieto prvky aj do 
odpadového hospodárstva, či zlepšiť 
komunikáciu prostredníctvom mest-
skej aplikácie, ktorú je v štádiu prípravy. 
Okrem toho sa budeme ďalej sústrediť 
aj na „zelené“ riešenia. Verím, že v ko-
nečnom dôsledku sú to všetko opatre-
nia, ktoré prinesú obyvateľom Senice 
benefity poznateľné v každodennom 
živote,“ dodáva zástupca primátora.
 
Senická radnica momentálne pri-
pravuje verejné obstarávania na do-
dávku a inštaláciu moderných smart 
technológií obsiahnutých v projekte 
Smart plán mesta Senica. Samotná 
realizácia, teda ich aplikácia do praxe 
je plánovaná v priebehu budúceho 
roka. Samospráva sa bude na projekte 
podieľať päťpercentným spolufinan-
covaním z rozpočtu mesta.

Tatiana Moravcová
Foto: Lucia Vajdová

Najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva Senica sa uskutoční 
vo štvrtok 23. septembra so začiatkom o 15.00 hodine. 

Materiálny senická samospráva uverejňuje na webstránke: 
www.senica.sk. 
Priamy prenos z rokovania zastupiteľstva môžete sledovať naživo 
na YouTube kanáli TV SEN. 
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30 rokov Mestskej polície Senica
(pokračovanie z titulnej strany)
Roman Ščepka – za záchranu samo-
vraha a následné poskytnutie prvej 
pomoci,
Eva Habiňáková – za záchranu samo-
vraha a následné poskytnutie prvej 
pomoci.

Počas slávnosti sa všetci ocenení, ako 
aj ostatní príslušníci Mestskej polície 
Senica zapísali do Pamätnej knihy 
mesta Senica. „Za vaše odhodlanie a 
odvahu vám patrí naša vďaka i uznanie. 
Vám všetkým - príslušníkom mestskej 
polície, ale aj administratívnym pracov-
níkom, pracovníkom chránenej dielne, 
ale aj spolupracovníkom, ktorí sa starajú 
o bezpečnosť našich občanov pri prie-
chodoch pre chodcov. Vedenie mesta 
Senica si veľmi váži vašu každodennú 
činnosť, ktorá vo svojom dôsledku činí 
naše mesto bezpečnejším miestom pre 
život,“ adresoval slová vďaky členom 
Mestskej polície Senica primátor.

Text: Tatiana Moravcová
Foto: Lucia Vajdová

Na začiatku boli štyria, jazdili na Škode 120
Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom zasadnutí dňa 13. 6. 1991 
nariadením č. 2/1991 zriadilo Mestskú políciu v Senici („ďalej len MsP), 
ktorá svoju činnosť začala 1. 8. 1991. V tomto čase boli na funkciu 
príslušníka MsP vybraní prví traja kandidáti, takže pri svojom vzniku 
vrátane náčelníka slúžili štyria mestskí policajti. K 1. 11. 1991 bolo na 
mestskú políciu pribraných ďalších 8 zamestnancov a od tohto dátu-
mu sa MsP Senica rozšírila na 12 členov. Prvé služobné vozidlo, ktoré 
mestská polícia používala pri svojom vzniku, bola biela Škoda 120, po-
tom biely Favorit už s onačením „Mestská polícia“, ale tiež modrá Volga 
z Mestského úradu Senica. Bývalými náčelníkmi MsP Senica boli Rasti-
slav Janák a Milan Vasiliak.

Začínali bez uniforiem, ale so služobnými psami
V čase svojho vzniku bolo sídlo mestskej polície v Miestnom národ-
nom výbore (terajšia budova Okresného súdu v Senici). Začiatkom 
roka 1992 sa mestská polícia presťahovala do bytového domu na Ulici 
J. Kráľa, kde mala v užívaní celé prízemie (tri byty). Na jar 1997 sa mest-
ská polícia presťahovala do nových priestorov v novovybudovanom 
Mestskom úrade v Senici, kde má sídlo doteraz. Zaujímavosťou je, že 
pri svojom vzniku mestská polícia nemala uniformy, vysielačky, tele-
fón a ani linku 159. Vo svojich začiatkoch disponovala aj služobnou 
kynológiou, mala troch psovodov a troch služobných psov. Časom 
však bola uvedená služba zrušená, najmä pre problém s priestormi a 
tiež z dôvodu odchodu týchto príslušníkov z radov mestskej polície. 

Od roku 2006 kamerový monitorovací systém
Najvyšší nárast členov mestskej polície bol zaznamenaný v rokoch 
1994 až 2000. V súčasnosti má Mestská polícia v Senici 24 členov vrá-
tane náčelníka, zástupcu pre výkon policajnej služby a zástupcu ná-
čelníka pre prevenciu kriminality. Od roku 2006 bol na mestskej polícii 
zriadený monitorovací kamerový systém mesta a zriadená chránená 
dielňa, kde obsluhu kamier vykonáva dvanásť osôb s rôznym stup-
ňom zdravotného postihnutia, ktorí sú zaradení v nepretržitej prevá-
dzke. Počet kamier v meste je teraz 36 s predpokladom ďalšieho rozší-
renia. V súčasnosti na Mestskej polícii v Senici pracuje celkom 38 ľudí. 

Zdroj: MsP Senica
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K miestnemu pamätníku SNP položili veniec zá-
stupca primátora Senice Filip Lackovič a vedúca 
Oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Renáta 
Hebnárová. 

„Treba povedať, že aj Záhorie, naše kopanice a pod-
horie malých Karpát zohrali významnú úlohu v SNP. 
Už v roku 1943 vojaci červenej armády, ktorí utekali z 
fašistického zajatia, našli úkryt v Brodskom, Radošov-
ciach, Košariskách, v Brezovej pod Bradlom, Bukovci 
a v ďalších obciach a vytvárali tak základňu odboja... 
Partizánska skupina Jána Reptu uskutočnila 54 bo-
jových deštrukčných akcií. Najväčšie boje zviedla 28. 
8. a 2. 9. 1944 v Lopušnej doline pri Košariskách, 6. 1. 
1945 v Hurbanovej doline a 6. 2. 1945 v osade u Rehu-
šov v Prietrži,“ uviedla vo svojom prejave predsed-
níčka Oblastného výboru v Senici Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov Dagmar Jůzková.

Podujatie, ktoré organizačne pravidelne zastre-
šuje obec Prietrž, Slovenský zväz protifašistických 
bojovníkov - oblastný výbor Senica, KPH Senica a 
Záhorské osvetové stredisko Senica, aj tento rok 
popri oficiálnych delegáciách a priamych účastní-
koch prilákalo aj širokú verejnosť. Účasť v podobe 
niekoľko stoviek ľudí podporuje prepojenie osláv 
so súbežným športovým podujatím Beh vďaky: Se-
nica - Prietrž, ktoré má cieľ trate práve na kopci v 
osade U Rehušov neďaleko pamätníka SNP. Tento 
rok si mohli účastníci pozrieť panelovú výstavu, ne-
chýbalo tradičné zapálenie vatry i hudobná zábava.

O sprievodný program regionálnych osláv SNP urče-
ný pre deti sa postarali členovia Klubu priateľov his-
tórie v Senici, ktorí na tento projekt získali finančnú 
podporu z Fondu PRO Senica. Spomienka na výro-
čie SNP sa tak stáva príležitosťou, ako na významné 
a kľúčové míľniky slovenskej histórie nezabúdať a 
neustále ich pripomínať a hravým spôsobom vysve-
tľovať už najmladšej generácii.

Text, foto: T. Moravcová

Aj Záhorie, naše kopanice a podhorie malých Karpát 
zohrali významnú úlohu v SNP
Tento rok sme si pripomenuli už 77. výročie od vypuknutia ozbrojeného povstania slovenského domáceho odbo-
ja počas druhej svetovej vojny. Po piatkovom pietnom akte spojenom s kladením vencov na Námestí oslobodenia  
pred pamätníkom Víťazstvo v Senici, sa zástupcovia mesta Senica zúčastnili aj regionálnych slávností v Prietrži v osade 
U Rehušov. 

Na Záhoráckej 
stene slávy 
pribudne 
ďalšie pamätné 
koliesko

21. september 2021 (streda)
pred MsKS Senica, Námestie oslobodenia

13.00 hod.

100 rokov od narodenia 
VLADIMÍRA JAMÁRIKA - amatérskeho archeológa, 
učiteľa, regionálneho historika a kunovského rodáka

(Odhaleniu kolieska na Záhoráckej stene slávy bude predchádzať spoločensko-
-odborné podujatie v Múzeu Senica.)
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Prvá svadba v Múzeu Senica: Svoje „ÁNO“ si v ňom povedali Laura a Vladimír
Hneď pri slávnostnom otvorení Múzea 
Senica (bývalá sokolovňa a letohrá-
dok), radnica avizovala, že jeho kom-
pletne zrekonštruovaná budova bude 
slúžiť nielen ako múzeum, ale aj ako 
reprezentačný kultúrno-spoločenský 
stánok. S veľkou sálou múzea senická 

samospráva počíta popri svadobnej 
sále mestského úradu ako s ďalším 
oficiálnym priestorom na uzatváranie 
manželstiev. Po prvýkrát bolo mestské 
múzeum na tento účel prichystané na 
sobotu 10. júla. Premiérovým párom 

snúbencov, ktorý si v slávnostne vy-
zdobenej sále múzea povedal svoje 
manželské „áno“ boli Laura a Vladimír. 
Sobášil zástupca primátora Filip Lac-
kovič, ktorý im do manželského života 
zaželal veľa lásky a šťastia. Na záver ne-
mohla chýbať spoločná fotografia na 
vonkajších schodoch pred hlavným 
vchodom tak, ako to bývalo v minu-
losti v Senici zvykom.

Na júnovom mestskom zastupiteľstve 
poslanci schválili sobášne dni na bud-
úci rok 2022. Sú medzi nimi aj dve so-
bášne soboty (2. júl, 1. október), kedy 
sa civilné sobáše v Senici budú odba-
vovať v priestoroch veľkej sály Múzea 
Senica. V prípade záujmu sa ich po-
čet môže rozšíriť. Vyžaduje si to však 
pomerne náročné odinštalovávanie 
expozícií, ktoré sú situované aj v pries-
toroch hlavnej a najväčšej sály budovy 
mestského múzea.

Predstavili pamätnú mincu Senice pri príležitosti 625. výročia udelenia mestských privilégií
V rámci cyklu stredajších letných 
prednášok „Leto v múzeu“, primátor 
Senice predstavil 18. augusta pa-
mätnú mincu, ktorá bola vyrobená 
pri príležitosti 625. výročia udelenia 
mestských privilégií Senici. Všetci 
prítomní na historickej dišpute v 
mestskom múzeu, ktorej témou bol 
„Senický poklad a peniaze v minu-
losti“ autorov kurátora mestského 
múzea Tomáša Motusa a historika 
Jána Petra, ju dostali ako milú pozor-
nosť stredajšieho podvečera.

„Aj takýmto spôsobom sa snažíme pri-
pomínať históriu nášho mesta, ktorá je 
naozaj bohatá. A tohtoročné 625. vý-
ročie od udelenia mestských výsad pre 
Senicu je ideálnou príležitosťou ako 
pripomínať dôležité momenty z histó-
rie nášho mesta a vytvárať tak základ 
pre zdravý lokálpatriotizmus,“ uviedol 
pri predstavení pamätnej mince pri-
mátor Senice Martin Džačovský.

Minca s priemerom 25 milimetrov, 
ktorá je vyrobená z kovovej zliatiny 
vo farebnom prevedení ako bronz, 
má na jednej strane vyobrazený ná-
met s postavou svätého Martina s 
mečom – patróna Senice a latinským 
nápisom „SIGILLUM OPPIDI SENIC 
1396“. Vyrazená grafika je inšpirova-
ná stredovekou mestskou pečaťou 
Senice. Na opačnej strane mince je 
zasa vyrazený nápis odkazujúci na 
625 rokov od udelenia mestských 
privilégií pre Senicu. Tie jej udelil 
panovník Ctibor zo Ctiboríc. Stalo sa 
tak presne 24. júna roku 1396. Listi-
na z tohto obdobia sa ale nezacho-
vala. No keďže bolo v starých časoch 
zvykom nechávať si udelené výsady 
opakovane potvrdzovať novými pa-
novníkmi, jej doslovný prepis zachy-
táva pečatná listina z roku 1464, kto-
rá je zároveň absolútne najstaršou 
dochovanou senickou písomnosťou 
uloženou v skalickom archíve.

Vedeli ste?
Posledná svadba sa v budove Múzea 
Senica uskutočnila pred viac ako sto 
rokmi. "Vo vtedajšom letohrádku sa 
sobášila najmä miestna šľachta. Isté je, 
že sa tu ženil napríklad Arpád Vagyon, 
syn veľkostatkára Istvána Vagyona, 
ktorý dal letohrádok pre svojho syna 
v roku 1881 postaviť. Za socializmu tu 
svadby nebývali, zato rozsiahle schody 
pred hlavným vchodom boli obľúbe-
ným miestom pre spoločnú svadobnú 
fotografiu," načiera do histórie vizuál-
ne najkrajšej historickej budovy Se-
nice amatérsky historik a dlhoročný 
zberateľ dobových fotografií a doku-
mentov Ján Peter zo Senice. 

