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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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Naša Senica
informačný mesačník mesta Senica

Takto pred rokom ohlásená a odštar-
tovaná investícia do výstavby prvej 
etapy cyklodopravných trás v meste 
Senica je vo finále. Seničania sa tak do 
práce, školy, či za službami dostanú 
bezpečnejšie i ekologickejšie po no-
vovybuovaných cyklistických komu-
nikáciách v dĺžke 5,604 kilometra. 

Pri príležitosti ukončenia spomínané-
ho projektu senická radnica v stredu 
29. júna v rámci tlačového brífingu, 
ktorému predchádzala spoločná jazda 
po novobybudovanej cyklotrase, 
predstavila všetky súčasti cyklistickej 
infraštruktúry, ktoré počas uplynulého 
roka v Senici pribudli vďaka projektu 
Cyklodopravné trasy – I. etapa. „Roz-
víjaním bezpečnej a ekologickej cyk-

lodopravy v meste Senica odpovedá-
me nielen na postupujúce klimatické 
zmeny, ale aj intenzitu dopravy,“ vy-
svetľuje primátor Senice Martin Dža-
čovský.

Realizáciou projektu Cyklodopravné 
trasy Senica – I. etapa  vznikla súvislá 
trasa pre cyklistov naprieč mestom, 
ktorá prepojila Dlhú ulicu, Vajanské-
ho ulicu, Námestie oslobodenia, Hu-
rbanovu ulicu a v parku popri rieke 
Teplica sa pri kúpalisku napojila na 
už existujúcu cyklotrasu vedúcu na 
Kunovskú priehradu. Na túto trasu 
bola napojená aj Mudrochova ulica 
smerom k Poliklinike Senica a celá So-
tinská ulica od kruhovej križovatky po 
napojenie na cyklotrasu do Kunova. 

 Senické 
Kultúrne Leto

2.7. Štramák fest
Letisko Senica o 13:00 h.

3.7. - 28.8. NedeLné kultúrne veCery
v malom amfiteátri DK Senica o 19:00 h. 

9.7. - 27.8. Letné soboty 
na Kunovskej priehrade o 17:00 h.

20.8. Senické Senobranie
Sadová ulica - pri amfiteátri o 10:00 h.

Letné kino
v Senickom amfiteátri 

6.7. - 31.8. Leto v Múzeu Senica
otvorené pre verejnosť, historické prednášky

30.7. DRAGON BOAT  
7. ročník pretekov dračích lodí o pohár primátora 

mesta Senica, Kunovská priehrada

30. 7. WANNADO FESTIVAL s JOJKOU
prezentácia športových klubov a športov, zábavné zóny  

pre deti, autogramiáda osobností TV JOJ, Inkognito naživo...  
Kunovská priehrada

Súčasťou vyššie spomenutého cyk-
loprojektu je aj cyklistická doplnková 
infraštruktúra, prvky na upokojenie 
dopravy a dve nové lávky.

V meste bolo nainštalovaných päť 
servisných stojanov, ktoré v prípade 
potreby umožnia cyklistom rýchlu 
opravu bežných porúch bicykla. Tie 
sú rozmiestnené rovnomerne po celej 
trase cyklotrasy, a to na Námestí oslo-
bodenia, pri Poliklinike Senica, pred 
mestským úradom, pri mestskom 
kúpalisku a jeden sa nachádza aj v 
uzamykateľnom prístrešku na bicykle 
BIKE&RIDE. Dva takéto prístrešky na 
bezpečné odloženie bicykla s kapaci-
tou 44 miest boli osadené na senickej 
autobusovej stanici. Oba prístrešky sú 

Senicou bezpečne 
po novej cyklodopravnej trase
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Ďalšia plánovaná cyklotrasa má spojiť Senicu so Šaštínom-Strážami
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Bezpečnosť zraniteľných účastníkov 
cestnej premávky v Senici sa zvýšila 
aj vybudovaním šiestich prvkov na 
upokojenie dopravy. „V rámci pro-
jektu budovania cyklodopravných 
trás vznikla v Senici prvá križovatka 
so zvýšeným povrchom, ktorá bola 
vybudovaná na križovatke ulíc Sa-
dová a Mudrochova. V tomto mies-
te vyúsťuje cyklodopravná trasa z 
parku, ktorá pokračuje smerom na 
Mudrochovu ulicu. „Zdvihnutím“ ce-
lej križovatky je zabezpečené zvýše-
nie bezpečnosti cyklistov a chodcov, 
keďže autá musia pred vjazdom do 
križovatky spomaliť. Okrem spomí-
nanej vyvýšenej plochy križovatky 
boli na Mudrochovej ulici vybudo-
vané aj tzv. spomaľovacie vankúše 
a nadvihnutá plocha priechodov pre 
chodcov,“ dopĺňa Ľ. Hazucha. 

Bezpečnosť celého úseku cyklodo-
pravných trás by sa mala zvýšiť aj 
vďaka vybudovaniu nového verej-
ného LED osvetlenia priechodov pre 
chodcov, celkovo takýchto bezpeč-
ných priechodov pribudlo po celej 
trase dvadsať, a to na uliciach Dlhá, 
Vajanského, Sadová a Sotinská. 

Súčasťou projektu bolo aj doplnenie 
zelene popri cyklodopravnej trase. 
Najviac stromov z celkového počtu 51 
pribudlo na Sotinskej ulici, ďalšie le-
mujú cyklotrasu pri kúpalisku a v par-
ku. Vysadené boli hlohy, hraby, lipy, 
ale aj okrasné čerešne, pribudli však aj 
trvalkové záhony a živý plot.

Projekt cyklodopravných trás zahŕ-
ňal aj realizáciu dvoch lávok. Pôvod-
nú lávku cez Teplicu nahradilo širšie 
moderné premostenie a úplne nová 
lávka pribudla v Sotine cez Rovenský 
potok. „Oblúkový tvar lávky bol na-
vrhnutý podľa stanoviska a kritérií 
vodohospodárskeho podniku, ktorý 
požaduje pri nových mostných kon-
štrukciách, aby boli zrealizované 

nielen uzamykateľné, ale aj monitoro-
vané kamerovým systémom, aby od-
loženie bicykla bolo naozaj bezpečné. 
Na vstup do prístrešku bude potrebné 
sa identifikovať prostredníctvom pri-
pravovanej aplikácie a QR kódu. „Od-
loženie bicykla v týchto prístreškoch 
je bezplatné. Keďže cieľom projektu 
je podporiť cyklistickú dopravu v 
meste ako ekologický spôsob do-
pravy, ekologická je aj prevádzka 
prístreškov, ktoré sú napájané cez 
solárne panely,“ konkretizuje primá-
tor Senice.

Okrem týchto dvoch uzamykateľných 
prístreškov v meste pribudli aj voľne 
prístupné kryté prístrešky. „Tie sa na-
chádzajú najmä pri školách, kde do-
teraz chýbali, aby si tu mohli svoje bi-
cykle odložiť deti. Jeden s kapacitou 
20 bicyklov sa nachádza pri Základ-
nej umeleckej škole Senica a druhý 
pri ZŠ s MŠ na ulici J. Mudrocha, kde 
sa vojde 22 bicyklov. Chýbajúce cy-
klostojany boli doplnené aj pre stre-
doškolákov z Gymnázia L. Novomes-
kého a Obchodnej akadémie Senica 
a návštevníkov senickej polikliniky. 
Dohromady bolo vybudovaných de-

väť stojanov pre 64 bicyklov,“ príkla-
duje M. Džačovský.

Ďalším novým prvkom rozširova-
nia infraštruktúry v rámci projektu 
cyklodopravných trás je aj novovy-
budované odpočívadlo na začiatku 
cyklotrasy pri kúpalisku. „Ide o al-
tánok so stolom a lavicami, ktoré-
ho súčasťou je stojan na odloženie 
bicykla, ako aj servisný stojan na 
bežné opravy. Súčasne bolo v tejto 
časti prerobené nárožie pôvodnej 
križovatky, keďže išlo o veľmi kolíz-
ne miesto s úzkou cestou. Rozšíre-
ním križovatky vznikol separovaný 
chodník a cesta,“ pridáva ďalšie in-
formácie projektový manažér Ľuboš 
Hazucha z Mestského úradu Senica.

nad úrovňou storočnej vody. Niekde 
sa takéto lávky zdvíhajú prístupom 
po schodíkoch. Keďže lávka v senic-
kom parku je súčasťou cyklotrasy, 
zvolili sme plynulé napojenie na 
priľahlé komunikácie,“ vysvetľuje 
projektový manažér Hazucha.

Projekt Cyklodopravné trasy Senica – 
I. etapa bol financovaný z výzvy IROP, 
z ktorej mesto Senica získalo nená-
vratné finančné prostriedky (NFP) vo 
výške 1 406 571,11 eura. 

„Z prvej etapy cyklodopravných trás 
bola vyňatá Železničná ulica z dô-
vodu nevysporiadaných pozemkov. 
To sa nám však podarilo doriešiť a 
momentálne je na túto časť cyklo-
dopravnej trasy vyhlásené územné 
konanie,“ upresnil projektový mana-
žér Ľuboš Hazucha. Na senickej želez-
ničnej stanici sa ráta aj s vybudovaním 

Bicykle na cyklojazdu zapožičala senická firma DEMA, ktorá je nielen výrobcom 
najstaršej pôvodnej vyrábanej slovenskej značky bicyklov s moderným dizajnom 
a kvalitnými komponentami. DEMA okrem horských bicyklov a bicyklov do 
mesta ponúka i moderné elektrické bicykle: www.dema.bike.

Bike&ride stanice s kapacitou 100 bi-
cyklov.

Zároveň pokračujú aj projektové 
práce na druhej etape budovania 
cyklodopravných trás, v rámci ktorej 
by sa na hlavnú sieť cyklotrás z prvej 
etapy mali napojiť ďalšie úseky. „Ci-
eľom je prepojiť jestvujúce trasy so 
zvyšnými základnými školami, teda 
na Komenského ulici a V. P. Tótha. 
Zámerom je zroveň prepojiť Želez-
ničnú ulicu s Čáčovom, autobusovú 
stanicu s Kolóniou a obchodnou zó-
nou Family Centrum. Momentálne 
pripravujeme projektovú dokumen-
táciu na stavebné konanie, zatiaľ 
na úseky, kde sa nám podarilo zís-
kať vlastnícke práva k pozemkom,“ 
spresňuje ďalšie plány samosprávy 
senický primátor. 

-lv-, -tam-



spravodajstvo 3

Väčšina Senice ostala bez elektriny, živel poškodil aj hroby 

rozsiahly výpadok odstránený až 
dnes do 16.00 hodiny, urgujeme, 
aby to bolo čo najskôr,“ sumarizo-
val nasledujúci deň ráno škody a si-
tuáciu po silnej búrke sprevádzanej 

„Ihneď po búrke sme prebehli celé 
mesto, aby sme zmonitorovali ško-
dy a zároveň som na Facebooku 
vyzval občanov, aby nám takisto 
dali avíza o prípadných škodách. 
Hneď večer sme situáciu zazname-
návali prostredníctvom hliadky 
našej mestskej polície spolu s dob-
rovoľnými hasičmi, v teréne boli 
aj profesionálni hasiči. Spadnuté 
stromy boli na cyklotrase pri moste 
cez rieku Teplica, na Hviezdoslavo-
vej ulici a na cintoríne v meste. Od 
dnešného skorého rána sú v teré-
ne pracovníci Sociálneho podniku 
mesta Senica s dvomi vozidlami, 
ktorí vyrazili čistiť ulice od popada-
ných konárov. Výpadok elektrickej 
energie trval nasledujúci deň ráno 
dopoludnia ešte stále napríklad na 
Ulici Laca Novomeského a podľa 
spoločnosti Západoslovenská 
distribučná, by mal byť včerajší  

V piatok 1. júla približne o pol deviatej večer sa Senicou prehnala silná búrka s krúpami a prívalovým dažďom, 
ktorá spôsobila výpadok elektrického prúdu prakticky po celom meste a zanechala škody na verejnej zeleni. 

prudkým vetrom a dažďom primá-
tor mesta Senica Martin Džačovský.

Mesto Senica zároveň vydalo upo-
zornenie pre občanov, aby kvôli 

bezpečnosti nechodili na cintorín v 
meste Senica, kde dobrovoľní hasiči 
a zamestnanci sociálneho podniku 
pracovali na odstraňovaní popada-
ných zlomených konárov, ktoré spô-
sobili poškodenie aj približne desia-
tich hrobov a pomníkov.

-tam-, foto: DHZ Senica, SPMS

V záverečný deň školského roka 
2021/2022 si z rúk primátora Se-
nice a vedúceho Spoločného 
školského úradu Martina Dudáša 
prevzali menovacie dekréty dvaja 
„staronoví“ riaditelia škôl. Výbero-
vé konanie na riaditeľku ZUŠ Seni-
ca úspešne absolvovala jej doteraj-
šia riaditeľka Mirka Gáfriková. Ďalší 
menovací dekrét putoval do rúk 
riaditeľa „druhej“ ZŠ na Komenské-
ho ulici Krzysztofa Siwieca. Obom 
menovaným sa nové 5-ročné 
funkčné obdobie začalo 30. júna 
2022 a končí 30. júna 2027. 

-tm-

ZUŠ-ka aj „druhá“ ZŠ so staronovými 
riaditeľmi Na záverečný deň školského roka 

2021/2022 sa zrejme najviac teši-
li školopovinní žiaci a študenti. S 
tou svojou základnou školou na 
Sadovej ulici sa žiaci na dva me-
siace lúčili vonku pred hlavným 
vstupom. Školákom sa prihovorila 
riaditeľka školy Svetlana Chábelo-
vá a primátor mesta (školu navšte-
vuje 552 detí). Obaja im svorne 
zaželali krásne prázdniny, žiakom 
i učiteľom načerpanie potrebných 
síl počas nastávajúcich dvoch me-
siacov voľna. 

Zbohom škola, hurá, prázdniny! 

Vôbec po prvýkrát si vysvedčenie 
za odvedenú prácu a snahu počas 
uplynulých desiatich mesiacov v 
školských laviciach prebrali aj prvá-
ci pedagogičky Zdenky Babincovej, 
ktorá im ho odovzdávala s láskavým 
komentárom i vysvetlením. 
Všetkým školákom želáme SUPER 
prázdniny a PERFEKTNÉ leto! 

-red-
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V poslaneckých laviciach sedí nepretržite od roku 2006
té volebné obdobie (2006 – 2010, 
2010 – 2014, 2014 – 2018, 2018 
- 2022). Od 21. 3. 2007 do 11. 12. 
2014 pôsobil aj ako zástupca primá-
tora. Zároveň je členom mestskej 
rady, podpredseda komisie športu, 
členom komisie pre správu mest-
ského majetku, zástupca mesta v 
rade školy ZŠ Jána Mudrocha, pred-
seda mestského výboru, pôsobí aj 
ako sobášiaci a je členom dozornej 
rady spoločnosti Rekreačné služby 
mesta Senica.                                     -red-

Pri príležitosti významného život-
ného jubilea poslancovi Mestské-
ho zastupiteľstva Senica Petrovi 
Huttovi po júnovom zasadaní 
zablahoželal a poďakoval za dlho-
ročnú prácu pre samosprávu pri-
mátor mesta Martin Džačovský 
spolu so zástupcom a poslancami. 
Čerstvý oslávenec si prevzal pa-
mätnú medailu za prácu, ktorou sa 
pričinil o rozvoj mesta, nasledoval 
zápis do pamätnej knihy mesta.
Peter Hutta je poslancom už štvr-

Sobášne dni na rok 2023 
Plánujete si povedať svoje svadobné „áno“ v budúcom roku? Tu sú urče-
né sobášne soboty na rok 2023:
14. január, 28. január, 11. február, 25. február, 11. marec, 25. marec,  
15. apríl, 29. apríl, 13. máj, 27. máj, 3. jún, 24. jún, 8. júl, 22. júl,  
12. august, 26. august, 9. september, 23. september, 7. október,  
21. október, 11. november, 25. november, 9. december

Kto by chcel obrad v budove Múzea  Senica, môže si vybrať z dvoch  
termínov - 17. jún a 30. september 2023. 
Okrem uvedených sobôt ostáva ako sobášny deň naďalej zachovaná aj 
streda.                         -eg-, ilustr. foto

Za odhodlanie nezištne pomáhať  ich ocenili na Svetový deň darcov krvi
Zlatá plaketa (ženy 30 odberov, 
muži 40 odberov):
Andrej Dermek, Pavol Žák, Ľubor 
Lezo, Peter Vilím, Roman Čmarada, 
Ivana Marečková, Jozef Búda, Ing. 
Marián Lisinovič, Štefánia Slobodo-
vá, Ernest Szabó, Pavol Boor, Emília 
Fričová, Mgr. Rastislav Ševčík, Jana 
Švarcová, Michal Bednárik, Marek 
Kopecký, Jarmila Saková, Milan 
Pienčík, Július Heiker, Roman La-

Mnohonásobní darcovia krvi zo Se-
nice, ktorí sa v rokoch 2018 až 2021 
stali držiteľmi zlatých a diaman-
tových Jánskeho plakiet a takisto 
držitelia Kňazovického medaile  
14. júna (Svetový deň darcov krvi) 
zvečnili svoj podpis do pamätnej 
knihy mesta Senica počas slávnost-
ného prijatia primátorom mesta. 
"Som veľmi rád, že vám môžem 
povedať skutočne úprimné ďaku-
jem aj za všetkých tých, ktorým 
vaša krv pomohla alebo zachráni-
la život. Veľmi si vaše odhodlanie 
nezištne pomáhať vážim a zo srd-
ca vám ďakujem," uviedol primátor. 
Pozvaným bezpríspevkovým dar-
com krvi sa prihovorila aj riaditeľka 
SČK Územný spolok Senica Miriam 
Madunická a zablahoželal aj zástup-
ca primátora Filip Lackovič.

budek, Ivana Bobeková, Ing. Jozef 
Kovár, Radoslav Ovečka, Hana Ba-
kičová, Anna Hurbanová, Pavol Čer-
nák, Ing. Ľubomír Surový, Ondrej 
Hučko, Ondrej Václavík 

Diamantová plaketa (ženy 60 
odberov, muži 80 odberov):
Boris Zábojník
Ivan Kavecký
Ingrid Martináková 

Kňazovického medaila (ženy 80 
odberov, muži 100 odberov):
Vladimír Kubaška
Ing. Jarmila Barcaj Drinková
Mgr. Dušan Koníček
Pavol Škrha
Mária Ondrejková
Miroslav Hrozen 

-tm-
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Mesto poskytne finančný príspevok 100 eur pri nástupe prváka do školy

nený na web stránke mesta Senica. 
Oprávnený požiadať si o tento jed-
norazový príspevok bude ktorýkoľ-
vek z rodičov dieťaťa s trvalým po-
bytom v meste Senica. Trvalý pobyt 
v Senici musí mať zároveň dieťa a 
minimálne jeden z rodičov, resp. ro-
dič alebo fyzická osoba, ktorej bolo 
dieťa zverené do starostlivosti na zá-

„Som rád, že sa nám podarilo pre-
sadiť ďalší benefit pre obyvateľov 
mesta Senica a motivovať tých, 
ktorí reálne bývajú v našom meste, 
aby si tu vybavili trvalý pobyt. Ten-
to príspevok je ďalším bonusom 
pre obyvateľov popri lacnejšom 
parkovnom, vstupnom na plavá-
reň, kúpalisko a zimný štadión,“ 
uviedol po zasadnutí zastupiteľstva 
primátor mesta Martin Džačovský. 

Mesto Senica bude teda od septem-
bra poskytovať jednorazový finanč-
ný príspevok pri prvom nástupe 
dieťaťa na povinnú školskú dochád-
zku, t. j. do prvého ročníka základnej 
školy v meste Senica. Touto dávkou 
mesto prispeje na pokrytie výdav-
kov súvisiacich so zabezpečením 
nevyhnutných potrieb do školy, ako 
napríklad zošity, písacie potreby, 
učebnice, školské pomôcky.

Rodičia si budú musieť o preplatenie 
týchto nákladov požiadať. Postup, 
pravidlá a podmienky poskytnutia 
finančného príspevku budú defino-
vané v manuáli, ktorý bude zverej-

Senické rodiny, ktorých deti nastúpia od septembra 2022 do prvého ročníka senických základných škôl,  
dostanú na školské pomôcky finančný príspevok od mesta vo výške sto eur. Finančnú pomoc pre rodiny 
schválilo júnové mestské zastupiteľstvo. Rodiny sa o ňu budú môcť uchádzať už v septembri tohto roka. 

klade rozhodnutia súdu. Stoeurový 
príspevok bude rodičovi vyplatený 
na základe žiadosti v termíne od 16. 
septembra do 31. októbra príslušné-
ho kalendárneho roka s preukáza-
ním vynaložených nákladov na za-
bezpečenie nevyhnutných potrieb 
dieťaťa pri nástupe na povinnú škol-
skú dochádzku. „Možno budú ro-

dičia namietať, že pomôcky musia 
kupovať už pred nástupom do ško-
ly. No, aby sme mohli skontrolovať, 
či dieťa v škole nielen nastúpilo, ale 
aj v nej zostalo, je dôležitým termí-
nom 15. september, kedy sa robí 
tzv. eduzber a do tohto termínu sú 
možné presuny na školách,“ vysve-
tľuje primátor mesta.                      -lv-

Budova klubovne CVČ Senica so zatepleným plášťom i strechou

V posledných júnových dňoch bolo dokončené zateplenie prístavby budovy senického Centra voľného času (CVČ) Stonožka, ktorá je 
využívaná najmä pre aktivity teenagerov navštevujúcich centrum. V tejto „klubovni“ sa stretávajú členovia študentského parlamen-
tu, tzv. „babinec“, či „TEENS Klub“. Zateplené boli steny i strecha a zrealizované boli aj nové bleskozvody. Práce vykonala spoločnosť 
BYTSERVIS Senica. Cieľom realizácie stavby bolo nielen znížiť prevádzkové náklady CVČ Senica, ale aj vytvoriť lepšie podmienky pre 
činnosť detí a zamestnancov.                                        -msu-

OZNAM: Riaditeľka MŠ, L. Novomeského 1209/2, Senica oznamuje rodičom, 
že 2. septembra 2022 (piatok) bude prevádzka MŠ a jej elokovaných praco-
vísk z technických príčin prerušená. Prevádzka MŠ a jej elokovaných praco-
vísk bude obnovená v pondelok 5. septembra.                                                       

OZNAM: Službyt, spol. s. r. o. oznamuje prerušenie dodávky teplej vody pre 
všetky OST napojené na Mestskú výhrevňu v Senici. Dodávka tepla bude pre-
rušená od 27. 6. 2022 do 13. 7. 2022 do 18:00 hod. V prípade, že práce budú 
ukončené skôr, dodávka teplej vody bude okamžite obnovená. 
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Kultúrne leto v Senici 2022 bude pestré a bohaté

organizátorov je nielen upozorniť na 
problematiku nechcených psíkov, 
ktoré sa ocitajú v útulkoch, ale aj zá-
bavno-vzdelávacou formou poučiť 
návštevníkov všetkých vekových ka-
tegórií, čo všetko sa spája s výchovou 
štvornohých miláčikov. Na Dog Day 
Senica nebudú chýbať známe osob-
nosti, cenné rady veterinára i chova-
teľov psov, ale aj súťaž zaregistrova-
ných psíkov a samozrejme, možnosť 
adopcie odložených psíkov zo senic-
kého útulku.