Text, foto: T. Moravcová

Sobášne dni v roku 2022: 

8. január, 22. január, 5. február, 
19. február, 5. marec, 19. marec, 
9. apríl, 23. apríl, 7. máj, 21. máj, 
4. jún, 18. jún, 2. júl (Múzeum 
Senica), 16. júl, 30. júl, 13. au-
gust, 27. august, 10. septem-
ber, 24. september, 1. október 
(Múzeum Senica), 15. október, 
29. október, 12. november, 26. 
november, 10. december.

Určený deň streda ako  sobášny 
deň zostáva naďalej zachovaný.

-red-

Pamätnú mincu si bude možné za-
kúpiť za dve eurá v turisticko-infor-
mačnej kancelárii INFOSEN, ktorá 
sídli v priestoroch senického domu 
kultúry na Námestí oslobodenia.

T. Moravcová
Foto: L. Vajdová

Otváracie hodiny INFOSEN Senica

Pondelok - Piatok: 8:00 - 16:00

tel.: 034/651 6459     
e-mail: infosen@rsms.sk
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V Evanjelickom kostole v Senici sa 
25. júla konali služby Božie pri prí-
ležitosti ukončenia pôsobenia fará-
ra Juraja Šefčíka v cirkevnom zbore 
ECAV v Senici. Božie služby v tento 
deň prišiel odslúžiť biskup Západ-
ného dištriktu Evanjelickej cirkvi a. v. 
Ján Hroboň. Rozlúčkovej bohosluž-
by sa zúčastnil aj dekan rímsko-ka-
tolíckej cirkvi Mons. Karol Martinec 
a zástupcovia samospráv, nakoľko 
predstavitelia ako svetskej tak aj cir-
kevnej správy dokázali nájsť cestu 
vzájomného porozumenia a spolu-
práce. Poďakovať za 24-ročnú obeta-
vú duchovnú službu, ktorú farár Ju-
raj Šefčík vykonával v evanjelickom 
cirkevnom zbore v Senici od roku 
1997, prišiel zástupca primátora 
mesta Filip Lackovič. Za nástupnícku 
obec a farnosť zasa starosta obce Hl-
boké Miloš Čobrda. 

„V mene občanov mesta Senica pri-
jmite, prosím, poďakovanie za vašu 
vľúdnosť, láskavosť a úsmev... i ocho-

tu kedykoľvek 
pomôcť. Za vašu 
zapálenosť a pra-
covné úsilie, ktoré 
sa premietalo ni-
elen do duchov-
nej služby farára, 
ale napríklad aj 
do zhodnotenia 
budovy kosto-
la, vybudovania 
pamätnej izby s 
mnohými zaují-

Osobnosť skrz-naskrz prešpikovaná človečinou
V Evanjelickom kostole v Senici sa 25. júla konali služby Božie pri príležitosti ukončenia pôsobenia 
farára Juraja Šefčíka v cirkevnom zbore ECAV v Senici. 

mavými a historicky cennými zbier-
kovými predmetmi a ekumenickej 
aktivity nielen tu v Senici. Budeme si 
vás pamätať nielen ako evanjelického 
farára, ktorý v Senici pôsobil bezmála 
štvrťstoročie, ale aj ako mimoriadne 
vzdelaného, múdreho a vľúdneho 
človeka, osobnosť skrz-naskrz prešpi-
kovanú človečinou. Ďakujeme,“ priho-
voril sa farárovi Šefčíkovi zástupca 
primátora Filip Lackovič. Cirkevné-
mu zboru zároveň zaželal šťastnú 
ruku pri hľadaní nového nástupcu.

Senica bola štvrtým pôsobiskom Ju-
raja Šefčíka. Počas svojej 24-ročnej 

služby v Senici udelil sviatosť sväté-
ho krstu 520 deťom a následne 465 
detí priviedol k potvrdeniu krstnej 
zmluvy pred senickým oltárom. 
Celkovo 152 manželských párov si 
z jeho úst vypočulo: Čo Boh spojil, 
človek nech nerozlučuje. Spolu s 
blízkymi absolvoval poslednú roz-
lúčku a odovzdal do večnej Božej 
priazne 488 Seničanov. Jeho služba 
v Senici skončila 31. júla 2021. Ako 
farár bude slúžiť v neďalekom Hl-
bokom. K potešeniu mnohých však 
ostáva žiť v Senici.

Text, foto: Lucia Vajdová

(14. júla sa uskutočnilo neformálne rozlúčenie so senickým evanjelickým farárom Jurajom Šefčíkom (na foto s manželkou Alicou), ktorému prišiel za obetavú, štvrťstoročie 
trvajúcu duchovnú službu poďakovať primátor Senice Martin Džačovský a pobudnúť s ním v priateľskom rozhovore.) 

Vyhliadka "Vinohrady" už oficiálne slúži turistom i výletníkom

Začiatkom júla sa uskutočnilo oficiálne otvorenie sedem metrov vysokej Vyhliadky Vinohrady na kopci na záhradkárskou osadou v Kunove. Realizátorom je nezisková organizáia Luxor. Stavba 
nebola finacovaná z eurofondov, ani zo zdrojov samospráv. Poskytne nádherný výhľad do okolitej krajiny (Senica, Kunovská priehrada, Branč, Bradlo, šaštínska bazilika, pri ostrej viditeľnosti Alpy). 
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Ďalšia trojica stánkov na senickom „autobusku“ išla k zemi
V piatok 9. júla začala v priestoroch au-
tobusovej stanice demolácia objektov 
ďalších troch ošumelých predajných 
stánkov. Dohromady sa tak spoloč-
nosti SAD Projektová 1, s. r. o. poda-
rilo od februára tohto roku odstrániť 
deväť stánkov. Na svojom pôvodnom 
mieste ešte ostáva šestica objektov.
 
„Videli sme štúdiu tohto priestoru, 
ktorú má investor vypracovanú, po-
číta s obnovou a revitalizáciou tohto 
momentálne zanedbaného priestoru 
a pre začiatok s vybudovaním dvoch 
mobilných moderných stánkov s 
rýchloobčerstvením, ktoré budú pre 
ľudí omnoho komfortnejšie. Súčasné 
stánky i pozemky pod nimi sú v rukách 
súkromných majiteľov, autobusovú 
stanicu i priľahlý pozemok takisto 
vlastní súkromná spoločnosť, všetko 
teda záleží na ochote dohodnúť sa 
oboch strán. Verím, že k dohode na-

koniec príde a táto vstupná brána do 
Senice bude spĺňať estetické aj funkčné 
požiadavky 21. storočia,“ reaguje zá-
stupca primátora mesta Senica Filip 
Lackovič.

„Vlani sa nám podarilo asanovať 
šesť objektov stánkov na senickom 
autobusovom nástupišti, dnes k nim 
pribudli ďalšie tri. S demolačnými 
prácami však momentálne končí-

me, pretože s majiteľmi ostávajúcich 
šiestich stánkov sa nám zatiaľ ne-
podarilo dohodnúť. Naším cieľom je 
odkúpiť všetky stánky, naozaj, máme 
takú vôľu, ale nemôže sa niekto za-
seknúť a požadovať nereálnu a úplne 
prehnanú sumu,“ komentoval júlovú 
demoláciu trojice stánkov na autobu-
sovom nástupišti v Senici zástupca 
spoločnosti SAD PROJEKTOVÁ 1, s. 
r. o. Peter Košút. „Budeme pokračo-
vať s revitalizáciou priestoru stanice, 
ktorý Seničania veľmi citlivo vnímajú. 
Už na jeseň tu pribudnú dva stánky 
rýchleho občerstvenia, ktoré budú 
spĺňať všetky moderné štandardy, 
aby sa tu ľudia cítili dobre a príjemne 
a najmä, aby sa tu nepredávali alko-
holické nápoje,“ načrtáva filozofiu 
investičného zámeru P. Košút.

Text, foto: T. Moravcová

V tzv. Fordinálovej vile na Hvi-
ezdoslavovej ulici v Senici bolo 
22. júla otvorené prvé zariadenie 
podporovaného bývania v Trnav-
skom kraji. Svoj nový domov tu 
našlo päť klientok Centra sociál-
nych služieb Rohov. Ide o novú 
celoročnú sociálnu službu, ktorá 
umožní týmto ženám samostat-
ný život a lepšie začlenenie sa do 
spoločnosti.                                  -red-

V Senici otvorili prvé 
zariadenie 
podporovaného
bývania v kraji     

Konečnému verdiktu predchádzalo 
vyhlásenie súťaže výtvarných návr-
hov, do ktorej sa mohli záujemcovia 
prihlásiť počas mesiaca júl. Do hod-
notenia postúpilo 28 výtvarných 
návrhov od 17 autorov. Prvé miesto 
a honorár 1500 eur získali výtvar-
níčky Veronika Obertová a Michaela 
Čopíková, ktoré tvoria v umeleckom 
zoskupení Ové Pictures. Druhé mies-
to s odmenou 700 eur obsadil Emil 
Taschkovik. Na treťom sa umiestnil 
Dávid Pogran, ktorý dostane 300 eur. 

„Som rád, že sme dali priestor umel-
com a k finálnemu vizuálu muralu 
Záhorskej knižnice v Senici sme sa 
dopracovali prostredníctvom verejnej 
súťaže. Víťazné dielo považujem za 
moderné. Napriek tomu, že je pomer-
ne abstraktné, je úzko späté s cha-
rakterom knižnice. Budovu vizuálne 
skrášlime po tom, ako fasádu kom-
pletne rekonštruujeme a zateplíme,“ 

povedal trnavský župan Jozef Visku-
pič.

Odborným garantom súťaže bol ria-
diteľ Záhorskej galérie v Senici Roman 
Popelár. Členmi hodnotiacej komisie 
boli aj trnavský vicežupan Pavol Kal-
man, primátor mesta Senica a župný 
poslanec Martin Džačovský, riaditeľka 
Záhorskej knižnice v Senici Silvia Sa-
meková, architekt a autor projektu re-
konštrukcie fasády budovy Záhorskej 
knižnice Martin Čon-
ka, výtvarníčka Natália 
Žúrková a fotograf a 
kúrator Martin Kleibl.
 
„Naším cieľom je 
zdôrazniť význam na-
šej knižnice ako dôle-
žitej súčasti kultúrnej 
infraštruktúry v meste 
Senica a celom záhor-
skom regióne. Chceme 

Fasádu záhorskej knižnice skrášli takáto nástenná maľba
prekonať obraz knižnice ako nudnej in-
štitúcie, ktorej jedinou úlohou je požičia-
vanie kníh. Dnešné knižnice by mali byť 
plné života, vytvárať priestor na stretá-
vanie sa obyvateľov, komunít, ale aj 
názorov, jednotlivých druhov umenia, 
našej minulosti i budúcnosti,“ uviedla 
riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici 
Silvia Sameková. Realizácia víťaznej 
nástennej maľby (muralu) sa očakáva 
na prelome rokov 2021 a 2022. 

Zdroj: TTSK

Chodník radosti vznikol v senic-
kom parku v auguste 2019. Tak ako 
minulý rok aj teraz si tento projekt 
vzala pod palec poslankyňa mest-
ského zastupiteľstva Kristína Chudá 
a zabezpečila jeho obnovu. Farby 
a spreje zakúpilo mesto Senica a 
do rúk ich neváhali zobrať skvelí 
ľudia, z ktorých mnohí sa na jeho 
obnove podieľali už aj minulý rok. 
Poďakovanie patrí výtvarníčke Ive 

Chodník radosti farebne pookrial
Würschnerovej, členom komisie 
pre vzdelávanie, kultúru, mládež a 
zbor pre občianske náležitosti Eliš-
ke Šefčíkovej Stankovej a Jozefovi 
Chabroňovi, poslankyni MsZ Jarmi-
le Barcaj Drinkovej, dobrovoľníkom 
Patrícii Pastuchovej, Zuzane Krčmá-
rikovej a Martine Chabroňovej a ich 
malým pomocníkom. Ďakujeme a 
pozývame rodinky s deťmi zaskákať 
si a spoločne sa zabaviť.                       -lv-
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Na cyklotrase v Senici pribudlo bodové solárne osvetlenie

„Sami sme si uvedomovali a rovnako aj 
od občanov sme zaznamenávali požia-
davky na osvetlenie cyklotrasy. Problém 
pri realizácii tohto nápadu nastal pri 
pozemkoch v bezprostrednom okolí cy-
klotrasy, ktoré nepatria mestu a naviac 
je tam aj mnoho neznámych vlastníkov. 
Z toho vyplýva, že riešenie v podobe kla-
sického verejného osvetlenia vo forme 
stĺpov by bola minimálne niekoľkoročná 
záležitosť podmienená pomerne kom-
plikovaným vysporiadaním pozemkov 
s neistým výsledkom,“ vysvetľuje primá-
tor Senice Martin Džačovský. „Cestné 
teleso samotnej cyklotrasy ale v našom 
majetku je, preto sme zvolili tento va- 
riant – zapustenie svetelných pukov do 
asfaltového povrchu cyklotrasy.“

„Samotná realizácia trvala dva dni, 
prevádzka cyklotrasy bola v tomto čase 
mierne obmedzená. Do povrchu vo-

zovky sa po vyfrézovaní zapúšťali špe-
ciálne LED svietidlá, takzvané svetelné 
puky, ktoré začínajú svietiť v šere alebo 
po zotmení. Svetelný prúd z nich sme-
ruje do strán, nie smerom nahor, aby 
nedochádzalo k oslepovaniu cyklistov 
a chodcov a takisto k vyrušovaniu noč-
ných živočíchov,“ upresňuje Výkonný 
riaditeľ Oblastnej organizácie cestov-
ného ruchu (OOCR) Záhorie Martin 
Lidaj.