Mestské Múzeum Senica zavádza 
od 6. júla 2022 stále otváracie hodi-
ny pre verejnosť, čo znamená, že už 
nebude nutné sa v prípade záujmu o 
prehliadku dopredu telefonicky alebo 
mailom objednávať. Otváracie hodiny 
v mestskom múzeu budú v stredu až 
piatok od 10.00 do 18.00 a v nedeľu 
od 14.00 do 19.00 hodiny. Počas celé-
ho júla bude vstupné do mestského 
múzea zdarma.  

Nechýbajú širokou verejnosťou boha-
to navštevované letné podujatia, ako 
napríklad hneď z kraja letných prázd-
nin pivný festival Štramák (fotorepor-
táž nájdete na strane 10), novinkou 
je podujatie realizované spoločne s 
Útulkom Senica a Záhorským osveto-
vým strediskom Senica Dog Day (9. 
7.), uprostred prázdnin súboj dračích 
lodí o pohár primátora mesta a Wan-
nado festival s JOJ-kou (30. 7.) s pre-
zentáciou predovšetkým domácich 
športových klubov, charitatívne cyk-
listické podujatie Na kolesách proti 
rakovine (13. 8.) a takmer v závere leta 
augustové Senické senobranie spo-
jené s tradičným jarmokom (20. 7.).

Premiérovou novinkou je kultúrno-
-spoločenské podujatie určené pre 
všetkých milovníkov psíkov Dog Day, 
ktoré sa uskutoční v sobotu 9. júla od 
15.00 hodiny v parku pri DAV-e. Podu-
jatie organizuje mesto Senica v spo-
lupráci s Útulkom Senica. Zámerom 

Letné soboty v areáli Kunovskej priehrady, tradičné koncertné nedeľné podvečery na terase zboku domu 
kultúry na hlavnom senickom námestí, séria letných podujatí pod strechou mestského múzea Leto v Múzeu, 
letné kino pod hviezdnou nočnou oblohou mestského amfiteátra. 

V auguste sa Múzeum Senica stane 
dejiskom série prednášok, ktoré sú na-
plánované na augustové stredy so za-
čiatkom vždy od 18.00 hodiny podve-
čer. Prvá s názvom „Senica a židovská 
komunita“ začína 3. augusta, o týždeň 
neskôr (10. augusta) nasleduje „Stret-
nutie pamätníkov s „panskej“ ulice,  
17. augusta je na programe téma „Ná-
boženstvo doby bronzovej“ a posled-
ná prednášková streda je naplánova-
ná na 24. augusta s námetom Starej 
Sotiny. 
(plagát Leto v múzeu nájdete na str. 18)

Okrem stálych expozícií bude v 
Múzeu Senica od 14. augusta do po-
lovice septembra pri príležitosti 80. 
výročia od atentátu na Heydricha na-
inštalovaná krátkodobá expozícia v 
spolupráci s KVH Záhorie „Pamätník 
Lidice“. Výstava znázorňuje udalosti 
atentátu na zastupujúceho ríšskeho 
protektora Reinharda Heydricha a ná-
sledné nacistické represálie.

 Letné Soboty 
na Priehrade

9.7. (NE)BOJSA!
Potulné dividlo, bábková rozprávka s pesničkami

16.7. HS Memories
bufet o 19.00 hod. 

23.7. Letné discO PRE DETI S LENKOU
6.8. Žabí princ

Tradičné marionetové divadlo Animare Silva

27.8. STRETNUTIE S VELKOU MORAVOU
Staré divadlo Karola Spišáka, divadelné rozprávanie  

o živote našich predkov

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 sieťach a webe podľa uváženia mesta Senica.

Kunovská priehrada, ihrisko pri lodenici 
zaCiatok o 17:00, vstup zdarma

Soboty a nedele 2022 v1.indd   1Soboty a nedele 2022 v1.indd   1 6/21/2022   1:35:41 PM6/21/2022   1:35:41 PM

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 sieťach a webe podľa uváženia mesta Senica.

Malý amfiteáter pri Dome kultúry (terasa), zaCiatok o 19.00, vstup zdarma 
V prípade nepriaznivého počasia sa program presúva do Domu kultúry Senica - tanečná sála.

3.7. Recitál komornej hudby
 (K. Horňáková, A. Blahová, R. Blaha)

10.7. Žiaci ZUŠ Senica 

17.7. HS Chilli

31.7. TOTO NIE JE JIM BEAM!
vesternová paródia 

7.8. Majka Závodská band 

14.8. Spevácky zbor mesta Senica Cantilena

21.8. Džez a hrúza 

28.8. Klub priateLov heligónky Senica a Spevácka skupina Seniorka

 Nedelné  
Kultúrne Vecery

15.7. Beseda so spisovateLkou Natou Sabovou   
v piatok o 17:00 h.

24.7. Peter Adamov a Pavol Bodnár duo

25.8. Na káviCke s Mathieuom
vo štvrtok o 17:00 h.

Soboty a nedele 2022 v1 black.indd   2Soboty a nedele 2022 v1 black.indd   2 6/21/2022   1:48:37 PM6/21/2022   1:48:37 PM

To je tohtoročná letná nádielka kul-
túrnych podujatí, ktoré organizuje a 
spoluorganizuje mesto Senica pro-
stredníctvom príspevkovej organizá-
cie MsKS a Múzea Senica počas prázd-
ninových mesiacov júl a august 2022.

-tm-



spravodajstvo 7

Budúca cyklotrasa má spojiť Senicu so Šaštínom-Strážami

cyklotrasy budú aj dve lávky ponad 
rieku Myjava a odpočívadlo umiest-
nené v blízkosti baziliky v Šaštíne-
-Strážach. 

MAS Záhorie pripravilo projektovú 
dokumentáciu pre územné konanie. 
O krok ďalej je ale úsek dlhý päť kilo-
metrov od senického letiska po od-
bočku na obec Dojč, na ktorý mesto 
Senica už spracováva projektovú 
dokumentáciu na stavebné konanie. 

Mesto Senica ako člen Miestnej 
akčnej skupiny (MAS) Záhorie pripra-
vuje spolu s ďalšími členmi projekt 
na cyklotrasu, ktorá by mala pre-
pojiť Senicu a mesto Šaštín-Stráže.  
V tejto súvislosti na júnovom zastu-
piteľstve poslanci schválili návrh na 
mimoriadny členský príspevok do 
MAS Záhorie pre rok 2022 vo výške 3 
543,15 eur, ktorý je potrebný na rea-
lizáciu projektovej dokumentácie k 
projektu výstavby cyklotrasy. V rámci 
projektu „Cyklotrasa Senica - Šaštín“ 
je združená šestica miest a obcí (Se-
nica, Dojč, Šajdíkove Humence, Šte-
fanov, Borský Mikuláš a Šaštín-Stráže) 
a výška ich príspevkov je rozpočítaná  
medzi jednotlivé obce podľa dĺžky 
v kilometroch v jednotlivých kata-
stroch.

Cyklotrasa v dĺžke 14,67 km by mala 
viesť pozdĺž toku rieky Myjava od se-
nického letiska a napojiť by sa mala 
na existujúcu šaštínsku cyklotrasu 
pred bazilikou Sedembolestnej Panny 
Márie. Súčasťou navrhovanej cyklotra-
sy je aj odbočka do obce Dojč, ktorá 
bude takmer 1,23 km dlhá. Súčasťou 

Mesto Senica ako člen Miestnej akčnej skupiny (MAS) Záhorie pripravuje spolu s ďalšími členmi projekt 
na cyklotrasu, ktorá by mala prepojiť Senicu a mesto Šaštín-Stráže. 

Táto časť cyklotrasy by mala byť pro-
jektovo hotová už v auguste tohto 
roka. Zámerom senickej samosprávy 
je uchádzať sa na výstavbu tejto čas-
ti cyklotrasy o finančné prostriedky 
z Plánu obnovy a odolnosti, ktorý 
je zameraný na výstavbu, stavebné 
úpravy alebo rekonštrukciu cyklis-
tickej infraštruktúry. Financovanie 
z plánu obnovy je vo výške sto per-
cent, čo znamená, že sa nevyžaduje 
spolufinancovanie projektu.

„Verím, že budeme s týmto proje-
ktom úspešní, keďže mesto Senica 
ako najväčší člen MAS Záhorie je 
oprávneným žiadateľom v rámci 
výzvy z plánu obnovy a obyvatelia 
nielen nášho mesta, ale aj celého 
regiónu budú môcť čoskoro vyu-
žívať túto bezpečnú turistickú cy-
klotrasu. Smelé plány členov MAS 
tu nekončia, radi by sme ju v bud-
úcnosti potiahli až po rieku Mora-
vu, kde by sa napojila na Moravskú 
cyklomagistrálu. Prepojil by sa tak 
celý región a cyklisti by sa pohodl-
ne dostali na Baťov kanál alebo do-
konca Devín,“ konkretizuje primátor 
Senice Martin Džačovský. 

MAS Záhorie predstavuje občianske 
združenie zložené zo subjektov ve-
rejného, súkromného a občianskeho 
sektora sídliacich alebo pôsobiacich 
na území Záhoria, ktorého cieľom je 
zabezpečenie trvalo udržateľného 
rastu mikroregiónu a podpora zvý-
šenia kvality života obyvateľov žijú-
cich na území regiónu MAS Záhorie.

-lv-, ilustr. foto archív  redakcie

30. júna začali práce na ďalších 
novinkách v rekreačnej oblasti 
Kunovská priehrada, na ktoré sa 
môžu tešiť najmä rodiny s deťmi. 
Už čoskoro v areáli priehrady pri-
budnú nové hracie prvky v podo-
be rybárskej lodi a majáku, ktoré 
rozšíria pôvodné detské ihrisko  
v blízkosti pieskovej pláže. Otvore-
nie ihriska mesto Senica predpo-
kladá v polovici júla.                          -r-

Maják a rybárska loď doplnia výbavu 
detského ihriska na priehrade

Otváracie hodiny lodenice a športového areálu v areáli Kunovskej 
priehrady počas letnej turistickej sezóny:

Po – pia: 11.00 – 20.00
So – ne: 10:00 – 20.00

Zdroj: RSMS, foto: A. Berecová
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Z rokovania mestskej rady a júnového zastupiteľstva...
Dňa 7. apríla 2022 sa uskutočnilo 23. zasadnutie Mestskej rady v Senici, ktorého hlavným bodom programu bolo prerokovanie a 
schválenie počtu poslancov a volebných obvodov pre komunálne voľby v roku 2022. Všetky ostatné materiály boli prerokované 
mestskou radou a následne boli predložené na zasadnutie 24. Mestského zastupiteľstva Senica, ktoré Ing. Mgr. Martin Džačovský, 
primátor mesta Senica zvolal na 23. júna 2022.

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
• Určenie počtu poslancov a voleb-
ných obvodov pre komunálne voľ-
by 2022
Najdôležitejším bodom programu 
bolo určenie počtu poslancov Mest-
ského zastupiteľstva a tiež určenie vo-
lebných obvodov pre nadchádzajúce 
komunálne voľby, ktoré predseda Ná-
rodnej rady SR vyhlásil na 29. októbra 
2022. Počet poslancov zastupiteľstva 
sa odvíja od počtu obyvateľov mesta 
za predchádzajúci rok a keďže mesto 
Senica malo podľa oficiálnych údajov 
Štatistického úradu SR menej ako 20 
000 obyvateľov, počet poslancov mo-
hol byť v rozmedzí od 13 do 19. Táto 
skutočnosť následne ovplyvnila aj zlo-
ženie a počet volebných obvodov, aby 
poslanci čo najlepšie reprezentovali 
občanov v jednotlivých mestských 
častiach. Z iniciatívy primátora sa s 
poslancami Mestského zastupiteľstva 
uskutočnilo neformálne stretnutie, 
kde sa preberali rôzne možnosti a 
kombinácie počtu poslancov a tiež 
počtu a zloženia volebných obvodov. 
Na odporúčanie mestskej rady napo-
kon poslanci schválili ako najvhodnej-
šiu variantu s počtom poslancov 19 a 
5 volebných obvodov podľa vypraco-
vanej tabuľky s plánom rozdelenia vo-
lebných obvodov na jednotlivé časti 
mesta.

• Návrh sobášnych dní pre rok 2023
Konkrétne dátumy sobášnych dní pre 
rok 2023 budú zverejnené na webo-
vej stránke mesta. Tak ako v minulom 
roku aj teraz bude možné na sobáše-
nie využiť priestory Múzea Senica (bý-
valá Sokolovňa). V roku 2021 sa usku-
točnilo celkovo 72 sobášov, z toho 54 
civilných a 18 cirkevných obradov.

• Smernicu o pamätihodnostiach 
mesta
Mesto Senica v pravidelných inter-
valoch aktualizuje svoju Smernicu 
o pamätihodnostiach mesta, ktorú 
doteraz schvaľovalo mestské zastu-
piteľstvo, avšak takýto postup nevy-
plýval zo zákona o obecnom zriadení, 
ani iných príslušných zákonov. Vzhľa-
dom na uvedené bolo vypracované 
nové znenie smernice, ktorá bude 
aktualizovaná spravidla raz ročne po 
predchádzajúcom vyjadrení Komi-
sie pre vzdelávanie a kultúru pri MsZ 
Senica. Do zoznamu nehnuteľných 

pamätihodností Senice boli navrhnu-
té: reliéfna socha sv. Martina - na bu-
dove Okresného súdu Senica, reliéfna 
socha - na budove T-Comu, kovová 
socha – v parčíku na ulici Kalinčiako-
va. Do evidencie pamätných stromov 
boli navrhnuté: lipy sv. Cyrila a Meto-
da – zasadené pri príležitosti príchodu 
vierozvestcov v parku pri Základnej 
umeleckej škole na Brezovej ulici.

• Zásady hospodárenia s finančný-
mi prostriedkami mesta Senica
Podstatou tejto aktualizácie bolo za-
vedenie vyplácania nového príspevku 
na dieťa, pri jeho prvom nástupe na 
povinnú školskú dochádzku. Príspe-

vok má slúžiť na pokrytie nevyhnut-
ných výdavkov pre prváčikov, akými 
sú zošity, písacie potreby, učebnice, 
školské tašky, cvičebné pomôcky a 
podobne. Tento príspevok bude via-
zaný na trvalý pobyt dieťaťa a aspoň 
jedného rodiča v meste Senica. Maxi-
málna výška príspevku je 100 eur. Po-
drobnosti budú upravené v Internom 
manuáli mesta.

• Dispozície s majetkom

Mestské zastupiteľstvo zobralo na 
vedomie:
• Výročnú správu Technických slu-
žieb Senica a. s. za rok 2021, ktorú 
predložil Ing. Peter Turza, riaditeľ spo-
ločnosti. Technické služby zabezpe-
čujú vývoz komunálneho odpadu z 
mesta Senica a ďalších okolitých obcí, 
prevádzkujú skládku odpadu v Jab-
lonici, zabezpečujú zvoz a triedenie 

separovaného odpadu a spracovanie 
bioodpadu kompostovaním, vrátane 
údržby verejnej zelene, miestnych 
komunikácií, verejného osvetlenia, 
dopravného značenia a ďalšie objed-
nané služby pre mesto Senica.

• Výročnú správu Mestského pod-
niku služieb Senica, spol. s r. o. za 
rok 2021, ktorú predložil Ing. Ján Ba-
chura, riaditeľ podniku. MPS zabezpe-
čuje správu a starostlivosť o vlastný a 
zverený majetok mesta, prenájom 
nebytových a bytových priestorov v 
meste Senica, správu detských ihrísk, 
športových ihrísk, pieskovísk, vrátane 
udržiavania cvičiska pre psov na Šte-

fánikovej ulici, prevádzky mestského 
trhoviska, správy a prevádzkovanie 
splaškovej kanalizácie v časti Párovce 
a udržiavania prevádzky parkovacích 
miest vybudovaných MPS.

• Výročnú správu Stoma Senica, a. s. 
za rok 2021, ktorú predložil Ing. Ján 
Bachura, prokurista spoločnosti. Spo-
ločnosť zabezpečuje správu a prená-
jom budovy Fitness centra Maliny na 
Štefánikovej ulici.

• Výročnú správu Polikliniky Seni-
ca, n. o. za rok 2021, ktorú predložil 
Ing. Jozef Mikuš, riaditeľ spoločnosti. 
Hlavnou činnosťou organizácie je 
poskytovanie ambulantných zdra-
votníckych služieb a s tým súvisiacich 
činností vlastnými ambulanciami, 
odbornými pracoviskami a ambu-
lanciami neštátnych zdravotníckych 
zariadení.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
• Prísediacich pre Okresný súd Senica
V trestných veciach sa na súde rozho-
duje aj v senátoch, ktoré sú obsadené 
z radov občanov, ktorí sú v postavení 
tzv. prísediacich. Prísediaci na súde 
tvoria laický prvok v rozhodovaní 
v trestných veciach a spolu so sud-
com rozhodujú o vine alebo nevine 
obžalovaných. Okresný súd Senica 
preto požiadal Mestský úrad Senica 
o voľbu prísediacich z radov občanov, 
ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú 
v obvode Okresného súdu Senica. 
Mestský úrad Senica opakovane zve-
rejnil výzvu pre občanov (webstránka 
mesta, Facebook mesta, noviny Naša 

Senica), aby prejavili záujem stať sa 
prísediacimi na Okresnom súde Seni-
ca. Postupne bolo doručených spolu 
sedem súhlasov občanov s voľbou 
prísediacich na Okresnom súde Seni-
ca, ktorí boli bez výhrad odsúhlasení 
aj predsedom Okresného súdu Seni-
ca. Tesne pred zasadnutím mestskej 
rady však jedna kandidátka na príse-
diacu z osobných dôvodov požiadala 
o vyradenie zo zoznamu kandidátov. 
Po zvolení budú prísediacim vydané 
osvedčenia o zvolení za prísediaceho 
pre Okresný súd Senica v súlade so zá-
konom o sudcoch a prísediacich.

Ústne a písomné interpelácie na 24. 
Mestskom zastupiteľstve v Senici pre-
zentovali: I. Mičová, K. Chudá. Inter-
pelácie budú zverejnené na webovej 
stránke mesta.

JUDr. Marek Došek, 
prednosta MsÚ Senica



Začala oprava kruháča, 
dopravné obmedzenia neplánujú
Po tom, čo v minulom roku opravila Slovenská 
správa ciest povrch vozovky okolo kruhovej kri-
žovatky a celý hlavný ťah prieťah mestom Seni-
ca, dnes začala s opravou prstenca stredového 
ostrovčeka okružnej križovatky. Väčšie dopravné 
obmedzenia ani obchádzky nie sú počas realizá-
cie prác plánované. 
Nakoľko sa pri oprave bude realizovať niekoľko 
vrstiev betónu a nový povrch prstenca okružnej 
križovatky bude vykonaný položením cemento-
betónového krytu s makrotextúrovou metličko-
vou úpravou, bude potrebná príslušná techno-
logická prestávka na vyzretie betónu. Aj preto je 
rozsah prác naplánovaný na takmer dva mesiace 
od 4. júla do 31. augusta.

-lv-

Zavlažovacie vaky pre stovku 
mladých stromčekov
Najmä novovysadené stromy potrebujú v 
extrémnych letných teplotách dostatočné 
množstvo pravidelnej vlahy, aby prežili. Ku sto 
mladým stromčekom, ktoré sú vysadené na ve-
rejných zelených priestranstvách Senice, boli 27. 
júna osadené zavlažovacie vaky s objemom 85 
litrov. Zavlažovacie vaky zefektívnia prísun vlahy 
k novovysadeným stromčekom. Otvory v spod-
nej časti vaku postupne uvoľňujú vodu do pôdy. 
Stromy tak budú zavlažované do hĺbky, čím sa 
zabráni ich usychaniu. Ide o pilotný projekt, ak 
sa takéto zalievanie osvedčí, v nákupe zavlažo-
vacích vakov hodlá senická radnica pokračovať.

-lv-
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Tento rok má čáčovský bocianí 
pár štyroch potomkov
To sú oni - čierno-biely fešáci, ktorým zatiaľ posky-
tuje bezpečné zázemie veľké bocianie hniezdo 
na stĺpe elektrického vedenia v mestskej časti  
Senice - v Čáčove. 

-lv-, foto: Slavomír Bučák

Nálepky so siluetami vtákov
Ďalšia autobusová zastávka dostala nálepky so 
siluetami vtákov, aby sa na sklenených plochách 
okolo lietajúce operence nezranili. Dokonca sa 
do aktivity vystrihovania a lepenia farebných 
vtáčích siluet pripojila ďalšia senická škola. K 
iniciatíve enviro-tímu zo ZŠ V. Paulínyho-Tótha 
sa pridali žiaci Spojenej školy Senica a spoločne 
oblepili autobusovú zastávku na Dlhej ulici. 
„Táto akcia bola, podľa referencií našich pani 
učiteliek veľmi vydarená. Tešíme sa na podob-
né výzvy, ktoré budú tou pravou cestou pre in-
tegráciu a inklúziu mentálne postihnutých ob-
čanov rôzneho veku medzi zdravú populáciu. 
Veľká vďaka patrí pánovi učiteľovi Ondrejovi 
Odokienkovi a jeho žiakom, takisto našim 
pani učiteľkám Anne Marečkovej a Márii Ka-
ráskovej,“ odkazuje Katarína Kaňová, riaditeľka 
Spojenej školy Senica.

-lv-

150 nových parkových košov
Staré betónové smetné koše nahrádzajú dva 
druhy nových nádob. Jeden druh je osadený v 
centre mesta, ktorým mesto dizajnovo nadväzu-
je na pôvodné nádoby a ďalší druh s dreveným 
dizajnom je určený do ostatných častí mesta. 
Vymenených bude 150 parkových košov, čo je 
zhruba polovica všetkých nádob nachádzajú-
cich sa popri chodníkoch v Senici.

-lv-

Hmlová brána v lete osvieži
Už štvrtým rokom je na letnú sezónu na Námes-
tí oslobodenia v Senici osadená hmlová brána, 
ktorá počas horúcich dní rozprašuje do priestoru 
kvapôčky vody. V posledných rokoch vlny prud-
kých horúčav prichádzajú skôr - ešte pred prázd-
ninovými mesiacmi. Tie tohtoročné sme si „užili“ 
už v priebehu júna. 

-tm-, -lv-
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Foto: L. Vajdová

Momentky zo senických pivných slávností 
(sobota 2. júl 2022)
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Úvodník
Chvíle pauzy 
či prekonania sa? 

Hurááá! Juchúúú! Prázdniny! Voda! 
Áno, dočkali sme sa zaslúženého odpo-
činku. Treba to využiť a zabaviť sa. Nájsť 
partiu ľudí, vymyslieť najšialenejšie ná-
pady a hlavne ich REALIZOVAŤ. Často sa 
mi stáva, že keď niekde prídem, vytvorí 
sa kopa perfektných nápadov, všetci 
sme z toho nadšení a tešíme sa z bud-
úceho výsledku. No ako čas plynie, tak 
nápad padá do zabudnutia. Vždy mi je 
tých nenaplnených myšlienok ľúto. Pre-
to sa nebojte ich uplatniť. 

A keď už vážne nemáte čo robiť, skúste 
osloviť dobrovoľnícke organizácie ako 
Senica 2.0 a oni vám už program určite 
nájdu. A nielen to. Môžete tak nájsť ka-
mošov, s ktorými vám bude jednoducho 
super. 