„Po prvýkrát sa takéto solárne svetlá So-
larEye začali používať v roku 2008. Od-
vtedy boli inštalované na cyklotrasách 
vo viac ako dvadsiatich krajinách Eu-
rópskej únie i sveta a stali sa lídrom na 
trhu v danom segmente. Prvá inštalácia 
na Slovensku bola realizovaná na cyklo-
trase v Bratislave v roku 2020,“ uvádza 
zástupca realizátorskej firmy Bimissi-
on s. r. o. Senica Radek Rangelov.

Na nové osvetlenie senickej cyklotrasy 
sa prišiel pozrieť aj podpredseda TTSK 
Marek Neštický. „Takéto osvetlenie cyk-
lotrás je veľmi zaujímavé, je to atraktív-
ne ako pre cyklistov a aj pre chodcov, 
ktorých osvetlenie v noci pekne navigu-
je. Prijal by som takéto riešenie aj na iné 
miesta, najmä menej osvetlené cyklo-
trasy v kraji. Trnavský samosprávny kraj 
sa snaží podporovať turizmus v kraji aj 
takouto formou a pokračovať bude aj 

v ďalších lokalitách. Jednou z priorít je 
momentálne dokončenie Moravskej 
cyklomagistrály,“  povedal na stretnutí 
podpredseda TTSK Marek Neštický.

Celkové náklady na inštaláciu bodo-
vého solárneho osvetlenia predsta-
vujú 32 640 eur. Časť je financovaná 
z Fondu na podporu Trnavského 
kraja, časť hradená z rozpočtu OOCR 
Záhorie, do ktorej mesto Senica 
prispelo na základe súhlasu májo-
vého zastupiteľstva mimoriadnym 
dobrovoľným členským príspevkom 
v objeme 40 tisíc eur. „Realizácia 

osvetlenia senickej cyklotrasy je jed-
ným z výstupov projektu „Podpora tr-
valo udržateľného cykloturizmu“ pre 
Horné Záhorie, ktorý OOCR Záhorie 
vypracovala v spolupráci s mestom 
Senica a ktorého celkový rozpočet 
predstavuje viac ako 40 tisíc eur. Dru-
hým výstupom spomínaného projek-
tu bude vybudovanie šiestich cyklo-
nabíjacích staníc pre elektrobicykle, 
ktoré budú osadené v Senici, Skalici, 
Šaštíne-Strážach, Holíči, Smrdákoch 
a na hrade Branč,“ dodáva výkonný 
riaditeľ OOCR Záhorie M. Lidaj.

-tam-, -lv-

Pre lepší komfort cyklistov i peších, ktorí využívajú cyklotrasu, ktorá v Senici začína pri areáli mestského kúpaliska a 
smeruje na Kunovskú priehradu, pribudlo na 2,5 kilometri dlhom úseku bodové orientačné osvetlenie. Päťsto solár-
nych pukov bolo nainštalovaných priamo do povrchu cyklotrasy v úseku od IBV Mlyny po futbalové ihrisko v mestskej 
časti Kunov, kadiaľ cyklotrasa na Kunovskú priehradu vedie.

S úbytkom denného svetla sa solárne puky zabudované priamo  
do asfaltového povrchu cyklotrasy rozsvietia.  

Vľavo na menšej foto detail použitého solárneho svetla.

Pred záverom prázdnin nahradila doterajšiu typicky letnú výzdobu na 
kruhovej križovatke smerom na Trnavu nová so školskou tematikou v po-
dobe múdrej sovy a súboru farebných pasteliek.                                                 -red-

„Oblečko“ kruhovej križovatky 
sa zmenilo na školské 

Po lanovom centre a mravenisku 
aj stojany na bicykle
V rekreačnej oblasti 
Kunovská priehrada 
pribudlo vybavenie 
pre cyklistov - servis-
ný stojan na menšie 
opravy a kvalitné cy-
klostojany. 

Spoločne s Oblast-
nou organizáciou 
cestovného ruchu 
Záhorie sa mesto 
snaží neustále zlep-
šovať infraštruktúru 
cestovného ruchu 
pre návštevníkov 
regiónu i miestnych 
obyvateľov. 

-msu-
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Spolupráca so švajčiarskymi partnermi má konkrétne výstupy
Jednou z potrebných úloh mesta je 
aj budovanie dobrých vzťahov s jeho 
partnermi. Spolupráca so švajčiarskou 
obcou Herzogenbuchsee je dobrým 
príkladom takejto ukážkovej spoluprá-
ce. Kultúrna, spoločenská či športová 
výmeny s našimi švajčiarskymi pria-
teľmi trvá už viac ako dvadsať rokov a 
to hlavne vďaka neúnavnej práci Petra 
Horvátha, ktorý tam dlhé roky žil. V au-
guste sa konala návšteva delegácie zo 
Senice práve vo Švajčiarsku, ktorú za 
mesto Senica tvoril Petr Horváth – pre-
zident Švajčiarskeho klubu na Sloven-
sku a ja ako zástupca primátora mesta 
Senica. Náš program bol naozaj boha-
tý. S predstaviteľmi partnerskej obce 
Herzogenbuchsee sa okrem prehĺbe-
nia dobrých bilaterálnych vzťahov 

dohodlo vystúpenie ich speváckeho 
súboru v Senici avšak vzhľadom na 
pandémiu až v roku 2022 pri príleži-
tosti prehliadky speváckych súborov 
v Senici. Dohodla sa aj výstava našich 
umelcov v Herzogenbuchsee, ambíci-
ou je možnosť rozšíriť túto výstavu na 
celú oblasť Záhorie a sprostredkovať 
umenie Záhoria (umelci zo Senice, 
Skalice, Holíča či Malaciek, ...), kde sa 
krásy a možnosti Záhoria budú môcť 
prezentovať aj v rámci cestovného 
ruchu.

Predstavitelia Herzogenbuchsee pri-
jali naše pozvanie na návštevu Senice 
v roku 2022. Bolo nutné aj stretnutie 
s novými predstaviteľmi Maltézskeho 
rádu vo Švajčiarsku, keďže prišlo k vý-

mene ich vedenia - tu bol dohodnutý 
transport potrieb podľa našej žiadosti 
a projektu na rok 2022 a prehĺbená 
dôvera v solídneho partnera. Na stret-
nutí s predstaviteľmi Kantonálne po-
lície Bern – oddelenie Burgdorf bola 
dohodnutá návšteva ich zástupcov v 
roku 2022 v Senici a na ďalší rok našich 
mestských policajtov v Burgdorfe – 
pôjde o výmenu informácií, skúseností 
a policajných postupov. 

Všetky spomínané možnosti spolu-
práce sme prerokovali aj na stretnutí 
s prvou tajomníčkou Veľvyslanectva 
SR v Berne, pani Lindou Kapustovou 
Helbichovou, kde zo strany ambasády 
zazneli pochvalné slová na význam-
nú výmenu Senice so švajčiarskou 
stranou a v rámci dobrých vzťahov 

prisľúbili pomoc pri organizácii našej 
výstavy v Herzogenbuchsee či trans-
porte materiálov od Maltézskeho 
rádu. Ambasáda naviac požiadala 
Petra Horvátha  o poskytnutie jeho 
osobného archívu pre výstavu foto-
grafií zo začiatkov a postupného vý-
voja udomácňovania sa Slovákov vo 
Švajčiarsku. Termín tejto výstavy zatiaľ 
definovaný nebol. Teší ma, že sa nám 
za niekoľko dní podarilo absolvovať 
množstvo stretnutí, ktoré budú mať 
pre Seničanov konkrétne efekty, pre-
tože družobné vzťahy nechápeme len 
ako zdvorilostnú komunikáciu a vzá-
jomné návštevy „najvyšších“ predsta-
viteľov maximálne za rok či dva.

Filip Lackovič
zástupca primátora mesta Senica

Obzretie sa za kultúrnym letom: 75 podujatí a takmer 12 tisíc divákov 
Leto je už za nami, ale príde aj na 
budúci rok. Nahliadnime späť za tým 
naším tohtoročným senickým. 

Letnú kultúrnu sezónu sme otvorili 
už júnovým podujatím Vitaj leto! 
pre všetky vekové generácie, tra-
dične na Kunovskej priehrade. Kto 
má rád adrenalínový šport, tak ten 
zavítal opäť do rekreačnej oblasti, 
kde sa konalo už po piatykrát podu-
jatie Hecni sa! organizované dob-
rovoľníkmi zo združenia Senica 2.0. 
Kultúrne stredy na priehrade boli 
novým projektom opäť venovaným 
všetkým generáciám, ktorý pripra-
vili tento rok Element Senica, o. z. v 
spolupráci s mestom Senica, MsKS 
Senica a RSMS Senica. Mohli sme 
sa zúčastniť detského hereckého 
workshopu, detskej výtvarnej diel-
ničky, vidieť a počúvnuť si unikátny 
koncert Woodpack Brothers a poroz-
právať sa so spisovateľom Jozefom 
Banášom. Ďalšou novinkou boli Let-
né soboty na Kunovskej priehrade 
venované predovšetkým deťom. 

Bábkové divadlo, Indiánsky deň, let-
ná diskotéka a iné určite zanechali v 
deťoch pekné spomienky na letné 
dni. 

Milovníkov divadla potešila dlho 
odkladaná premiéra Záhoráckeho 
divadla tragikomédia Svatuškár v 
Dome kultúry. 

Senické pivné slávnosti Štramák-
fest odštartovali bohatým progra-
mom v amfiteátri a ochutnať zlatý 
mok sme mohli z piatich pivovarov. 

Nedeľné kultúrne večery pri dome 
kultúry odštartovali už svoju šiestu 
sezónu. Žánrová pestrosť a najmä 
domáci účinkujúci prilákali mnoho 
návštevníkov a na každom podujatí 
sa pridávali pravidelne ďalšie a ďal-
šie stoličky, pretože záujem o nedeľ-
ný program bol veľmi veľký. 

Koncom júla po minuloročnej 
prestávke zavítal znovu do areá-
lu spoločenského domu v Kunove 

malý, ale o to obľúbenejší festival 
Fest fiesta. Opäť sa žilo hudbou, 
tancom, športom, ale najmä dobrou 
zábavou. 

Senické senobranie nieslo v tomto 
roku odkaz 625. výročia udelenia 
mestských privilégií nášmu mestu. 
Odštartovalo tradičným jarmokom 
s ukážkou historických remesiel. Na 
pódiu bol pripravený bohatý kultúr-
ny program zložený z domácich, ale i 
hosťujúcich hudobných zoskupení a 
záver patril známemu slovenskému 
spevákovi Petrovi Cmorikovi.    

Letné kino premietalo v senickom 
amfiteátri po čiastočnej rekonštruk-
cii a na vynovenom plátne sme si po-
zreli spolu 24 filmov (45 premietaní) 
s celkovou návštevnosťou 4545 divá-
kov. Priemerná návštevnosť na jeden 
film tak bola 189 divákov. Najúspeš-
nejšia bola animovaná komédia Kr-
údovci: Nový vek, ktorý videlo 689 
návštevníkov. Nasledovala česko-
slovenská komédia Známi neznámi 

(559) a Labková patrola (489). Tieto 
výsledky sú bez návštevnosti premi-
etania z 30. a 31. augusta. 

Mestské kultúrne stredisko ďakuje 
všetkým návštevníkom letných kul-
túrnych podujatí, ktorých bolo do-
hromady 75 s návštevnosťou 11 520 
divákov a tešíme sa na ďalší úspešný 
ročník Senického kultúrneho leta.

Mgr. Marek Grimm
kultúrny referent MsKS Senica
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Leigh Bardugo: Griša trilógia (recenzia)
Ravka. Kedysi veľkolepý národ, dnes oslabený 
dlhodobou vojnou a Tieňovou trhlinou, ktorá ho 
rozdelila na dve časti. Táto trhlina predstavuje 
nepreniknuteľnú temnotu, pretkanú nebezpeč-
nými stvoreniami, ktorých krik až príliš nápadne 
pripomína kvílivý nárek bývalých tunajších osad-
níkov. V krajine je okrem armády obyčajných vo-
jakov prítomná aj armáda gríš – čarodejníkov s 
mimoriadnymi schopnosťami. Podľa vlôh sa síce 
delia na viacero skupín, všetci však spadajú pod 
vládu záhadného Darklinga – Temnana. Ten v 
príbehu predstavuje komplexnú postavu. Je nie-
kým, o kom Alina vie, že je zlý, no napriek tomu sa 
mu ju darí, z istého uhla pohľadu, ovládať.

Alina Starkov. Nevýrazná osobnosť, sirota, kto-
rá nikdy v ničom nevynikala. Práve na nej stojí 
budúcnosť veľkolepej Ravky. Ako vojačka objaví 
svoje schopnosti práve vo chvíli, kedy jej najlepší 
priateľ – Mal, bojuje o život, čím ho zachráni. Toto 
odhalenie so sebou prináša množstvo intríg, zod-
povednosti a tréningov, ktoré musí hlavná hrdin-
ka absolvovať. Alina je jedinou Svetlanou – po-
slom svetla, a len vďaka nej sa dá trhlinou prejsť, 
či ju úplne odstrániť. 