Týmto číslom Študentských listov by 
som chcela poukázať na problém kli-
matickej krízy! Nedávno som bola na 
diskusii, kde sa rozprávalo o začínajú-
com nedostatku pitnej vody na Záhorí, 
„premnoženie“ áut a málo zelene - po-
hybujeme sa pomaličky na tenkom 
ľade. A pociťujeme to už teraz. Najmä 
nezvládateľnými horúčavami. Nepo-
náhľajme sa v tomto rýchlo bežiacom 
maratóne. Je čas na spomalenie. Netre-
ba mať všetko a hneď. Napr. oblečenie 
nakupujme striedmo a udržateľnejšie 
(kúpme si ho, keď ho vážne potrebuje-
me), choďme pešo, bicyklom a hromad-
nou dopravou než rýchlym pohodlným 
autom. Prečo nám pohodlie tak vyho-
vuje? Zistila som, že viac sa rozvíjam 
v nepohodlí ako v pohodlí. Tlačí ma 
to dopredu. A takým „nepohodlným“ 
spôsobom môžeme zapracovať aj na 
klimatickej kríze. Určite si prečítajte na 
túto tému úryvky z literárnej súťaže 
Čo potom?, kde sa súťažiaci zaoberali 
touto problematikou. Sama som veľmi 
šťastná, že ekologická téma mladým 
ľuďom nie je ľahostajná.

Na záver vám prajem krásne leto so 
všetkým, čo k tomu patrí a verím, že sa 
oddýchnutí v septembri znova začítate 
do Študentských listov. 

PS: Na zlepšenie nálady odporúčam 
pustiť si pieseň Chiquitita od skupiny 
ABBA (kľudne aj všetky od nich, ktoré 
určite poznáte a nikdy ich nie je dosť), 
či skupinu The Beach Boys (napr. Sur-
fin´Safari, Good Vibrations, …).

Ema Poláková, 
Študentský parlament Senica

Infošky zo Študentského parlamentu mesta Senice

Naša Zem? V stave poslednej záchrany!                                                                                                                        
(vyhodnotenie literárnej súťaže Čo potom?)
Z každej strany sa na nás valia klimatické problémy, 
kopa je taká veľká, že nás čoskoro aj zavalí. Je ešte 
možné všetko zvrátiť? Máme na to dostatok času a bu-
deme toho schopní ? Ak nie, ako sa nám tu bude žiť za 
takých päťdesiat rokov? Budeme naďalej obývať našu 
planétu, alebo príde nejaký plán B? Sme posledná ge-
nerácia, žijúca v „normálnom“ svete? 

Takto podobne začínali propozície 3. ročníka literárnej 
súťaže pre mládeže ČO POTOM?... keď (ne) zvládneme 
klimatickú krízu. Čas ubehol - pre mňa priveľmi rýchlo, 
a navyše sme tento rok ako parlament zvládli obrov-
ské množstvo činností za veľmi krátky čas, a konečnou 
aktivitou bolo práve vyhodnotenie menovanej súťaže, 
ktorú sme vyhlásili v apríli 2022.

Akcia sa konala 21. júna 2022 na Mestskom úrade Seni-
ca. Za účasti celého parlamentu, všetkých súťažiacich 
a pedagógov, členov poroty a tiež vzácneho hosťa – 
spisovateľa a zanieteného ekológa Jakuba Fila. Celko-
vo bolo prijatých deväť literárnych prác. Nuž a v tomto 
ročníku všetkých prevalcovali študenti z Arcibiskupské-
ho gymnázia biskupa P. Jantauscha v Trnave. Obsadili 
všetky tri umiestnenia v poradí: 1. miesto Eliška Ištvan-
cová s poviedkou Dobrodružstvá Lizy a Enza: Návrat 
do Afriky, 2. miesto Filip Vlkovič s prácou Votrelec a 3. 
miesto patrilo Braňovi Kuchárovi a jeho Úvahe. Špeciál-
nu Cenu novinára Jakuba Fila, zástupcu šéfredaktorky 
denníka SME, získali tentokrát dvaja prihlásení: opäť 

Eliška Ištvancová a Filip Vlkovič. Blahoželáme. Nemôže-
me vynechať ani literárne počiny neocenených študen-
tov, pretože každý bol svojím spôsobom jedinečný a od 
medailových priečok ich delili minimálne bodové rozdie-
ly - Sabína Mária Masárová z Gymnázia L. Novomeského 
s prácou „Už sú to len rozprávky“ (z jej práce si môžete 
prečítať vybraný úryvok), ďalej Vanesa Bogyová z Arcibis-
kupského gymnázia Trnava, Kristína Mesárošová, Gabrie-
la Míšaná, Linda Lučanská, Alexandra Rúžičková - všetky 
zo Strednej zdravotníckej školy v Skalici. 

Všetci študenti získali náš obdiv za ich práce a veľmi pek-
ne sa k nim vyjadrili aj členovia poroty. Ceníme si to a 
veríme, že budú písať ďalej. Predsedníčka poroty Mgr. 
Hana Odokienko Fodorová, Phd., stredoškolská učiteľ-
ka z Gymnázia Senica sa svojej úlohy zhostila dokonale. 
Rovnako tak Mgr. Viera Barošková, bývalá šéfredaktor-
ka Našej Senice, PhDr. Iveta Hazuchová, stredoškolská 
učiteľka OA Senica a Filip Eliáš, člen Študentského par-
lamentu. A samozrejme partneri súťaže – Rada mláde-
že Trnavského kraja a Centrum voľného času  Senica. V 
programe nechýbalo gitarové vystúpenie Zuzany Or-
goníkovej, malé občerstvenie, videoprezentácia. Pútavá 
bola úvodná debata s Jakubom Filom nielen o ekológii 
a novinárčine, ale aj o jeho ceste ku kariére. Poďakovať 
chceme aj za podnetnú účasť viceprimátora, pána Fili-
pa Lackoviča, mestu Senica a Europe direct za priestory, 
ceny a darčeky. A tešíme sa na ďalší tvorivý ročník.

Ema Poláková, Študentský parlament Senica

výročie
2002 - 2022

20.
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Planéta, ktorá nám dávala pocit do-
mova sa odrazu zmenila na miesto, 
ktoré každým dňom zamŕzalo viac a 
viac. Už viac nebola miestom, ktoré 
hrialo, ale tým, kde vaše kosti tuhli, 
vaša krv mrzla a váš pulz sa znižoval. 
Po určitej dobe, kedy čísla naberali 
na sile, bolo ťažké vykúriť dom, keď 
vám do okien neustále udieral chlad 
z vonku. Priam vás to zožieralo, ako 
keď uväzníte motýľa v pohári bez 
kyslíka. Zomierali ste pomaly, ale 
mali ste smrť viac než istú.  

Zatiaľ čo my sme sa strachovali, ved-
ci bojovali nielen za svoje, ale aj naše 
životy. Objavili niečo, čo by sa dalo 
nazvať druhou šancou pre nás všet-
kých. Už v roku 2010 americkí ved-
ci objavili mikroorganizmy hlboko 
pod zemskou kôrou. Nikto však to-
muto objavu nevenoval až tak veľkú 
pozornosť, ktorú by si zaslúžil - až do 
daného momentu. Na konferencii v 
Bruseli sa stretli nielen politici, ale i 
vedci. A tak v roku 2022 prišli všetky 
krajiny zachraňovať skutočne celý 
svet. Začali skúmať život pod zem-
skou kôrou viac a viac, v omnoho 
väčších hlbinách, ktoré boli blízko 
zemského plášťa. Nakoniec sa to 
vydarilo. Po ani nie dvoch rokoch sa 
preukázalo ich tvrdenie, že život je 
možný i pod zemskou kôrou vďaka 
organizmom a podzemnej vode, 
ktorá sa tam nachádzala. Politici 
tak zmenili svoju taktiku a peniaze 
investovali na vybudovanie života 
pod zemou. Pracovali tvrdo, takmer 
bez prestávky a robotníci odpadáva-
li, občas až zomierali od vyčerpania, 
aby zachránili svoje rodiny.  

Píše sa rok 2041 a my sa nachádza-
me vo svete, ktoré je plne vybudo-
vané ľudstvom. Nemáme slnečné 
žiarenie, nebo a naše rastliny tak ne-
majú prirodzenú fotosyntézu, ktorá 
nám vyrába kyslík. Všetko by sa dalo 
nazvať umelou realitou, ktorá sa 
snaží navnadiť človeku pocit, že má 
všetko to, čo kedysi bolo, naspäť a 
nemusí sa strachovať.  

Slnko, voľakedy každé ráno vychá-
dzajúce a večer zapadajúce, nie je 
skutočným, ale jeho podobizňou, 
ktorá má ani nie päťdesiatpercentnú 
účinnosť toho skutočného. Nikdy sa 
na ňom neopálite a všetky vitamíny 
si musíte dodávať pomocou table-
tiek a jedla, pretože si nedokážete 
vyrobiť ani len trochu vitamínu D. A 
ak chcete vyzerať, že ste strávili čas 

pri mori, tak ako tomu bolo kedysi, 
jediná možnosť je umelé opálenie 
pomocou rôznych krémov alebo 
solárneho opaľovania. Žiadna iná 
možnosť neexistuje. Len tá umelá.  

Ak vyjdete do ulíc a máte pocit, že 
počujete zvyčajný vtáčí spev, ste 
na omyle. Ide o reproduktory, na-
chádzajúce sa na stenách tunelov, 
v ktorých žijeme. Tieto presklené 
steny nám umožňujú žiť pod zemou 
bez toho, aby sme sa museli báť, že 
sa rozbijú a nás zavalí zem, pod kto-
rou žijeme. Moji rodičia to nazývali: 
,,Žijeme život škrečkov. Nie je v tom 
žiadny rozdiel.“ A mali pravdu. Ne-
môžete sa pohnúť na miesta, kde 
tieto tunely nie sú. Jediné skvelé na 
tom je, že sa môžete hýbať po celom 
“svete“, ktorý sme predtým poznali. 
Kedykoľvek môžete nasadnúť na 
rýchlovlak a ocitnete sa na mieste, 
kedysi nazývaným New York, v našej 
dobe ho nazývame Hlavným mes-
tom Zeme. Ide o najbohatšie mes-
to, aké sa tu môže nachádzať a má 
najviac obyvateľstva. Študuje a pra-
cuje tu väčšina ľudstva zo strednej a 
vyššej vrstvy. 

Och, áno! Ak je niečo, čo sa skutočne 
ako jediné zmenilo viac, než by 
malo, a nedá sa to vrátiť do normálu, 
je to ľudstvo. Už neexistuje demo-
kracia a slová „všetci sme si rovní“. 
V tomto svete skôr existuje: ,,Dobre 
sa naroď a potom budeš niečo zna-
menať. Ak tomu tak nie je, drž ústa a 
krok.“ V tomto svete existujú tri veľké 
vrstvy ľudstva, ktoré sa neskôr členia 
a vďaka tomu sa neskôr i rozdeľujú, 
kde budú žiť. Máme nízku vrstvu, 
do ktorej patria väzni, kriminálnici, 
robotníci a ľudia im podobní. Teto-
vania na tvári? Takmer v okamihu 
ste vyhostení do krajiny Afridi alebo 
teda niekdajšej Afriky nehľadiac na 
rodinu, v ktorej ste sa narodili. 

Eliška Ištvancová, Arcibiskupské gymnázium biskupa P.  Jantauscha Trnava

Dobrodružstvá Lizy a Enza: Návrat do Afriky
(úryvok z víťaznej práce literárnej súťaže „Čo potom“)

„Babi, babi, povedz nám ešte tú roz-
právku,“ ozvali sa veselé výkriky Ka-
rolíniných vnúčat. 
„Deti, ale veď som vám to už stokrát 
rozprávala, musíte to vedieť už aj na-
spamäť.“
„Ale babi, prosím, my si to už nepa-
mätáme.“
„Dobre teda, len viete, že tá rozpráv-
ka nekončí dobre.“
„Nám to nevadí, len už rozprávaj, 
prosím.“

A tak sa Karolína pomaly začala roz-
pomínať na svoje detstvo a mlado-
sť. Takéto veselé štebotanie sa stalo 
snáď pravidelným zvykom, keď prišli 
Maťko a Bruno (vnuci Karolíny) na-
vštíviť svoju babičku. Jej slastné prí-
behy boli príjemným uniknutím do 
reality, ktorú nemali šancu spoznať. 
Babkine príbehy vždy obsahovali 
štipku prírody, za hrsť smiechu, pol 
lyžičky dobrodružstva a nakoniec 
jednu šálku nostalgie. Bez nej by 
rozprávke chýbala chuť a nebola  by 
toľko chlapcom chutila. Možno sa 
pýtate, že odkiaľ babka brala toľko 
povedačiek, že chlapci pri nich ani 
nedýchali? Asi si myslíte, že okradla 
nejakú spisovateľku, však? Nie, Karo-
lína nikoho neobrala o svoje bohat-
stvo. Tak možno je takou majsterkou 
slova, že príbehy sama vymýšľa? Nie, 
bohužiaľ ani toto nie je správna od-
poveď. Tak ako to teda je? Pravdou 
je, že babička rozprávala vnukom 
svoj život. 

Karolína teda začala rozprávať. „Bolo 
to jedného krásneho dňa v decem-
bri. Blížili sa Vianoce. Dcérka a jej 
ocko sa vybrali, že idú kupovať via-
nočný stromček.“ V tom sa Bruno za-
razil. Samozrejme, že vedel čo sú Via-
noce, aj keď sa už prestali oslavovať, 
ale na čo potrebovali stromček? Re-
spektíve, kde ten strom mohli kúpiť? 
Bruno i jeho generácia už nepoznali 
taký prepych, akým bolo plytvanie 

stromčekov. Realita bola taká, že 
jediný stromček, ktorý Bruno videl, 
bol na babkinom tetovaní. Mala 
to ako pripomienku, že lesy a flóra, 
možno raz už nebudú súčasťou na-
šich životov. Bohužiaľ sa Karolínina 
predtucha aj naplnila. Zopár rokov 
pred Brunovým narodením sa tep-
lota Zeme začala rapídne zvyšovať. 
Spoločnosť nemala riešenie na taký-
to problém, a preto nedokázala pro-
ti nemu bojovať. Spočiatku sa ešte 
pravidelne schádzali rôzne summi-
ty proti klimatickej kríze, ale žiadny 
výsledok to neprinieslo. Takto to po-
maly išlo k čoraz horším udalostiam. 

Spočiatku bol veľký problém s pit-
nou vodou. Veľká teplota si vyža-
dovala väčšiu spotrebu vody. Tak 
prišiel veľký a „prelomový“ nápad: 
„Čo takto odčerpať vodu zo všet-
kých vodných zdrojov od malých 
rybníkov až po oceány!“ Keďže ved-
cov nikto nepočúval, spravilo sa to 
ako povedalo zopár vplyvných ľudí. 
Nedostatok vody bol na pár rokov 
zažehnaný a vedci sa snažili nájsť 
nejaký náhradný zdroj, avšak ani do-
dnes sa im to nepodarilo. Na druhej 
strane nám však začal vyskakovať 
ďalší problém. Vďaka netradičným 
spôsobom krádeží vody začali eko-
topy upadať. Spočiatku začali hynúť 
rastliny, neskôr živočíchy. 

A tak či chceme, či nie, nastal po-
sledný problém. Hospodárstvo za-
čalo upadať a ľudia zistili, že peniaze 
nie sú riešením všetkých problémov. 
Nakoniec sa po pár lokálnych voj-
nách o moc, respektíve hlavné slovo 
pri riešení problému, situácia upo-
kojila. Netreba si však predstavovať, 
že z čista jasna sa tu zalesnili lesy a 
pribehli srnky s vtáčikmi na paroží. 
Ľudstvo sa vrátilo do starých koľají. 
Deti chodili do školy, dospelí do prá-
ce...  Čo potraviny a voda? Začali sa 
vyrábať chemicky.

Sabína Mária Masárová, Gymnázium L. Novomeského Senica

Už sú to len rozprávky
(úryvok z práce, ktorá skončila tesne za medailovými priečkami)
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Poznáme víťazov súťaže Mladý Európan 2022!  

Čo nové v EÚ?
• O krok bližšie k univerzálnym nabíjačkám

Európska komisia víta predbežnú politickú dohodu, 
ktorú dosiahli Európsky parlament a členské štáty EÚ 
o návrhu Komisie s cieľom stanoviť spoločné rieše-
nie nabíjania všetkých vhodných zariadení. Od roku 
2024 budú musieť byť všetky nové mobilné telefóny, 
tablety, digitálne fotoaparáty, ručné herné konzoly, 
slúchadlá, prenosné reproduktory, elektronické čítač-
ky, klávesnice, myši a prenosné navigačné systémy 
vybavené nabíjacím portom USB-C. Pre laptopy platí 
prechodné obdobie do roku 2026. Štandardným por-
tom bude USB-C, ktorý spotrebiteľom umožní nabíjať 
zariadenia tou istou nabíjačkou USB-C bez ohľadu na 
značku zariadenia. 
Jednotný port pomôže zabrániť tomu, aby rôzni vý-
robcovia neoprávnene obmedzovali rýchlosť nabíja-
nia a pomôže zabezpečiť, aby bola rýchlosť nabíjania 
rovnaká pri používaní akejkoľvek kompatibilnej nabí-
jačky pre zariadenie. Spotrebitelia si budú môcť kúpiť 
nové elektronické zariadenie bez novej nabíjačky. 
Tým sa obmedzí počet nedobrovoľne zakúpených 
nabíjačiek či počet nepoužívaných nabíjačiek. Odha-
duje sa, že znížením výroby a likvidácie nových nabí-
jačiek sa množstvo elektroodpadu zníži o takmer tisíc 
ton ročne. 

• Od januára 2023 euro aj v Chorvátsku

Európska komisia (EK) dospela k záveru, že Chorvát-
sko je pripravené prijať euro. Od 1. januára 2023 sa tak 
počet členských krajín eurozóny môže zvýšiť na dvad-
sať. Vyplýva to z Konvergenčnej správy na rok 2022, 
v ktorej sa hodnotí pokrok, ktorý dosiahli Bulharsko, 
Česko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a 
Švédsko, v ktorých sa euro doposiaľ nepoužíva, no 
právne sa zaviazali ho prijať. V správe sa uvádza, že len 
Chorvátsko a Švédsko splnili kritérium cenovej sta-
bility. Rada EÚ prijme konečné rozhodnutia o prijatí 
eura Chorvátska v prvej polovici júla po rokovaniach 
Euroskupiny a Európskej rady a po tom, ako Európsky 
parlament a ECB zaujmú svoje stanoviská. Správa 
preto predstavuje kľúčový a historický krok na ceste 
Chorvátska k prijatiu eura. 

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku

Vo štvrtok 16. júna 2022 sa v priestoroch Tren-
čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-
číne uskutočnilo národné finále 17. ročníka 
vedomostnej súťaže Mladý Európan. Po dvoch 
pandemických rokoch, po otestovaní si online i 
hybridného finále, sme sa opäť vrátili k pôvodnej, 
výlučne prezenčnej forme podujatia, čo mimoria-
dne potešilo nielen súťažiacich, ale aj organizáto-
rov a vôbec všetkých zúčastnených. Vo finále Mla-
dého Európana sa tento rok stretlo 14 súťažných 
tímov (42 súťažiacich) – víťazov regionálnych kôl 
zo stredných škôl celého Slovenska. Súťažné tímy 
si navzájom preverili svoje vedomosti z európskej 
histórie, geografie, zaujímavostí o EÚ či svoju zna-
losť významných osobností a pamätihodností EÚ 
a jej členských krajín. Víťazné tímy si z finále od-
niesli zaujímavé vecné ceny a ostatné tímy budú 
takisto odmenené za to, že sa im podarilo prebo-
jovať sa až do národného kola súťaže. 
Víťazmi súťaže Mladý Európan 2022 sa stali: 1. 
miesto: Gymnázium Jána Hollého, Trnava; 2. 
miesto: Gymnázium Grösslingová 18, Bratislava; 
3. miesto: Gymnázium Jána Adama Raymana, 
Prešov.
„Rád by som vyzval všetkých mladých Euró-
panov a Európanky, aby i naďalej šírili dobré 
meno EÚ, aby pokračovali v ich aktívnom zapá-
janí sa do európskeho diania a boli pripravení 

na výzvy, ktoré Európu čakajú v najbližších 
dvoch dekádach. Spolupráca je veľmi dôležitá a 
iba vďaka nej dokáže byť Európa skutočne silná 
a úspešná. Chcem sa poďakovať všetkým nada-
ným súťažiacim za ich účasť na dnešnom finále 
súťaže Mladý Európan, a rovnako ďakujem aj 
všetkým pedagógom za ich úsilie, ktoré vynalo-
žili pri príprave svojich študentov,“ prihovoril sa 
k zúčastneným Vladimír Šucha, vedúci Zastúpe-
nia Európskej komisie na Slovensku.

Alexandra Berecová, Europe Direct Senica

Celodenné podujatie Doma v EÚ patrilo predovšetkým mladým, 
zavŕšila ho diskusia Café Európa o klimatických zmenách
Aké výhody prináša členstvo v Európskej únii 
mladým? Čo znamená byť Európanom a ako sa 
stať aktívnym a prispieť k tomu, aby bola Európa 
dobrým a zeleným miestom pre život aj v bud-
úcnosti?  Aj týmto otázkam sa venovalo poduja-
tie Doma v EÚ, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 
27. júna v kultúrnom dome v Senici. Medzi po-
zvaných hostí patril aj Seničan Marek Mach, za-
kladateľ iniciatívy Mladí proti fašizmu, s ktorým 
diskutoval na aktuálne témy vedúci Zastúpenia 
Európskej komisie na Slovensku Vladimír Šucha. 
Doobedňajšia časť podujatia bola určená študen-
tom a odštartovala interaktívnou prednáškou 
„Odhaľ a poraz falošné správy“ o dezinformáci-
ách a greenwashingu. Nasledovalo premietanie 
dokumentárneho filmu o zmene klímy na Slo-
vensku "Po nás potopa" a diskusia s miestnymi 
aktivistami. Pre verejnosť boli tiež pripravené sprievodné 

aktivity a koleso šťastia v informačnom stánku 
na námestí spoločne so Zastúpením Európskej 
komisie na Slovensku, Európskym parlamen-
tom – Kancelária na Slovensku a Europe Direct 
Senica. Na záver si záujemcovia mohli vypočuť 
verejnú diskusiu Café Európa, ktorá sa konala v 
Múzeum Senica na tému „Ako sa mestá a obce 
vyrovnávajú s klimatickou zmenou?“. Pozvanie 
prijal primátor mesta Senica Martin Džačovský, 
prvá námestníčka primátora Hlavného mesta SR 
Bratislavy Tatiana Kratochvílová a starostka obce 
Dojč Slavomíra Melišová. Diskusiu moderovala 
Daniela Piršelová, zakladateľka iniciatívy Climate 
Conference Slovakia. 

Alexandra Berecová, Europe Direct Senica
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Som klient jedného z tunajších zaria-
dení, lapidárne povedané starobinca. 
Osobne sa zásadne nehanbím, ba 
nevidím v tom názve nič degradujúce 
alebo archaické. Celkom za objektív-
nu treba považovať skutočnosť že dr-
vivá prevaha osadenstva sú tu starci, 
prečo by pomenovanie starobinec 
teda malo byť čosi znevažujúce, či de-
honestujúce.

Prihlásil som sa na zoznam záujemcov 
o návštevu Sokolovne. Pravda, kus po 
osemdesiatke si ten, kto si zachováva 
svoje ja a vysvetľuje veci trošku svoj-
sky, môže veci mierne „skrútnuť". Ako 
starý Sokol, ktorý na strahovskej pláni 
v Prahe zvŕtal svoje chlapčenské telo 
v rámci všesokolského zrazu v roku 
1948, som si v bývalej senickej Soko-
lovni predstavoval. Nenašiel som tam 
kozy, švédske bedne, bradlá, či hrazdy 
s kruhmi pod stropom. Vlastne, žasol 
som, lebo chvíľu pred začiatkom pro-
gramu som si stihol časť podkladov 
na paneloch prečítať...