Príbeh sleduje cestu hlavnej postavy. Popisuje ako 
sa zo siroty postupne stáva mocná čarodejka, kto-
rá sa často zahráva s temnotou a len ťažko odoláva 
tajomnému Darklingovi. Postupom času sa podľa 
môjho názoru stáva silnejšou a ako postava sa vý-
razne vyvíja. Jej myšlienky, ktoré sú nám poskyt-
nuté, odhaľujú momenty slabosti, strachu a sar-
kastické vyjadrenia neistoty voči sebe samej, voči 
jej schopnosti zachrániť Ravku. Prvá kniha, Tieň 
kostí predstavuje silný základ pre celú trilógiu.

Najmä druhá kniha, Zajatie búrky, so sebou priná-
ša množstvo vedľajších postáv, ktoré sú napísané 
tak, aby čitateľa zaujali, pobavili ho a úplne sa 
mu zapáčili a ja, samozrejme, nie som výnimkou. 
Najvýraznejšou z nich je pre mňa princ Nikolai 
Lantsov, ktorý prekvitá charizmou a vtipom. Au-
tomaticky sa pre mňa stal jedným z najviac sym-

patických. Dej v tejto knihe nie je priveľmi rozvitý, 
skôr smeruje k niečomu veľkolepému, čoho sme sa 
dočkali v tretej knihe, ktorá nesie názov – Povstanie 
ničoty. Tu sa odhalí množstvo tajomstiev, nastanú 
nečakané zvraty a zlomí sa pár sŕdc – vrátane môjho.

Spisovateľke Leigh Bardugo sa v Griša trilógii poda-
rilo vytvoriť do detailov premyslený fantazijný svet, 
ktorý napriek magickým prvkom nestráca bohatú 
štruktúru a má svoje zákony a pravidlá. Inšpiráciu 
našla v cárskom Rusku zo začiatku 19. storočia, čo 
sa okrem iného odráža aj na často používaných vý-
razoch.

Po dočítaní trilógie, ktorá nikdy nezlyhala v tom, 
aby ma kompletne vtiahla do deja, a ktorá si svojou 
jedinečnosťou vyslúžila špeciálne miesto v mojej 
knižnici,  odporúčam prečítanie duológie – Vra-
nia šestka, ktorá je zasadená do rovnakého sveta a 
duológie – Zjazvený kráľ, kde je hlavnou postavou 
Nikolai Lantsov.

Lívia Vilkova, Gymnázium Senica

Leto ako začiatok niečoho nového
Ak by som mala pomenovať toto leto jedným 
slovom bolo by to „prvýkrát“. Pretože väčšinu 
svojho času som niečo robila po prvýkrát. Po 
prvýkrát som bola účastníčkou v tábore, vyskú-
šala som si, aké je to byť animátorkou (dvakrát), 
naučila som sa háčkovať, po prvýkrát som bola 
na pohovore, po prvýkrát som pocítila, aké to je 
odpadnúť či stratiť sa v noci v lese...

Moje tohtoročné leto sa začalo v pobytovom tá-
bore Hronec, ktorý organizovalo Centrum voľné-
ho času Senica. Prihlásila som sa do tohto tábora 
s nádejou, že sa spoznám s rovesníkmi. A tak sa 
aj stalo. Aj keď musím uznať, že by som to nebola 
ja, keby som na konci tábora nebola obklopená 
deťmi. Asi nikde inde nezažijete toľko táborákov 
s piesňami, hrania na gitare, smiechu, strašidel-
ných historiek, veľmi silných životných príbehov, 
country tancov a zážitkov v podobe turistík či 
splavovania rieky Hron. Toto bol môj prvý poby-
tový tábor, ktorý som absolvovala a ja len dúfam, 
že na budúci rok bude opäť. Na novom mieste, 
a aspoň s takou atmosférou ako bola tento rok. 
O dva týždne neskôr som bola animátorkou v 
tábore pre deti zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, ktorý tiež organizovalo CVČ. Bola to 
moja prvá veľká skúsenosť. Decká boli zo začiat-
ku trochu "plaché", no oťukali sa a boli na neza-
platenie. Bolo vidieť, že všetko, čo sme pre nich 
robili, bolo pre nich veľmi vzácne. Boli chvíle, keď 
to bolo náročné a boli aj tie, kde som sa aj ja na-
chvíľu stala iba "účastníčkou" a užívala som si to 
s nimi. O týždeň na to som sa dostala do tábora 
s témou: Po stopách škriatka Stonohu. Tiež pod 
krídlami CVČ.  Už som tak trocha vedela o čom 
animátorstvo je a myslela som si, že to bude ma-
lina. No ak ste traja vedúci na 27 detí, nie je to 
najľahšie. Ale zvládli sme to najlepšie, ako sa len 
dalo. Jednu veľmi dôležitú vec som sa na tomto 
tábore naučila: nekričať. Ak kričí vedúci, kričia aj 
decká. 

Veľmi si vážim všetkého času, čo som strávila s 
deťmi, lebo nebola to pre mňa povinnosť, ale 
bola to moja vášeň sa deťom venovať. Teraz 
viem posúdiť, že práca učiteľov, vychovávateľov 
a všetkých, čo pracujú s deťmi je veľmi náročná 
a veľmi si ju cením. Možno raz sa zo mňa stane 
učiteľka či niekto, kto bude pracovať s deťmi, no 
stále je to „vo hviezdach“. Nesmierne ĎAKUJEM 
patrí všetkým vedúcim, s ktorými som mohla 
spolupracovať, ĎAKUJEM ľuďom, s ktorými som 
zažila neuveriteľné zážitky a veľké ĎAKUJEM pa-
trí aj všetkým deťom, ktoré som mohla na všet-
kých táboroch spoznať.

Ema Poláková
Študentský parlament Senica

Leto 

Slnko žiari nad obzorom, 
Leto ešte nekončí, 
Nádej, lásku, veselie, 
Neschovávaj pod oči. 

Leto stále pokračuje, 
Tešíme sa spolu,
Deti šantia, veselia sa,
Prebehnú aj horu. 

A keď slnko zapadne, 
Pribehnime k ohňu. 
V pesničkách sa nestratíme,
Cítiš letnú vôňu?

Katarína Valúchová 
Študentský parlament SenicaArchívne foto: Členovia Študentského parlamentu mesta Senica 

na Bratislavskom hrade a návšteve parlamentu v roku 2006.
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Maturanti zo študentského parlamentu

Adela Sadloňová 
Aďa, cieľavedomá, samostatná, inšpira-
tívna a energická predsedníčka senické-
ho študentského parlamentu! Úspešná 
absolventka Gymnázia L. Novomeského, 
so samými jednotkami. Priekopníčka 
nových foriem činnosti, ktorá vie vy-
svetliť a vyriešiť hocičo a má neskutočný 
spoločenský rozhľad. A jej postoj pred 
kamerou či mikrofónom? Radosť poč-
úvať. I myšlienky, ktoré kladie na papier, 
dobiehajú mnohých renomovaných 
autorov. V študentskom parlamente 
pôsobila v rokoch 2018 - 2021 a stala sa 
tu prirodzeným vodcom, bola nielen pri 
všetkých aktivitách parlamentu, ale aj na 
väčšine podujatí Senica 2.0 a svojej školy. 
Poznáme ju ako bojovníčku za spravodli-
vosť a objektivitu, zanietenú ekologičku 
a diskutérku. Ľudia jej veria a práve na 
tomto možno postaví svoju budúcnosť. 
Nielen pri štúdiu náročnej bilingválnej 
vysokej školy International School of Li-
beral Arts v Bratislave so zameraním na 
medzinárodné politické vzťahy, ale tiež v 
praktickom živote. Držíme ti palce, Adel, 
a ďakujeme za tvoj prínos do histórie 
Študentského parlamentu mesta Senica 
i Centra voľného času. Bola si jedinečná. 
Určite sa s tebou stretneme na poli veľkej 
politiky.

Zuzana Čižmárová
Zuzka, stále usmiata, inteligentná pod-
predsedníčka študentského parlamen-
tu. A nielen to, bola aktívnou členkou 

študentskej rady na gymnáziu, patrila 
medzi nosné piliere OZ Senica 2.0  a bola 
a je dobrovoľníčkou s veľkým D! Ďakuje-
me veľmi pekne za roky strávené v parla-
mente (2018 - 2021), za nápady, ochotu, 
organizáciu väčšiny podujatí, za jej názo-
ry a triezve uvažovanie i vety typu: „Dani 
neboj, to bude v pohode“ alebo „Jasné, 
ja to urobím“. A študentský ples bez nej? 
Ani omylom. Na pleciach jej vždy ležala 
celá plesová tombola, či zasadací poria-
dok účastníkov! Deň študentstva na rad-
nici? Detto. Moderovanie? Suverénne. 
Pre Mareka Štítneho - Hecni sa! alebo 
písanie projektov? Prvá! Dospela pri tom 
všetkom, tak treba ísť odvážne životu v 
ústrety! Či už na vysokoškolských štúdi-
ách žurnalistiky na Masarykovej univerzi-
te v Brne, alebo priamo v praxi. Napríklad 
pri riešení globálnych problémov, ako sú 
klimatická kríza, marginalizované komu-
nity a práva žien. Tak nech máš dobre 
zastrúhanú ceruzku, Zuzi. 

Zuzana Závodská
Zuzka je úspešnou absolventkou 
Gymnázia L. Novomeského a aktív-
nou členkou študentského parla-
mentu v rokoch 2017 – 2021. Pozná-
me ju aj ako kreatívnu výtvarníčku 
a nadšenú divadelníčku. Je ju vždy 
počuť a vidieť, vie byť efektívna a 
zdravo asertívna, má veľa záujmov, 
vie, čo chce. Tieto svoje vlastnosti 
umocnila na ročnom študijnom po-
byte v USA a veľmi dobre na ne po 
návrate nadviazala. V parlamente 
patrí medzi jej obľúbené aktivity ka-
ždoročná (najmä výtvarná a mana-
žérska) príprava študentského plesu, 
Dňa študentstva na radnici, nechý-
bala pri projekte Ďakujeme 89, pri 
písaní do Študentských listov a je 
autorkou nového loga študentské-
ho parlamentu a loga študentských 
listov. Vieme, že sa budúcnosti  vidí 
ako učiteľka v ZUŠ, interiérová dizaj-
nérka alebo architektka. Tak nech sa 

ti, Zuzka, tvoje plány vydaria podľa 
predstáv. Veď si žena plná života a 
vieš to s ľuďmi. Želáme ti úspešné 
štúdium na vysnívanej fakulte archi-
tektúry, na prestížnej ČVUT v Prahe a 
tešíme sa na tvoje budúce výtvarné i 
architektonické počiny. 

Kamil Kotvan
Kamil bol vždy vynikajúcim študen-
tom! Maturoval na Obchodnej aka-
démie v Senici. Do histórie svojej 
školy sa zapísal ako svedomitý a roz-
hodný predseda študentskej rady. 
Svojim umením diplomacie posu-
nul obchodkársku študentskú radu 
vpred. Aktívne sa zúčastňoval súťaže 
Spracovanie informácií na počítači, 
vyniká v rýchlosti písania na počí-
tači, je zakladateľom Community 
Development League (elektronický 
šport). Je pravidelným darcom krvi 
a vášnivým cestovateľom. Zaujíma 
sa o domácu i zahraničnú politiku, je 
otvorený novým výzvam, čomu od-
povedá i jeho prijatie na prestížnu 
vysokú školu v zahraničí, v Dánskom 
meste Aalborg - University College 
of Northern Denmark - marketin-
gový manažment. V študentskom 
parlamente, kde pracoval v rokoch 
2019 - 2021, sa venoval stretnutiam 
so zaujímavými ľuďmi, tvorbe člán-
kov do Študentských listov a bol veľ-
kým prínosom pre študentskú radu 
na svojej škole. Tak nech sa, Kamil, z 
Dánska o päť rokov vrátiš ako hoto-
vý marketingový riaditeľ.

Karolína Muchová
Kajka maturovala na Súkromnej 
strednej škole podnikania v Senici. 
Okrem veľmi dobrých študijných vý-
sledkov bola napríklad v rámci pred-
metu Aplikovaná ekonómia zvolená 
za prezidentku študentskej spoloč-
nosti. Dva roky bola predsedníčkou 
Školského parlamentu SSOŠP. Čo 
vyžaduje veľa energie a zodpoved-

nosti. Vždy vedela nezištne pomôcť, 
čo dokazuje aj jej účasť na rôznych 
charitatívnych zbierkach. V Študent-

skom parlamente bola najviac aktív-
na v rokoch 2017 a 2018. Angažo-
vala sa pri prípravách študentských 
plesov, najmä po výtvarnej stránke, 
k čomu inklinuje najviac, pri dobro-
voľníckych aktivitách a pri tvorbe 
študentských listov. I Tebe letí po-
ďakovanie, Kaji a želanie ďalšieho 
úspešného študentského života na 
Vysokej škole poľnohospodárskej v 
Nitre, na fakulte ekonomiky a ma-
nažmentu.   

Adi, Zuzi Č, Zuzi Z., Kamil a Kaj-
ka, veríme, že sa vidíme sa pri 20. 
výročí parlamentu. V roku 2022. 
Študujte, čo to dá, a robte česť a 
dobré meno Senici.

Dana Kopecká

Stalo sa už tradíciou, že sa na týchto stránkach každoročne lúčime s našimi maturantmi, ktorí odchádzajú na vysokoškolské štúdia. 
Parlamentu venovali množstvo voľného času a energie,  priniesli nový „vietor“ do plachiet a verím, že si i oni odnášajú zopár  
skúseností do života vďaka mládežníckym aktivitám. Len škoda, že nás viac ako na rok pribrzdila koronakríza.

Do Stonožky na TÁBORÁK! 
Akosi sa nám nechce ešte roz-
lúčiť s letom, a tak  vás pozý-
vame na malú poprázdninovú 
after párty, zakončenú táborá-
kom. Už v utorok 14. septembra 
2021, od 16.00 v priestoroch 
Materského centra -  tj. vedľa 
hlavnej budovy CVČ. Pozývame 
nielen našich táborníkov, ale 
aj bývalých či budúcich členov 
našich krúžkov, ich rodičov, 
verejnosť... Pred táborákom 
vás  budú čakať veselé súťažné 
stanovištia, výtvarné dielničky,  
vystúpenia mažoretiek Spirit 
a mladých gitaristov... Tak sa k 
nám príďte pozrieť, vyblázniť sa 
a zaspievať! Potraviny na ope-
kanie i pitie si zoberte z domu-
.A možno nás príde navštíviť aj 
známy pevák Janko Slezák.    
                   -cvc-
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Jednoducho „20“ - časť tretia
Presne toľko bude už o polroka senické-
mu študentskému parlamentu a čítate 
tretie pokračovanie rubriky, ktorá vám 
chce jeho históriu priblížiť. V minulom 
čísle sme sa venovali  rokom 2002 - dnes  
prichádzajú na rad roky 2005 – 2007 a 
ďalšie mená, ktoré vtedy hýbali  parla-
mentom a mestom. 

Predseda, PETER SIWIEC, vtedajší študent 
osemročného gymnázia,  je jeden z nich.  
Bol pri kormidle najdlhšie zo všetkých 
predsedov, takmer štyri roky! A keď začínal 
(jeseň 2004), nemal ani 15! Mládenec, ktorý 
strhával k aktivite ostatných, vedel pome-
novať a riešiť problémy, dokázal na rovinu 
rokovať s dospelými a klásť nepríjemné 
otázky a už vtedy mal rozhľad dospelej-
šieho človeka. Bol  pri všetkých novinkách, 
ktoré parlament v tej dobe tvoril a vytvoril!  
A jednou z tých dôležitých bola napríklad 
myšlienka na vznik mesačníka Študentské 
listy. Slovo dalo slovo, podpora prišla od 
vtedajšieho primátora Ľubomíra Parízka 
aj od redakčnej rady Naša Senica a jeho 
redaktorky Vierky Baroškovej. Prvé číslo 
uzrelo svetlo sveta v marci 2005. A viete, 
kto bol v prvej redakčnej rade? Z gymná-
zia Ján Hyža a Monika Kurtová, zo SSOŠP 
Veronika Hanzelová, z OA Janka Surová a 
zo SOU Marianna Iskrová. Autorom titul-
nej grafiky Listov bol gymnazista Vlado 
Minx. Všetci menovaní boli spolu s Peťom 
ťahúňmi parlamentu. Janko mal dva roky v 
Listoch vlastnú rubriku „Okno“, bol jedným 
z mládežníckych lídrov na gymnáziu a jeho 
skvelou aktivitou bol projekt Mesto v po-
hybe! Monika napríklad reprezentovala v 
decembri 2005 Senicu a Slovensko na Eu-
rópskom týždni mládeže v Bruseli. Ďalšími 
mladými ľuďmi v parlamente, na ktorých sa 
dalo stopercentne spoľahnúť boli: Andrej 
Kubík, Monika Mikušová, Katarína Smíka-
lová, Viktória Vasiľová, Katarína Hrebíčková, 
Miloš Fojtlín, Veronika Dorotková, Monika 
Závišová, Veronika Štefková, Martin Mi-
kuš, Barbora Čajková, Veronika Zlochová...   
Všetky vydania Študentských listov nájdete 
na webe mesta Senica, v mesačníku Naša 
Senica.

Na jar 2005 sa študentský parlament „sťa-
huje“ späť tam, kde vznikol, do Centra 
voľného času Senica. Naďalej však zostáva 
„poradným orgánom primátora“ a jeho 
predĺženou rukou. Oficiálnou koordinátor-

kou sa stáva Dana Kopecká, vedúca odde-
lenia kultúry CVČ. V parlamente vznikajú 
pracovné komisie, upravujú sa stanovy, 
spracováva sa plán činnosti... Prvou veľ-
kou samostatnou akciou parlamentu bol 
v roku 2005 Deň Zeme. Konal sa v parku a 
v budove DAVu, s hudobným programom, 
workshopmi, súťažami, sadením stromče-
kov a účasťou viac ako 200 účastníkov zo 
základných škôl. Bol to prvý takýto veľký 
Deň zeme v Senici a odštartoval neskoršie 
každoročné mestské oslavy Dňa Zeme.         
             
Ale  späť k predsedovi Peťovi Siwiecovi. 
Zaviedol v parlamente a v meste i ďalšie 
novinky. Vtedy doposiaľ neprebádané! 
K nim patrí napríklad projekt na výzvu 
Ministerstva školstva SR - Mladí na scénu 
(2006). Peťo sadol a cez prázdniny vymyslel 
a napísal 30 strán a projekt na ministerstve 
prešiel. Samozrejme s podporou a pomo-
cou správnych ľudí z MsÚ Senica (zdru-
ženie Pro Region, pani Mária Piačeková a 
Anna Závodská) i samotného primátora. 
Obsah projektu a neskôr realizácia však už 
bola na Peťovi a na parlamente. Mal vtedy 
necelých 16 rokov. Cieľom projektu bola 
participácia mladých na živote mesta a 
vďaka nemu vznikla pri mestskom zastu-
piteľstve nová komisia pre mládež. Projekt 
bol niekoľkokrát prezentovaný verejnosti a 
školskej mládeži v DAVe a v dome kultúry 
na workshopoch. Treba tu spomenúť aktív-
nu spoluprácu a pomoc od OZ Mládež pre 
Senicu a Martina Lidaja. Súčasťou projektu 
bola aj organizácia veľkej hip-hopovej pár-
ty „Haluzeum“, v dome kultúry. Do ktorej sa 
s vervou pustil, kto iný ako predseda Peter. 
Rovnako tak do hudobného Koncertu na 
jednotku, kde sa predstavili mladé senic-
ké kapely a kde začala i krátkodobá spo-
lupráca s parlamentom v Hodoníne. Áno, 
spolupráca s parlamentmi na okolí, nielen 
v Hodoníne, ale i Myjave a Pezinku, či s ča-
jovňou U sousedú v Kunove, bola jednou z 
ďalších Peťových autorských vychytávok. 
Tak ako vznik mestskej ankety Cena senic-
kej mládeže (október  2006). Ako prvá ju 
vtedy získala Dana Kopecká. Tradícia anke-
ty je doposiaľ neprerušená, i keď si prešla 
vývojom v oblasti nominácií aj hlasovania. 
Do roku 2020 sa konalo už 16 ročníkov.      

Tento plodný rok 2006 priniesol pod tak-
tovkou Peťa Siwieca aj aktivity, ako je 
návšteva na ministerstve sociálnych vecí, 

ministerstve obrany a  v Národnej rade SR. 
Bolo to v spolupráci s vtedajším gestorom 
nášho parlamentu, poslancom NR SR pán 
Jurajom Horváthom. Parlament sa tiež po-
dieľal celou jednou kapitolou na vydaní pu-
blikácie k participácii mládeže v SR (vydala 
Rada mládeže Slovenska) a k jej vydaniu sa 
v Bratislave konala tlačová beseda pre novi-
nárov, s názvom „Pre slovenských politikov 
je téma mládež nezaujímavá“. Zúčastnil sa 
jej opäť, kto iný ako náš predseda a s ním 
tajomník parlamentu Ivan Tobiáš, MsÚ. 

V roku 2006 vzniká vďaka členovi parla-
mentu, basketbalistovi Maťovi Mikušovi, 
nová tradícia  veľkonočného basketbalo-
vého turnaja (2006 - 2009). Víťazom ankety 
Cena senickej mládeže 2006 sa stal Štefan 
Orth, známy senický výtvarník a učiteľ ZUŠ 
Senica.         

A čo rok 2007? Okrem pravidelných zasad-
nutí parlamentu, spolupráce s mestom, 
Dňom študentstva na radnici, družobných 
podujatí, tvorby Študentských listov, chari-
tatívnych zbierok a turnajov vzniká prvá fo-
tografická súťaž, vyhlásená parlamentom 
- „Mládež v akcii“. V DAVe bola vytvorená 
Wall of youth na odkazy mladých mesta, 
novinkou bolo podujatie pre stredoškol-
skú mládež Krok za krokom mestom, opäť 
k participácii mladých. Víťazkou 3. ročníka 
ankety Cena senickej mládeže sa stáva 
Andrea Jakubcová, trénerka tanečnej sku-
piny Sonny. A parlament sa v tomto roku 
pri príležitosti 650. výročia mesta stretol i 
s prezidentom republiky, pánom Ivanom 
Gašparovičom. Čo poviete, celkom dosť 
na tých zopár rokov činnosti i na mladého 
predsedu. 

A čo robí  Mgr. Peter Siwiec  v súčasnosti? 
Vyštudoval Fakultu manažmentu Univer-
zity Komenského, odbor finančný manaž-
ment a po niekoľkých pracovných príle-
žitostiach zakotvil v Prahe, kde už osem 
rokov pracuje v oblasti FMCG (maloob-
chod) na rôznych manažérskych pozíciách. 
Oslovili sme ho a požiadali o odpovede na 
niekoľko otázok:

Pochopiteľne tu nie sú spomenuté všetky 
tvoje aktivity, Peter. Vieme o tebe napríklad, 
že si bol vtedy pozývaný i na rokovanie Rady 
mládeže SR, že si v Bratislave hodnotil súťaž 
MOST 2007, že si bol poradcom pri zakladaní 

študentského parlamentu v Partizánskom, 
že si autorom výziev Pošli to ďalej, alebo 
Vrchnáčik. Je to všetko pravda? A kto bol v 
parlamente tvojou pravou rukou? A ešte – čo 
to boli Mosty a ako súviseli s prácou študent-
ského parlamentu?  
Tak pravda to celé je, len to všetko znie sko-
ro ako inzerát na Supermana. Ale nie, nebol 
som žiaden self-made man. Naviazal som 
na prácu Jara Cigánka, ktorý nám tú ces-
tičku už trochu vyšliapal.  Celú dobu sme 
dostávali veľkú podporu od mesta a CVČ 
a v samotnom parlamente to bolo o tvrdej 
práci ďalších pätnástich ľudí, ktorí ju robili 
nezištne a zadarmo vo svojom voľnom 
čase. MOST je ocenenie, ktorého cieľom 
bolo zviditeľniť mladé osobnosti Sloven-
ska, ktoré svojimi dobrými nápadmi a 
ochotou spolupracovať robia zo sveta lep-
šie miesto. Udeľuje ho Rada mládeže Slo-
venska a jeden rok som mal tú česť sedieť 
v porote, ktorá vyberala z pomedzi nomi-
novaných tých najlepších. Mimochodom, i 
náš vtedajší primátor, Ľubomír Parízek, túto 
cenu získal. A bolo to práve v rokoch, o kto-
rých hovoríme. Primárnou úlohou študent-
ského parlamentu bolo participovať na 
živote mesta, pomáhať svojmu okoliu stať 
sa lepším a v neposlednej rade pomáhať 
samotným členom rozvíjať samých seba a 
osvojiť si zručnosti, ktoré sa v škole naučiť 
nemohli. Za mňa boli všetky tri body, ktoré 
spomínam, splnené na výbornú. 

Ako si dokázal skĺbiť toľkú mládežnícku akti-
vitu so štúdiom na gymnáziu? 
Deň každého človeka má 24 hodín, ako ich 
naplní, je na každom z nás. Myslím, že veľa 
ľudí toho dokáže stihnúť aj omnoho viac 
ako ja vtedy. Parlamenťácke aktivity ma 
bavili, z jeho členov sa stali priatelia a z pri-
ateľov zase ďalší členovia, veril som tomu, 
že to, čo robíme má zmysel a to, ako som 
neskôr v živote zistil, je hlavný motor ľud-
ského snaženia. Nikdy by ma ani vo sne ne-
napadlo, že parlament tu bude aj o dvadsať 
rokov, čo ale iba dokazuje, že to celé malo a 
má zmysel. Nech sa mu darí i naďalej.

Nabudúce vám priblížime aktivity jubilu-
júceho Študentského parlamentu mesta 
Senica v rokoch 2008 - 2010.