Kto mal ten nápad navštíviť práve 
túto Sokolovňu, nech je oslávený. Bol 
to isto čas strávený oveľa vzácnejšie, 

ako „nenahraditeľné užieranie sa“ 
tej časti babičiek a dedov, čo tak nie 
zriedka konajú. 

Zbierky múzea sú zaujímavé, majú 
ozajstnú úroveň, sú plastické a majú 
aj vysokú výpovednú hodnou a plas-
ticky prezentujú jednotlivé úseky 
minulosti. Tú interesantne, pokojne 
a zreteľne predvádza a miestami 
zvýrazňuje isté detaily pán kustód 
-  Tomáš Motus. Možno povedať, že 
nás svojím výkladom naozaj zaujal. 
Jeho sprievodné slovo je profesionál-
ne, až rétorsky interpretované a sku-
točne sa dobre počúva a jeho vstupy 
s primeraným pauzovaním dávajú aj 
slabšiemu bojovníkovi v mentálnom 
založení, počuté dôkladne stráviť. To 
je pán Tomáš Motus, ako kustód, mne 
totiž ten titul kurátor, ktorým sa on 
predstavoval, nezdá konfesný, to patrí 
k jurisdikcii, či inde, možno už skôr pri 
výstave sôch či obrazov.

Jednoducho sme ale v závere všetci 
svorne konštatovali: senické múzeum 
je hodno navštíviť a naozaj ho treba 
vidieť.   

Dušan Ochodnický

Nedávno pristál v mailovej pošte reakcie Našej Senice mail od 83-ročného Dušana Ochodnického klienta jedného zo zariadení pre seniorov fungujúcich 
priamo v Senici, v ktorom reaguje na návštevu v Múzeu Senica, ktorou ho spolu s jeho vekovými súputnikmi sprevádzal vedomosťami nabitý a výrečnos-
ťou vybavený kurátor mestského múzea. Druhý príspevok, pod ktorým je ako autor uvedený Pavol Kalman a v ktorom sa venuje problematike lokality nad 
ZŠ Komenského, v ktorej aj sám býva, sa ocitol v elektronickej pošte redakcie Našej Senice z mailu kultúrneho referenta MsKS Senica. V ďalšom zaslanom 
príspevku autor Martin Džačovský reflektuje svojou optikou problematiku zmien územného plánu a tiež lokality nad „druhou" ZŠ:

si obstarať rodinný dom.  V konečnom 
dôsledku ide o budúcu kvalitu života 
všetkých seničanov. O to ako bude Se-
nica vyzerať o dvadsať, štyridsať rokov. 
Dnes sa rozhoduje o zmenách, ktoré 
budú nevratné a budú mať vplyv na 
to, či naše mesto bude v budúcnosti 
konkurencie schopné, či pritiahne ďal-
ších obyvateľov, či budú mať naše deti 

dôvod na návrat do svojho rodného 
mesta. Je najvyšší čas začať diskutovať 
o týchto otázkach. Musíme nájsť rov-
nováhu medzi ziskom developerov a 
tým čo dostanú občania po výstavbe 
rozsiahlych obytných zón. Mesto tvoria 
predovšetkým jeho obyvatelia. 

Pavol Kalman, poslanec MsZ

Petícia občanov k zastavaniu lokali-
ty Pole od Kunova 

V stredu 15. 6. 2022 zaslala predsed-
níčka petičného výboru Petíciu 351 
občanov Senice vedeniu mesta a jeho 
poslancom. Petícia obsahuje osem 
základných požiadaviek občanov žijú-
cich v lokalite od Brezovej po Čerešňo-
vú ulicu. Petícia vyjadruje postoj obča-
nov k tomu ako sa vedenie mesta k nim 
správa. Za viac ako jeden rok si pán 
primátor a investor SaZ Invest nenašli 
čas, aby si vypočuli očakávania obča-
nov. Viac ako rok poslanci volebného 
obvodu číslo 7 upozorňujú na nekon-
cepčnosť navrhovanej výstavby, na 
zachovanie hodnôt daného územia. 
Viac ako rok Rada druhej základnej 
školy čaká odpovede na otázky, ktoré 
adresovala Mestu Senica. 

S prebiehajúcou výstavbou závodu 
Vaillant sa prebúdzajú developeri a ka-
ždý z nich sa snaží dostať svoj projekt 
na trh ako prvý. Všetci ponúkajú bloky 
rodinných domov, bez nadväznosti 
na okolitú výstavbu, ich prepojenie s 
okolitými miestnymi komunikáciami, 
vybudovaním základnej občianskej 
vybavenosti, športovísk, oddychových 
zón. Mimo územia Pole od Kunova, 
ktoré má rozlohu 50 hektárov a môže 

byť zastavané až 500 rodinnými do-
mami, sú rozpracované ďalšie lokality, 
kde môže byť umiestnených viac ako 
300 rodinných domov. Pritom Vaillant 
bude mať po plnom nábehu 1200 za-
mestnancov. Pre koho teda plánujú 
toľko rodinných domov? V tejto fáze 
ide len o rýchlosť, kto bude prvý pon-
úkať pozemky alebo rodinné domy ten 
vyhrá. Developer chce maximalizovať 
svoj zisk a tomu zodpovedajú ich aktu-
álne kroky a tlak ktorý vyvíjajú. 

Vízia a koncepcia rozvoja Senice
Naše mesto postupne stráca občanov. 
Prvý krát ich počet klesol pod 20 tisíc. 
Naše deti sa po skončení štúdií nevra-
cajú domov. Jedným z dôvodov je aj 
skutočnosť, že po založení rodiny si ne-
vedia nájsť ekonomicky prijateľný pre-
nájom a odísť od rodičov. Mesto Senica 
má 561 nájomných bytov a všetky do 
jedného sú prenajaté. Je nevyhnutné, 
aby sme začali čo najskôr stavať ďalšie 
nájomné byty. Najmä pre začínajúce 
rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť zaplatiť 
za pozemok na výstavbu 60 a viac tisíc 
EUR a na výstavbu rodinného domu si 
zobrať hypotéku 250 tisíc EUR na trid-
sať rokov. 

Mesto má zastupovať občanov. Všet-
kých. Nie len tých, ktorí majú možnosť 

Čo je pravda a čo mýtus?
Takmer pred rokom boli schválený 
postup a začali sme pracovať na 
zmenách a doplnkoch územného 
plánu mesta Senica. V súčasnosti sa 
územný plán ako hlavný dokument 
pre ďalšiu výstavbu snažíme v spolu-
práci s odborníčkami - architektkami 
upraviť, aby bol v súlade s potrebami 
ľudí a v prospech obyvateľov, ktorí už 
v daných územiach žijú.

Okolo územia nad Základnou ško-
lou na Komenského ulici v Senici sa 
v poslednom čase vyrojilo skutočne 
veľa nepresných a úmyselne zavád-
zajúcich informácií, ktoré znervóz-
ňujú jej obyvateľov, čo plne chápem. 
To, čo je na zamyslenie a čo ma zne-
pokojuje, je skutočnosť, že niektoré 
z týchto zavádzajúcich a nepravdi-
vých informácií sa objavili aj v petícii 
súvisiacej s touto lokalitou a poviem 
vám prečo. Rozhodne to nie je kvôli 
existencii petície ako takej. Aktivity 
okolo petície sa ale viažu aj k niek-
torým poslancom mestského zastu-
piteľstva a mňa skutočne veľmi mrzí, 
že sa podieľali na živení a rozširovaní 
informácií, ktoré neboli v čase vzniku 
petície a aj dávno pred ňou aktuál-
ne a pravdivé. Evidentne ale máme 
každý hranice niekde inde. Vo svetle 
posledných udalostí to celé považu-
jem za súčasť politického a predvo-
lebného boja. Pokúsim sa však ešte 
raz o prehľadnú rekapituláciu toho, 
čo je v súvislosti s lokalitou nad „dru-
hou" základnou školou pravda a čo 
mýtus.

Zmena č. 1: Areál školy
Od roku 2005 je v územnom pláne 
zakomponovaná štandardná ces-
ta pre motorové vozidlá po pravej 
strane areálu školy. V roku 2010 bola 
územným rozhodnutím táto cesta aj 
povolená (povolenie už stratilo plat-
nosť). Toto riešenie máme záujem 
zmeniť tak, aby tam bol pri kraji 3 m 
široký klasický cyklochodník, ktorý 
budú využívať najmä deti do školy a 
ostatní obyvatelia pri ceste peši ale-
bo bicyklom do centra mesta.

Zmena č. 2: Zachovanie čerešňovej aleje

Od roku 1994 sa v ÚP počíta so zruše-
ním značnej časti čerešňovej aleje a 
nahradiť ju mala cesta pre motorové 
vozidlá. Od roku 2005 je podľa ÚP ur-
čená celá čerešňová alej na likvidáciu 
a nahradenie klasickou cestou pre mo-
torové vozidlá, tj. hneď za plotmi po-
zemkov s rodinnými domami. Navrhli 
sme zmeniť toto riešenie, ponechať če-
rešňovú alej (s možnosťou rozšírenia) 
a cestu posunúť ďalej od rodinných 
domov. V tomto mieste by mohla byť 
doplnená cesta aj o cyklotrasu, ktorá 
by viedla do obce Hlboké. V decembri 
2021 som navrhol pozemok, kadiaľ 
môže viesť cyklotrasa a cesta odkúpiť, 
ale pán poslanec Kalman v konečnom 
dôsledku zastrašil ostatných poslan-
cov a tí sa neskôr vyjadrili, aby sa tento 
pozemok nekupoval. 

Zmena č. 3: Rodinné domy alebo 5-po-
schodové bytovky?
V blízkosti terajších rodinných domov 
môžu byť podľa v súčasnosti platného 
ÚP až 5-poschodové budovy, čím by te-
rajší obyvatelia stratili súkromie. Preto 
bola navrhnutá zmena ÚP, aby v lo-
kalite mohli byť len rodinné domy, kde 
nepríde k tak citeľnej strate súkromia. V 
tomto prípade dokonca pán poslanec 
Kalman tak zaviedol poslancov, že ne-
hlasovali o tomto návrhu, avšak archi-
tekti na územné plánovanie zapraco-
vali túto zmenu, pretože nie je logické, 
aby 5-poschodové budovy boli v strede 
územia s rodinnými domami.

Tieto navrhované zmeny územného 
plánu by z dlhodobého hľadiska viedli 
k zastavaniu územia, ale terajším oby-
vateľom by sa zlepšila kvalita bývania 
najmä v tom, že by vozidlá, ktoré sa 
vyhýbajú hlavnej križovatke a lokalitu 
využívajú ako obchvat, nejazdili pred 
ich domami. Myslím si, že skutočne re-
álnym problémom tejto lokality je ka-
nalizácia, na čo pri rokovaniach s BVS 
ako na obavy občanov opakovanie 
poukazujeme a upozorňujeme.

Martin Džačovský
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Stretnutie s občanmi k navrhovaným zmenám a doplnkom 
územného plánu v lokalite nad ZŠ Komenského

vrhovanej cesty okolo ZŠ Komenské-
ho a jej nahradenie cyklochodníkom. 
V lokalite sa tiež nachádza čerešňová 
aleja, na ktorej mieste je v ÚP od roku 
1994 zakreslené navrhnutie cesty, 
ale v navrhovaných zmenách mesto 
Senica posúva cestu južnejšie od nej, 
aby čerešňová aleja prežila.

„Vzhľadom na množiace sa otázky 
a nepresné informácie sme sa roz-
hodli zvolať občanov dotknutej ob-
lasti pri ZŠ Komenského, aby naše 
externé odborné garantky, ktoré 
sa dlho venujú príprave územných 
plánov, vysvetlili výhody navrho-
vaných zmien územného plánu 
mesta Senica. Práve vďaka nim sa 

Na stretnutie s občanmi dotknutej 
lokality boli prizvané architektky (Ing. 
arch. Miroslava Válková a Ing. arch. 
Monika Dudášová), ktoré ako odbor-
ne spôsobilé osoby na obstarávanie 
územnoplánovacích podkladov a 
dokumentácií sú spracovateľkami 
zmien a doplnkov č. 9 k ÚP mesta.
 