Dana Kopecká, Peter Siwiec
Foto: Archív Študentského parlamentu

mesta Senica                                                                                                                
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Momentky zo Senického kultúrneho leta 2021
Foto: Mesto Senica, MsKS
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Vstupné: 5 €, deti 4 €  

Nedeľa 12. a sobota 25. september 
o 17:00
BABY ŠÉF: RODINNÝ PODNIK  
Žáner: animovaná komédia   
 
Sobota 11.  september o 19:00
SHANG-CHI: LEGENDA O DESIATICH 
PRSTEŇOCH 
Žáner: dobrodružný, akčný, fantasy  

Piatok 10. september o 19:00, nedeľa 
26. september o 17:00
AFTER: TAJOMSTVO  
Žáner: romantický    
 
Streda 8. september o 19:00
VEČIEROK 
Žáner: komédia 

Utorok 7. september o 19:00
ZNÁMI  NEZNÁMI 
Žáner: komédia 

Piatok 10.  a  sobota 11. september 
o 17:00
LABKOVÁ  PATROLA  VO FILME 
Žáner: animovaná komédia   
 
Nedeľa 12. september o 19:00
PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA  A KAREL
Žáner: komédia, dráma
  
Utorok 14.  a piatok 17. september 
o 19:00 VTELENIE  ZLA    
Žáner: horor    
  
Streda 15.  a nedeľa 19 . september 
o 19:00
ZÁTOPEK  
Žáner: životopisná dráma 

Piatok 17. september o  17:00 
YAKARI    
Žáner: animovaný, rodinný

Sobota 18.  a nedeľa  19. september 
o 17:00
MARTIN  A TAJOMSTVO  LESA  
Žáner: rodinný 

Sobota 18.  a streda 22. september 
o 19:00 
JEDINE  TEREZA 
Žáner: romantická komédia

Utorok 21.  a utorok 28 . september 
o 19:00
CHYBY   
Žáner: romanca

Štvrtok 23.,  sobota 25., nedeľa 26.  
a streda 29. september o 19:00
SPRÁVA     
Žáner: dráma    

Program KINA MLADOSŤ 
na september
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Aj tento školský rok sme pre vás v Centre voľného času Senica pripra-
vili pestrú ponuku krúžkov.
• Na batoliatka s mamičkami čaká materské centrum so spontánnymi aj 
spoločnými hrami, tvorivými dielničkami, rodinnými akciami. 
Pre deti v predškolskom veku máme v ponuke mažoretky MINISPIRIT, 
tanečnú prípravku, šachový krúžok ŽUBRIENKY, pohybovú prípravku, jogu 
pre deti, gymnastiku, folklórny súbor ĽUDOVČEK, Zázračný ateliér, výtvarný 
krúžok, v priestoroch materského centra Waldorfské herničky a krúžok Z 
rozprávky do rozprávky.
• Na žiakov základných škôl čaká hra na gitaru, bicie, ukulele, keyboard, 
zobcovú flautu, spevácky a dramatický krúžok, mažoretky SPIRIT, tanečný 
krúžok DANCE GIRLS, folklórny súbor ĽUDOVČEK, gymnastika, atletika, 
športové hry pre radosť, joga pre deti, stolný tenis, šachový krúžok, turis-
tický krúžok CESTOU – NECESTOU ZA KRÁSAMI SLOVENSKA, keramikársky 
krúžok, Zázračný ateliér, fotografický krúžok, výtvarný krúžok, Vareška ma-
lého kuchára, v priestoroch krásneho senického múzea krúžok historikov, 
v priestoroch našej super klubovne krúžok BABINEC pre dievčatá – o všet-
kých babských veciach a  TEENS klub – neformálne priateľské stretnutia 
mládežníkov plné zaujímavých zážitkov, na ktoré sa nezabúda... 
• Stredoškoláci sa k nám môžu prísť naučiť hrať na gitaru, ukulele, bicie, 
keyboard, zobcovú flautu, zahrať si ping – pong, alebo sa prihlásiť do spe-
váckeho či fotografického krúžku, krúžku historikov, turistického krúžku a 
TEENS klubu. 
• Pre dospelých sme pripravili kurz hry na gitaru. 
• Prihlasovanie do krúžkov je možné elektronicky – vyplnením elek-
tronickej prihlášky na našej webovej stránke www.cvcsenica.edu-
page.org , alebo osobne v budove CVČ do 15. septembra 2021.
• Podrobné charakteristiky krúžkov, informácie o platbách a zápise nájdete 
na našej webovej stránke: cvcsenica.edupage.org,  FB CVČ Stonožka Se-
nica alebo na tel. čísle: 034/651 3539.
Tešíme sa na vás!

Kolektív CVČ Senica
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MESTO SENICA
zverejňuje oznámenie o obsadení pracov-
ného miesta na Mestskom úrade v Senici na 
Oddelení výstavby, životného prostredia a 
dopravy, Referáte územného plánovania, in-
vestičnej výstavby a stavebného poriadku na 
pozíciu odborného zamestnanca. 

Dátum na podanie žiadosti o prijatie do za-
mestnania: 20. 9. 2021

Popis pracovnej pozície: odborný zamestnanec 
na Referáte územného plánovania, investičnej 
výstavby a stavebného poriadku vykonáva najmä 
investičnú činnosť pri príprave alebo uskutočňo-
vaní stavieb alebo technologických častí  stavieb, 
technický dozor nad stavbami a technologickými 
časťami stavieb, zabezpečuje prípravu a realizáciu 
stavieb v investorstve mesta, dozor investora, pri 
realizácii stavieb, posudzuje predprojektovú a 
projektovú dokumentáciu stavieb v meste, vydá-
va vyjadrena k projektom stavieb, zúčastňuje sa 
konaní, preberá a odovzdáva ukončené investície 
do evidencie majetku mesta, zabezpečuje čin-
nosti spojené s vypracovaním územnoplánovacej 
dokumentácie, jej zmien  a doplnkov.

Miesto výkonu práce: Mestský úrad Senica, úze-
mie mesta Senica

Kvalifikačné a iné predpoklady:
• VŠ druhého stupňa so zameraním na stavebníc-
tvo, pozemné stavby, architektúru
• výhodou je odborná spôsobilosť  - stavebný do-
zor, stavby vedúci
• bezúhonnosť a spôsobilosť na právne úkony
• zdrav. spôsobilosť, prax v odbore vítaná

Požadované schopnosti a osobnostné vlast-
nosti:
• samostatnosť, dôslednosť, zodpovednosť  • 
schopnosť identifikovať a riešiť problém • komu-
nikačné schopnosti 
• schopnosť tímovej práce • znalosť práce s PC (MS 
Word, MS Excel) • VP sk. B

Predpokladaný dátum nástupu na voľné pra-
covné miesto: dohodou.

Pracovný pomer: na dobu určitú 1 rok s 3 me-
sačnou skúšobnou dobou, s možnosťou uzatvoriť 
pracovný pomer na dobu neurčitú.

Záujemcovia doručia svoje žiadosti na adresu: 
Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 
25  Senica, do 20.09.2021 do 12.00 hod. do po-
dateľne MsÚ s označením  „ Žiadosť o prijatie do 
zamestnania “.

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

Vyhlasovateľ si  vyhradzuje  právo nezaradiť do 
výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺ-
ňajú požadované podmienky, nevybrať žiadneho 
uchádzača alebo výberové konanie v jeho priebe-
hu zrušiť bez udania dôvodu.

Bližšie informácie poskytuje: JUDr. Marek Do-
šek, prednosta Mestského úradu. Kontakt: tel. 
034/651 2296, mail: marek.dosek@senica.sk.

Ing. Mgr. Martin Džačovský
primátor mesta Senica

(Kompletné info na www.senica.sk.)

Beh vďaky 2021 Senica – Prietrž 
- s rekordnou účasťou a po prvýkrát súčasťou Moravsko-slovenského bežeckého pohára

Súčasťou regionálnych spomienkových slávností výročia Slovenského národ-
ného povstania je vždy v závere augusta aj bežecké športové podujatie Beh 
vďaky so štartom v Senici, s cieľom v Prietrži - v osade U Rehušov.

Tento rok sa na štart v Senici pred futbalovým štadi-
ónom postavilo rekordných 87 účastníkov, ktorých 
v sobotu 28. augusta o 16.00 hodine odštartoval 
primátor Senice Martin Džačovský. Na pretekárov 
čakalo vcelku chladné počasie, s teplotami len oko-
lo 18 stupňov Celzia, sprevádzané takisto chladným 
vetrom. Trať Behu vďaky je dlhá 11,1 kilometra s as-
faltovým povrchom, za Senicou prechádzajúca do 
kopcovitého terénu s celkovým prevýšením približ-
ne 300 metrov.

„Aktuálny 16. ročník Behu vďaky bol prelomový, preto-
že boli preteky po prvýkrát zaradené do bežeckej súťa-
že Moravsko-slovenský bežecký pohár, čo sa podpísalo 
pod hojnejšiu účasť pretekárov z druhej strany rieky 
Moravy,“ konštatoval riaditeľ bežeckého podujatia 
Milan Jablonický z Občianskeho združenia Petrus, 
ktoré tvorí spolu s mestom Senica a obcou Prietrž 
hlavné organizačné trio Behu vďaky.

V každej kategórii mužov (M-40, M-50, M-60, M-65, 
M-70) a žien (Ž-35, Ž-45, Ž-55) boli prví traja najú-
spešnejší odmenení pohárom. Finančnú odmenu si 
odniesli prví traja pretekári medzi mužmi i ženami v 
absolútnom poradí:

Muži, absolútne poradie (Beh vďaky 2021):
1. Lukáš Soural, VSK UNI Brno, 0:43:18
2. Pavol Masaryk, AK Senica, 0:44:24
3. Jozef Jurčík, Skalica, 0:45:08

Ženy, absolútne poradie (Beh vďaky 2021):
1. Ivana Záškvarová, Bratislava, 0:51:56
2. Dana Janečková, AC Nové Zámky, 0:52:28
3. Iveta Kluknavská, Gelnica, 0:54:35

Ceny bežcom odovzdávali zástupca primátora Seni-
ce Filip Lackovič, starostka obce Prietrž Dana Blažko-
vá a podpredseda TTSK Pavol Kalman. 
Viac info i foto na: http://behvdaky.eu.

-tam-
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Po roku v Senici opäť Na kolesách proti rakovine
Po druhýkrát sa v Senici na mestskom kúpalisku stretli sympatizanti charitatívno-športového po-
dujatia „Na kolesách proti rakovine“, aby uplynulú sobotu 4. septembra absolvovali spoločnú jazdu  
zo Senice, cez Kunov, do Sobotišťa a späť. Do pelotónu sa tento rok zapojilo 123 cyklistov (vlani 79). 

Celá trasa, ktorú pelotón cyklistov 
odšliapal pohodlným tempom, je 
dlhá 14,8 kilometra. Štartovala spred 
mestského kúpaliska, pokračovala po 
cyklotrase smerom do mestskej časti 
Kunov, odtiaľ na Kunovskú priehradu, 
ďalej do Sobotišťa a naspäť do areálu 
senického mestského kúpaliska.

„Po príjazde do areálu kúpaliska v Senici 
čakalo na športovcov i sympatizantov 
tejto kampane Na kolesách proti rakovi-
ne príjemné popoludnie, ktoré vystúpe-
ním pre deti spestril Šašo Fifo s Vierkou. 
Po ňom prišiel rad na rad žrebovanie 
tomboly, kde hlavnou cenou bol mo-
derný bicykel v retroštýle od spoločnosti 

DEMA,“ uvádza za senický organizačný 
tým Juraj Kabát z OZ Kozel. Šťastnou 
výherkyňou sa stala Iwona Fuda-
lewska. 

Pošas celého popoludnia mali mož-
nosť návštevníci priamo prispieť do 
finančnej zbierky pre Nadáciu Výskum 
rakoviny alebo ju podporiť zakúpením 
jej propagačných predmetov, akými 
boli  tričká, šiltovky, prívesky a podob-
ne. V druhom ročníku sa takýmto spô-
sobom podarilo vyzbierať tisíc eur. 

Spoluorganizátorom podujatia je aj 
mesto Senica, ktoré sa angažuje for-
mou finančnej podpory, personálnej i 
materiálnej pomoci. „Žiaľ, s rakovinou 
má zrejme skúsenosť vo svojej rodine 
každý. Preto sme radi, že sme našli spô-
sob a vytvorili priestor pre podporu tejto 
dobrej veci. Je to zmysluplný spôsob, 

ako skĺbiť šport, čas strávený spoločne 
so svojimi blízkymi i charitatívny úmy-
sel,“ reagoval senický primátor Martin 
Džačovský.

„V súčasnej korona dobe sa dostávajú 
život ohrozujúce civilizačné choroby 
ako keby na okraj záujmu. O dôvod viac, 
prečo mať tento moment na pamäti a 
aj takýmto spôsobom naň upozorňo-
vať,“ dodáva zástupca primátora Filip 
Lackovič, ktorý sa postavil na štart a s 
pelotónom absolvoval celú trasu.
  
Cieľom finančnej zbierky, ktorú hlavní 
organizátori podujatia Na kolesách 
proti rakovine realizujú v mestách 
na Slovensku v prospech Nadácie 
Výskum rakoviny, je zakúpenie žltého 
lasera v hodnote 30 tisíc eur na ciele-
nú izoláciu nádorových buniek paci-
entov so zachovaním schopnosti ich 
ďalšieho rastu. Pôjde o nadstavbové 
rozšírenie výkonného prietokového 
cytometra (triediča buniek), ktorý je 

v Ústave experimentálnej onkológie 
Biomedicínskeho centra Slovenskej 
akadémie vied v Bratislave.

T. Moravcová
Foto:  -tam-, -lv-

 
 

 

Dostihy koní štartovali v Čáčove 
v nedeľu 22. augusta
Po ročnej pauze mohlo Poľnohospo-
dárske družstvo Senica v spolupráci s 
mestom Senica pozvať širokú verejno-
sť na nedeľňajšie dostihy koní. Fanúši-
kovia tohto športu si mohli vychutnať 
celkom šesť štartov v dostihoch na 
vzdialenosť 1000, 1750, 2300, 3000 a 
3750 metrov. Divácky najatraktívnej-
šie boli prekážkové dostihy steeple-
chase cross-country. K sprievodnému 
programu okrem dostihov poníkov 
patrilo napríklad aj vystúpenie dycho-
vej hudby Búranka a tombola.                    
                       -lv-, Foto: S. Bučák
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S trénerom senických vzpieračov Andrejom Paškom:
Posilňovanie detí a mládeže nemá nič spoločné s kulturistikou
Posilňovanie u detí: áno či nie?
V minulosti sa k posilňovaniu detí a 
mládeže odborná aj laická verejnosť 
stavala negatívne. Ale bolo to opráv-
nene? Sám som zažil, keď som ako 
aktívny športovec robil dlhé roky 
bojové športy a tréneri mne a mojim 
rovesníkom zakazovali posilňovať, 
vraj by nás posilňovanie spomalilo. 
Tieto a iné už dnes úsmevné príbehy 
sú našťastie minulosťou a posilňova-
nie si našlo cestu k mnohým špor-
tom. Vo svete sa robilo množstvo 
výskumov, kde sa dokázal pozitívny 
efekt posilňovania pre športovcov 
z radov mládeže. Na fakulte telový-
chovy a športu v Bratislave býva v 
posledných rokoch dosť prednášok, 
ktoré sa venujú problematike posil-
ňovania mládeže. Dokonca aj na Slo-
vensku sa uskutočnil výskum, ktorý 
realizoval Mgr. Gabriel Buzgo, PhD. 
(Minerálna hustota kostí mladých 
vzpieračov – zdravotné aspekty mlá-
dežníckeho vzpierania). 

Činku berú do rúk nielen 
športovci
Treba si uvedomiť že posilňovanie 
nie je iba o činkách a kulturistoch 
tak, ako to vníma laická verejnosť, 
ale s posilňovaním sa stretávajú deti 
v každom športe. Na pohyb totiž ka-
ždý z nás používa svaly, či už behá za 
loptou na trávniku, behá na tartane, 
korčuľuje na ľade, alebo drží v ruke 
tenisovú raketu. A čím je sval silnej-
ší, rýchlejší alebo vytrvalejší, tak 
tým je športovec úspešnejší. Činku 
ľudia berú do rúk z mnohých dô-
vodov, jeden chce mať krajšie telo, 
iný chce zdvihnúť čo najvyššiu váhu 
pri vzpieraní alebo pri silovom troj-
boji, niekto využíva činku ako druh 
rehabilitácie po zranení, športovci 
činkami zvyšujú výkonnosť vo svo-
jom športe. Všetci títo ľudia cvičia s 
činkami, ale každý z nich sleduje cvi-
čením niečo iné. 

Správne posilňovanie u detí 
zabráni problémom s chrbticou
U detí a mládeže tým sledujeme 
spevnenie pohybového aparátu a 
tým sa snažíme zabrániť dnes tak 
veľmi častým problémom u detí s 
krivou chrbticou. Ako tréner sa s 
problémami s chrbticou stretávam 
u detí čoraz častejšie. U športujúcej 
mládeže cvičením s činkami sle-
dujeme zvyšovanie výkonnosti vo 
svojom športe a zabráneniu rôznych 
disbalancii zo športu (vo väčšine 

športov sú preferované jedny svalové 
skupiny na úkor iných a tie sú potom 
oslabené a môžu sa ľahko zraniť). Posil-
ňovanie detí a mládeže nemá nič spo-
ločné s kulturistikou, to je častý omyl 
laickej verejnosti. U detí a mládeže 
nemôže prísť k nárastu svalov, preto-
že ešte nemajú vytvorený testosterón, 
ktorý je zodpovedný za rast svalov. 
Pokiaľ chce byť mladý športovec vo 
svojom športe úspešný, skôr či neskôr 
sa bude musieť začať zaoberať aj čin-
kami. Všetci svetoví úspešní športovci 
v akomkoľvek športe cvičia s činkami 
pod dohľadom trénerov odborníkov. 
Stačí použiť Google. Treba si dať ale 
pozor na to, aby deti začali cvičiť pod 
dohľadom skúseného trénera, ktorý 
má prax v posilňovaní s mládežou. 

Pozor na to, kto vás trénuje
Do tréningov posilňovania sa často 
púšťajú aj tréneri z iných športov, ale 
to považujem za zbytočný risk, kde 
môžu narobiť viac škody ako osohu. 
Nikto z nás nie je univerzálny tréner 
na všetko, každý by sa mal venovať 
svojej trénerskej špecializácii. Potom 
je tu druhá skupina trénerov vo fitne-
scentrách, kde je trénerom pomaly 
každý, kto sa dotkne kľučky na dve-
rách. Za dobrého trénera však pova-
žujem človeka, ktorý je sám úspešný 
športovec v silových športoch, má 
za sebou trénerskú prax pod dohľa-
dom iného skúseného trénera a má 
aj výsledky zo súťaží zo svojimi zve-
rencami. Takému trénerovi by som 
sa nebál zveriť svoje dieťa na tréning 
posilňovania. 

Ktoré cviky sú najúčinnejšie?
Za najúčinnejšie cviky pre deti a mlá-
dež sú považované cviky s veľkou 
obojručnou činkou (5 alebo 10 kg), 
kde sa zapája veľa svalových skupín 
do pohybu (drepy s činkou, drepy 
s činkou nad hlavou, premiestne-
nia činky zo zeme na plecia a pod.) 
Takisto sú dobré cviky s vlastnou 
váhou na zemi, hrazde, príp. cviky 
na nestabilných podložkách. Dôle-
žité je vybudovať si pevný stred tela 
(core). Za veľký problém pri športuj-
úcej mládeži považujem absenciu 
strečingu. Pokiaľ je sval skrátený, tak 
od neho nemôžem očakávať plno-
hodnotný výkon a takisto riskujem 
zranenie. Posilňovanie s činkami u 

detí a mládeže nie je živelným špor-
tom a pod dohľadom skúseného tré-
nera sa dá robiť úplne bez zranení. 
Za sedem rokov trénerskej činnosti 
sme vo vzpieračskom klube neza-
znamenali ani jedno zranenie. 

Preto znie odpoveď na otázku: Posil-
ňovanie s deťmi a mládežou? - určite 
áno. Bude to mať pre ne neoceniteľ-
ný prínos či už do civilného alebo 
športového života.

Andrej Paška
(autor je trénerom ŠK Barbell Senica, 

asistent trénera reprezentácie SR 
a člen Slovenského zväzu vzpierania)

Foto: ŠK Barbell Senica

 Vzpieračky ŠK Barbell Senica reprezentovali na ME vo vzpieraní 15- a 17-roč-
ných v auguste v Poľsku - Viktória Sládková (kat. do 69 kg, do 17 r.) a Viktória 

Pašková (kat. do 40 kg, do 15 r.). Na foto s  trénerom Andrejom Paškom. 
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Program domácich zápasov v septembri:
7. kolo 11. 9. 2021 (sobota) o 18:00 h Senica - Pohronie

9. kolo  25. 9. 2021 (sobota) o 18:00 h Senica - Slovan BA

FK Senica v novej sezóne s lepšími výsledkami 

Zatiaľ posledný duel odohrali Seniča-
nia 28. augusta v Poprade, kde svoje 
zápasy hráva nováčik Fortuna ligy - 
MFK Tatran Liptovský Mikuláš. Na pre-
močenom trávniku vstúpili do zápasu 
lepšie domáci hráči. V 6. minúte sa 
dravým prienikom od polovice ihriska 
prezentoval domáci hráč Švec. Jeho 
sólo zastavil až diskutabilným zákro-
kom senický kapitán Pavlík vo vlastnej 
šestnástke. V 13. minúte vypálil ne-
presne z diaľky A. Krčík. Ravas strelu 
smerujúcu mimo tri žrde sledoval iba 
pohľadom. Už o minútu sa ale skóre 
prvýkrát menilo. Pred bránkou Senice 
sa po centri najlepšie zorientoval Bar-
toš a zblízka prestrelil Ravasa. Lopta sa 
napokon dokotúľala za bránkovú čia-
ru, senický krajný obranca Svoboda ju 
vykopával už spoza čiary. Tatran bol aj 
naďalej aktívnejším tímom. Senica sa 
pripomenula v 20. minúte. Nepresnú 
strelu na bránu Liptovského Mikuláša 
vyslal Šumbera. Vyrovnanie mal na 
kopačke hosťujúci útočník Mashike 
po krídelnej akcii spoluhráča Šimčáka. 

Lopta napokon skončila tesne vedľa 
bránky. Hosťujúca lavička siahla v 35. 
minúte po striedaní. Nevýrazného 
Egerta nahradil mladík Halabrín. Už o 
tri minúty na to sa hostia znova pripo-
menuli nebezpečnou akciou. Dobrým 
obranným zákrokom v malom vápne 
sa prezentoval Robin Hranáč. Hos-
tia sa vyrovnania dočkali tesne pred 
prestávkou. Twardek poslal center do 
domácej šestnástky, kde rukou zahral 
jeden z Liptákov a nasledoval poku-

tový kop. Ten chladnokrvne premenil 
legionár Mashike - 1:1.

Do druhého polčasu nastúpili hostia 
ako vymenení. V 55. minúte zahrával 
priamy kop z rohu ihriska hosťujúci 
Duda. Loptu poslal priamo na brán-
ku, brankár Liptákov Luksch bol pri-
pravený. Domáci pohrozili po rýchlej 
kontre. Bartošova hlavička ale nemala 
razanciu ani presnosť. Krížna strela Ká-
čeríka skončila na rukaviciach senické-
ho brankára, ďalšiu delovku Liptákov 
zblokovali hosťujúci hráči na rohový 
kop. Pred bránkou Senice to znova 
horelo v 68. minúte. Prízemný center 
domácich odvracal v poslednej chvíli 
kapitán Senice Pavlík. Po zmätkoch v 
obrane Liptovského Mikuláša takmer 
po druhý raz v zápase skóroval útoč-
ník Mashike. Jeho zakončenie zblízka 
ale minulo Lukschovu bránku. Vzápätí 
na opačnej strane nebezpečne strieľal 
Káčerík. Ravas kľúčovým zákrokom 
udržal Senicu v hre o tri body. Hostia 
udreli v útoku v 78. minúte. Domáci 

legionár Chan-Soo chyboval pri rozo-
hrávke útočnej akcie Liptovského 
Mikuláša, z čoho napokon profitoval 
Halabrín. Na jeho strelu z 23 metrov, 
ktorá sa obtrela o brániaceho Filinské-
ho, brankár Luksch nezareagoval - 1:2. 
Domáci sa snažili vyrovnať. Senici sa 
tak otvárali okná v obrane Liptákov. 
Jedno z nich takmer využil Mashike. V 
85. minúte došlo ku kurióznej situácii. 
Tréner Liptovského Mikuláša Petruš 
vystriedal Kórejčana Chan-Soo-a, kto-

rý bol na ihrisku iba 11 minút a pokazil 
takmer všetky prihrávky. V závere vrhli 
domáci všetky sily do útoku. Dlhé na-
kopávané lopty im ale vyrovnanie ne-
priniesli. V nadstavenom čase sa ocitol 
v dobrej pozícii kapitán Bartoš, ale 
Ravas bol pripravený.

Ohlasy trénerov:
Marek Petruš, tréner L. Mikuláša: 
„Dnes nebol futbal spravodlivý. Moje 
mužstvo si nezaslúžilo prehrať. V prvom 
polčase sme boli lepší a aktívnejší. Náš 
výkon bol odmenený krásnym gólom. 
Súper v závere prvého polčasu zbytoč-
nou penaltou vyrovnal. Keď sa lámal 
chlieb za stavu 1:1, tam sme nepreme-
nili gólovú príležitosť. Následne sa súper 

tečovanou strelou dostal do vedenia. 
Som sklamaný z výsledku. Futbal sa hrá 
na body a dnes sme ich opäť stratili.“

Pavel Šustr, tréner Senice: „Z našej 
strany bolo prvých 20 minút veľmi zlých, 
hlavne pohybovo a chýbala nám odva-
ha. Vyvrcholilo to inkasovaným gólom. 
Hráči potom pochopili, že musia viac 
pracovať, aby sme sa mohli vôbec do 
zápasu vrátiť a nie ho ešte otočiť. V ka-
bíne som im cez polčas povedal, aby sa 
prestali báť, hrali odvážne a nemysleli 
na výsledok. V druhom polčase sme viac 
behali. Keď sa zápas lámal, boli sme 
šťastnejší. To rozhodlo a ešte nepreme-
nené šance súpera.“

Ivan Tobiáš, foto: FK Senica

Nový ročník Fortuna ligy sa pre senických futbalistov začal v druhej polovici júla. Pod vedením nového tré-
nera Pavla Šustra a jeho asistenta Petra Maléřa nastúpili v Ružomberku, kde dokázali získať bod po bezgólo-
vej remíze. Do prvej reprezentačnej prestávky odohrali v najvyššej súťaži šesť kôl a zatiaľ sa im darí bodovať, 
keď dvakrát vyhrali, trikrát remizovali a raz prehrali. Oproti predchádzajúcej sezóne, v ktorej museli o svoju 
existenciu bojovať až v baráži proti Banskej Bystrici, nastalo v kádri veľa zmien. V lete prišlo desať nových 
hráčov a odišlo pätnásť. 

Doterajšie výsledky Senice:

1. kolo Ružomb. - Senica       0:0

2. kolo Senica - Trnava    2:1

3. kolo  Z. Moravce - Senica    1:1

4. kolo Senica - D. Streda    1:1

5. kolo Žilina - Senica    3:0

6. kolo L. Mikuláš - Senica    1:2



SPOMIENKA
Odišla si predčasne, avšak 
spomienka v nás ako pla-
mienok nezhasne.

Dňa 8. 9. si pripome-
nieme tri roky, čo od 
nás navždy odišla 
skvelá a milovaná 
manželka, mamin-
ka a babička Helena Holkovičová  
zo Senice.

Kto ste ju pozvali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú a ďakujú: manžel, 
dcéra a vnučka.
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SPOMIENKY na zosnulých môžete posielať   
mailom na adresu: redakcia@senica.sk.

SPOMIENKA
Osud Ti nedoprial s nami 
byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť.

Dňa 30. augusta uply-
nulo 15 rokov, keď nás 
navždy opustil man-
žel, otec a starý otec  
Emil Zich.
 
S láskou a úctou spomínajú manželka Vlasta, 
deti Vladimír, Danka a Emil s rodinami.

SPOMIENKA
Čas plynie, spomienky 
stále bolia, zabudnúť 
na teba nedovolia. Hoci 
si odišla niet ťa medzi 
nami, v našich srdciach 
zostávaš stále s nami.
 
Dňa 15. septembra si 
pripomíname štvrté vý-
ročie, čo nás opustila Vlasta Sásová, rod. Otep-
ková.
 
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel a synovia Ivan 
a Miroslav s rodinami.

SPOMIENKA
Dňa 2. októbra si pri-
pomenieme štvrté vý-
ročie úmrtia manžela  
Alexandra   Konečného.

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

S láskou spomína manželka s rodinou.

MO JDS Senica oznamuje svo-
jim členom, že prevádzka klubu 
na Továrenskej ul. bude znovu 
otvorená a to 3. 9. 2021 od 13.00 
hod do 16.00 hod. Takisto sa bude pokračovať 
v otváracích hodinách od septembra a to pon-
delok, streda, piatok. Srdečne vás pozývame po 
dlhšom čase na stretnutie v klube, kde si môže-
te posedieť pri dobrom čaji alebo kávičke. 

Tanečné posedenia v COOP Jednota Senica, 
ktoré sme tiež mali dohodnuté v priestoroch 
Jednoty, sú zrušené z prevádzkových dôvodov 
COOP Jednota Senica. Za uvedenú situáciu 
sa ospravedlňujeme a budeme sa snažiť toto 
riešiť iným spôsobom. Pripomíname výlet do 
Banskej Štiavnice 20. 9. 2021, odchod 6.00 hod. 
od plavárne Senica, ďalšie kúpanie bude 4. 10. 
2021, odchod 8.00 hod, poplatok 15 eur.

Mária Slezáková , 
predsedníčka  MO JDS Senica

SPOMIENKA
9. septembra 2021 uply-
nie rok, čo nás opustil 
náš milovaný, drahý syn 
Ing. Tibko Tauchman.

Spomíname s láskou, s 
obrovským zármutkom 
a posielame do neba 
spomienku... 
rodičia, brat, neter, celá blízka rodina a kamaráti.

SPOMIENKA
Dňa 23.9. uplynie 5 rokov čo náhle zomrel  
vo veku 62 rokov môj otec Ján Franek. 
S láskou na neho spomína jeho syn Tomáš  
Franek. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Utíchlo srdce, utíchol 
hlas, mal si  život rád a 
všetkých nás. Odišiel si 
navždy, túžil si žiť, ale 
osud to tak zariadil, že 
musel si nás tak nečaka-
ne a navždy opustiť. 

Dňa 22. 9. 2021 si pri-
pomíname smutné prvé výročie, čo nás navždy 
opustil náš drahý otec, dedko, dedíček a kamarát 
Michal Sekunda.  

S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami,  
vnúčatá a pravnúčatá. Tí, ktorí ste ho poznali,  
venujte mu  s nami tichú spomienku.

SPOMIENKA
More lásky si so sebou 
vzal, hory bolesti zane-
chal, prázdno je tam, kde 
znel Tvoj hlas, spomienka 
na Teba zostáva v nás. 

Dňa 2. septempra 2021 
uplynul smutný 1 rok, 
čo nás navždy opus-
til náš milovaný manžel, otec a dedko Pavel 
Gmuzdek.

V srdciach tých, čo ho mali radi, bude žiť stále. 
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

SPOMIENKA
Dňa 24. júla 2021 sme 
si pripomenuli smut-
né 45. výročie úmrtia 
nášho otca a starého 
otca Jozefa Štefečku 
zo Senice.

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

S láskou a úctou spomínajú synovia a vnúčatá.

SPOMIENKA
Odišiel potichučky, bez 
slov rozlúčky. No v srd- 
ciach, čo ho mali radi, žije 
stále spomienkami...

Dňa 30. septembra sme 
si pripomenuli piate 
výročie úmrtia manžela, 
otca, dedka, pradedka
Jana Pagáča zo Senice.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka a dcéra  
s rodinou. 

. 

Spomienka 
Odišiel potichučky, bez slov rozlúčky.  
No v srdciach, čo ho mali radi, žije  
stále spomienkami... 
Dňa 30. septembra sme si pripomenuli 5.  
výročie úmrtia manžela, otca, dedka, pradedka 
Jana Pagáča zo Senice 
.  
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú  
spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka a dcéra s rodinou.  
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Blahoželáme mladomanželom:
Tomáš Thebery  a Lenka Kurinová
Vladimír Valachovič a Mgr. art. Laura Ne-
mečkayová
Ľuboš Jablonovský a Barbora Slezáková
Pavol Bilka a Elena Hrádelová
Radomír Dudáš a Svetlana Cvečková
Denis Vašek a Iveta Bachratá
Marek Polák a Dominika Vojzolová
Marek Blanárik a Blanka Horváthová
Marian Turček a Ľubica Bartalová
Ivan Polák a Terézia Rosenbergová
Ing. Milan Černák a Ing. Veronika Jurkovi-
čová
Jozef Ondis a Monika Šimková
Kristián Jurásek a Terézia Vašková
Vincent Vystavel a Júlia Hurbaničová
Vladimír Kutlak a Miroslava  Sekáčová
Dominik Sova a Miriam Slobodová
Dušan Dikoš a Dagmar Fischerová

Vítame nových Seničanov:
Tomáš Huščava, narodený v Trnavae
Terézia Kovárová, narodená v Myjave  
  

Opustili nás: 
Štefan Lánik, vo veku 83 rokov
Mária Černeková, vo veku 79 rokov
Eva Máchová, vo veku 78 rokov
Mária Figurová, vo veku 62 rokov
Jarmila Vašíčková, vo veku 84 rokov
Hana Celleryová, vo veku 35 rokov
Pavel Mikulecký, vo veku 71 rokov 
Eva Lorenčíková, vo veku 58 rokov
Erich Morávek, vo veku 42 rokov 
Ružena Vančíková, vo veku 75 rokov
Ružena Dvorská, vo veku 83 rokov 
Stella Tománková, vo veku 96 rokov
Peter Antal, vo veku 72 rokov 
Ján Barcaj, vo veku 66 rokov 
Milan Šifel, vo veku 74 rokov 
Zlata Svatíková, vo veku 54 rokov
Anna Hnatayová, vo veku 79 rokov 
Margita Markovičová, vo veku 68 rokov
Ladislav Vanek, vo veku 65 rokov 
Ružena Velšmidová, vo veku  33 rokov

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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SPOMIENKA
Dňa 5. augusta uply-
nulo 15 rokov odkedy 
nás navždy opustila 
naša milovaná dcéra, 
maminka, kamarátka  
Bc. Blanka Galádová, 
rod. Křečková. 

S láskou a vďakou spo-
mínajú mamina, dcéra Patrícia, syn Gabriel a 
ostatná rodina.

OZNAMY
• Stránkové dni a úradné hodiny Mestského úra-
du v Senici sa od 1. septembra vracajú do pôvod-
ného režimu:
Pondelok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.30 
Utorok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.30
Streda: 7.30 – 11.00, 12.00 – 16.30
Štvrtok:  n e s t r á n k o v ý     d e ň
Piatok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 14.30

Stránkové dni a úradné hodiny „ Pokladne „ MsÚ 
v Senici od 1. septebra 2021:
Pondelok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.30 
Utorok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.30
Streda: 7.30 – 11.00, 12.00 – 16.30
Štvrtok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 15.30
Piatok: 7.30 – 11.00, 12.00 – 14.30

• BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA, ktorú pre ob-
čanov a obyvateľov Senice zabezpečuje Mestský 
úrad Senica v spolupráci s odborníkmi, sa usku- 
toční v utorok 28. septembra v priestoroch úradu. 
Nie je potrebné sa nahlasovať telefonicky. Odbor-
níci z oblasti práva a financií budú k dispozícii širo-
kej verejnosti od 13:00 do 16:00 hodiny.

• 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.

• Mestská plaváreň je od 14. 8. 2021 OTVORENÁ 
podľa harmonogramu (rsms.sk).

• Tenisová hala a solárium sú otvorené v štan-
dardnom režime. Tenisová hala je otvorená podľa 
harmonogramu (rsms.sk) a solárium podľa otvára-
cích hodín mestskej plavárne (rsms.sk).

• Požičovňa kajakov, vodných bicyklov, paddle-
boardov bude na Kunovskej priehrade otvorená 
aj počas septembrových víkendov v závislosti od 
počasia, info na rsms.sk alebo na facebook.com/re-
kreacnesluzby.

Čipová karta ARRIVA Trnava umožní cestujú-
cim výhodnejšiu prepravu v mestskej hromadnej 
dopravy v Trnave, Piešťanoch, Senici a Hlohovci i 
na prímestských autobusových linkách v týchto 
okresoch. Vybavenie čipovej karty je veľmi jed-
noduché – po vyplnení žiadosti a jej predložení 
v zákazníckom centre, bude vystavená na počka-
nie. Žiadosť nájdu záujemcovia na webe arriva.sk 
a v zákazníckom centre Senica na Továrenskej 
1372 ( autobusové nástupište). 
Otváracie hodiny:  
Po, Ut, Št: 7:30 – 11:00 a 12:00 – 16:00
St: 7:30 – 11:30 a 12:00 – 16:30
Pi: 7:30 – 11:00 a 12:00 – 15:00

SPOMIENKA

Dňa 29. augusta uply-
nulo 8 rokov, čo nás na-
vždy opustila manželka, 
mama, babka Jarmila 
Bačová.

S láskou spomínajú 
manžel Peter, syn Peter 
s rodinou a dcéra Lucia s rodinou.



EK
DEŇ

ako správne triediť odpad
spoznaj les pomocou lesnej pedagogiky
akú ekologickú stopu zanechávaš
ekologické hry a súťaže

SWAP oblečenia - vymeň staré za „nové“
výmena kníh - (prines 3 knihy a zober si nové)
šlapaním na bike ovládaj autodráhu
nechaj sa odviezť po parku v rikši

predajné stánky s ekoproduktmi
prehliadka smetiarskeho auta
možnosť vyskúšať elektrobike a opraviť drobnosti na bike

bannery o ekológii, recyklácii a o Európskom ekologickom dohovore

príklady šetrenia priestoru v kontajneroch
prehliadka áut na elektrický pohon
zber batérií a malých spotrebičov

16:00 - Jakub Filo - zástupca šéfredaktorky denníka SME,
                      spisovateľ,  autor kníh Posledné storočie 

Následky klimatickej zmeny v budúcnosti.

17:00 - Mišo Sabo - ekologický aktivista, moderátor a greenfluencer
                 Katka Hutyrová  - zakladateľka  konceptu  NOSENE

Čo môžem robiť inak? Ako pomáhať prírode?

18:00 - Sima a Marek - dobrovoľníci zo Senica 2.0

Každý z nás môže byť „ekohrdina“.

19:00 - Edo a Mišo - videotvorcovia z Ledabolo

Serengeti - zážitok na celý život.

Na tomto podujatí sa bude fotografovať a filmovať. Každý, kto vstúpi do priestoru podujatia, dáva Mestu Senica súhlas a oprávnenie na filmovanie, fotografovanie a zvukové nahrávanie svojej osoby, ako aj na mediálne použitie takýchto záznamov, či zverejnenie na sociálnych sietiach a webe podľa uváženia Mesta Senica.

10.9.
2021
Mestský park Senica

Si eko??? Otestuj sa

Ekológia inak

Aj toto tam ešte bude ...

Diskusie o ekotémach

14:00 - 20:00

vstup lens rúškom

STREDISKO SENICA

MPS
SENICA
mestský podnik služieb

EUROPE DIRECT
Senica

. sk
 