Mestu Senica bola 15. júna doručená 
aj petícia občanov, ktorá sa dotýka 
práve spomínanej lokality nad ZŠ Ko-
menského, z ktorej jednotlivé body 
sa preberali a rozmieňali na drobné aj 
počas utorkového stretnutia s občan-
mi. Medzi pripomienkami zaznievala 
na stretnutí z úst občanov napríklad 
problematika dostatočnej kapacity 
kanalizácie v tejto časti mesta, zaťaže-
nie územia novou výstavbou, ako aj 
navrhované dopravné riešenia. „Do-
pravná situácia na uliciach Okružná 
a Komenského je katastrofálna a 
výstavbou a nedoriešením cesty na 
stavenisko a vôbec ciest plánovanej 
IBV sa situácia ešte zhorší,“ myslí si 
obyvateľ lokality Vladimír Krištofík. 

V spomínanej lokalite ÚP už z roku 
1994 navrhuje výstavbu. Aktuálne 
platné zmeny a doplnky č. 7 k ÚP 
mesta Senica dovoľujú výstavbu aj 
niekoľkoposchodových bytových do-
mov, poprípade areálových obcho-
dov. Navrhované zmeny a doplnky 
č. 9 k ÚP mesta Senica menia funkciu 
tejto lokality na rodinné bývanie. Ďal-
šou zmenou je napríklad zrušenie na-

21. júna sa v dome kultúry uskutočnilo uskutočnilo stretnutie s občanmi za účelom prerokovania a vysvet-
lenia navrhovaných zmien a doplnkov k Územnému plánu mesta (ÚP) Senica v lokalite nad ZŠ Komenské-
ho, v rámci ktorých je prepracovávaný pôvodný zámer v ÚP mesta Senica z roku 2005.

našim občanom žijúcim v tejto časti 
mesta z dlhodobého hľadiska zníži 
dopravná zaťaženosť pred ich ro-
dinnými domami a zároveň by na-
vrhovaná forma územného plánu 
dokázala územiu zabezpečiť väčšiu 
ochranu pred prívalovými dažďa-
mi,“ komentoval navrhované zmeny 
a doplnky územného plánu daného 
územia primátor Senice Martin Dža-
čovský.

Kompletné navrhované aktuálne 
zmeny a doplnky k územnému plánu 
mesta boli zverejnené na pripom-
ienkovanie od 17. mája do 17. júna 
2022. Mesto Senica eviduje osem 
pripomienok od súkromných alebo 

právnických osôb a dve pripomienky 
senickej samosprávy. „V rámci toh-
to pripomienkového konania boli 
doručené pripomienky dotknutých 
orgánov, správcov sietí, ale aj iných 
právnických a fyzických osôb. Rov-
nako bola doručená petícia obča-
nov Senice. V čase diskusie v dome 
kultúry sme ešte nemali všetky 
pripomienky spracované, vyhod-
notené, nemali sme naštudovanú 
petíciu. V čase pripomienkového 
konania územnoplánovacej do-
kumentácie boli podané zo strany 
obyvateľov mesta pripomienky k 
zhoršeniu dopravnej situácie v da-
nej lokalite. V tejto súvislosti bol 
podaný prísľub, že stavenisková 
doprava bude riešená mimo ulíc 
Komenského a Okružná. Čo sa týka 
celkového nárastu dopravy v lokali-
te, presné vyhodnotenie ešte nie je 
spracované. Nešlo o akceptovanie 
„novej“ pripomienky, ale o prísľub, 
akým spôsobom bude riešená pri-
pomienka k danej problematike 
podaná zo strany fyzických osôb v 
stanovenej lehote,“ reaguje jedna zo 
spracovateliek zmien a doplnkov ÚP 
mesta Senica a odborná garantka Mi-
roslava Valková. 

Aktuálne návrhy zmien a doplnkov k 
ÚP mesta budú v budúcnosti pred-
metom rokovania mestského zastu-
piteľstva.

Zdroj: Mesto Senica, -tm-

V piatok 10. júna ZŠ Viliama Pau-
línyho-Tótha doháňala „covido-
vé“ manko, aby si s odstupom, 
ale o to srdečnejšie pripome-
nula svoje guľatiny – 50. výročie 
založenia školy. Zábavný aj po-
učný galaprogram s nadšením 
pripravili samotní pedagógovia 
za asistencie súčasných i býva-
lých žiakov senickej „jednotky“. 
Riaditeľ školy Vladimír Šváček 
si pri tejto príležitosti prevzal 
od primátora mesta pamätnú 
a na mieru vyrobenú sklenenú 
plaketu.                                         -r-

„Jednotka"
s galaprogramom
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Na „obchodke“ ako za „socíku"
13. júna 2022 sa socializmus „vrátil“ na 
Obchodnú akadémiu v Senici. Návrat 
to bol, samozrejme, symbolický - zá-
sluhou tvorivého ateliéru študentov 
druhého ročníka bilingválneho štúdia 
v anglickom jazyku. Sú to tínedžeri 
narodení do demokracie a obdobie 
socializmu poznajú z hodín dejepisu 
alebo z rozprávania svojich starých 
rodičov, ktorí naň väčšinou nostal-
gicky spomínajú. V našom vedomí 
je zakorenená snaha na zlé zabúdať, 
jednoducho vytesniť všetko ťaživé. 
Pre mnohých socializmus znamenal 
istotu práce, pravidelný plat a sociálne 
istoty, a tak sa k nemu niektorí jednot-
livci vo svojich spomienkach vracajú 
radi. O tom sa presvedčili študenti, 
ktorých úlohou na začiatku „učenia sa 
inak“ bolo za pomoci svojich príbuz-
ných pohľadať predmety z tejto doby 
a hlavne diskutovať o nej, porovnávať 
to, čo bolo, s tým, čím a ako žijeme 
dnes. Väčšinou došlo ku konfrontácii 

teoretických vedomostí získaných v 
škole s reálnymi spomienkami. Nie 
všetky boli pozitívne, študenti sa stret-
li aj s ľuďmi, ktorí boli totalitným reži-
mom prenasledovaní a ich svedectvá 
obohatili študentskú burzu informácií 
spojenú s výstavou artefaktov z ob-
dobia totalitného režimu v Českoslo-
vensku. Súčasťou vernisáže výstavy 
bol aj umelecký program, v ktorom sa 
študenti predstavili ako šikovní mode-
rátori, tanečníci, hudobníci, recitátori 
alebo sprievodcovia expozíciou. Aj 
zásluhou pozvaných rodičov, starých 
rodičov a príslušníkov Klubu vojenskej 
histórie a pohraničnej stráže zo Záhor-
skej Vsi ožila doba totality a bolo po-
rovnávaná s demokraciou. 

Tvorivý ateliér bol koncipovaný ako 
„rovesnícke vzdelávanie“, a preto sme 
pozvali aj učiteľov a žiakov  z okolitých 
základných škôl. Odozva bola mimori-
adna! Niekoľko skupín žiakov za Seni-

ce, Gbiel, Brezovej a Sobotišťa sa  pred-
posledný júnový týždeň prišlo pozrieť 
na to, ako vyzerala naša socialistická  
minulosť a so záujmom sa nechali 
neformálne poučiť od obchodkárov. 
Návšteva vzdelávacieho programu a 
výstavy bola pre nich príjemným spes-
trením konca školského roku. 

V zážitku tkvie poznatok Na projektovom oddelení MsÚ Se-
nica nevznikajú len projekty, pri kto-
rých sa niečo nové stavia. Jedným 
z príkladov je cezhraničný projekt 
BIG_ling SK-AT, v ktorom sú hlavný-
mi partnermi mesto Senica a Úrad 
dolnorakúskej krajinskej vlády. Ten 
sa vo viacerých obmenách realizuje 
v oboch štátoch už od roku 2009. 
Okrem toho, že sa deti základných 
a stredných škôl učia dlhé roky ne-
mecký jazyk, projekt je zameraný 
aj na získavanie interkulturálnych 
skúseností, ktoré sú podporované 
cezhraničnými aktivitami detí, žia-
kov a pedagógov. Jednou z aktivít je 
spoznávanie pohraničného regiónu, 
a to formou zážitku. Ten mali určite 
piataci a šiestaci zo Základnej školy 

na Sadovej ulici, ktorí v rámci tohto 
projektu navštívili v utorok 14. júna 
2022 najstaršiu zoologickú záhradu 
na svete - ZOO Viedeň. Počas ex-
kurzie si pozreli nielen zvieratá, ale 
dozvedeli sa aj niečo z reálií Schön-
brunnu, samotnej Viedne a pozreli 
si úžasnú flóru záhrad v okolí býva-
lého letného sídla Habsburgovcov 
- Schönbrunnského zámku. Zároveň 
boli školáci nútení použiť nemčinu 
v bežných situáciách, ako napríklad 
pri nákupe v bufete, hľadaní cesty, 
či študovaní mapy v nemčine. Ta-
kéto aktivity s princípom "V zážitku 
tkvie poznatok" sa realizujú s cieľom 
zvýšiť motiváciu a zlepšiť učebné vý-
sledky žiakov.

-lv-

Za všetkých aktérov a organizátorov 
tvorivého ateliéru na záver ich spo-
ločný názor: „Je super touto formou 
vzdelávať aj ostatných študentov a je 
dobré, že na senickej obchodke máme 
možnosť realizovať takéto netradičné 
akcie!“                     

Mgr. Slavomíra Masrnová

Pamätáte si? Namiesto silvestrovského ohňostroja kolotoč
Naša škola na jar doslova ožila. Všetko 
sa zazelenalo v záhrade i na školskom 
dvore. Privítali sme v našej školskej ro-
dine celkom nový KOLOTOČ, ktorý sme 
mohli pre naše deti získať i vďaka finan-
ciám pôvodne určeným na silvestrovský 
ohňostroj. Konečne sa naše deti dočkali 
a môžu si ho na našom zelenom dvore 
dosýta užiť. I keď bol len nedávno vy-
robený a osadený, prišlo k tomu práve 
včas, počasie priam láka von na čerstvý 
vzduch a deti si práve teraz plnými dúš-
kami užívajú herné prvky v našom exte-
riéri - preliezačku, trampolínu, šikovný-
mi pánmi údržbármi vyrobené autíčka, 
školský altánok a novučičký kolotoč. 
A nie je to zďaleka to jediné, čo sa u 

nás deje! Zberáme úrodu v školskej 
záhrade, a naše brušká sú napapkané 
hráškom, cibuľkou i prvými mrkvička-
mi. Pred školou v bylinkovom záhone 
kvitne materina dúška, levanduľa a fúra 
iných liečiviek. Naše košaté lipy zavoňali 
a zabzučali. V nasledujúcom školskom 
roku vstupujeme do ďalšej etapy celo-
slovenského programu Zelená škola, a 
keďže tu máme zelene skutočne neú-
rekom, bude že to roboty! Farebnými 
domčeko-búdkami a hávedníčkami 
je vyzdobený náš dvor, a možno si v 
drobných príbytkoch nájdu svoje skrýše 
užitoční požierači vošiek, aby bola v prí-
rode rovnováha.
Katarína Kaňová, Spojená škola Senica
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18. júna Dobrovoľnému hasičskému 
zboru mesta (DHZM) Senica primátor 
oficiálne odovzdal hasičské vozidlo 
MAN 4x4 LF 16. Automobil, ktorý do-
nedávna slúžil na závodnom okruhu 

Slovakia Ring, rozšíril teraz vozidlový 
park DHZM Senica. „Vozidlo bude 
zaradené prioritne ako technické 
zásahové vozidlo, no budeme ho 
využívať aj počas hliadkovacej asis-

Predtým slúžilo na Slovakia Ringu, teraz hasičom v Senici
tenčnej činnosti pri rôznych poduja-
tiach,“ poznamenal veliteľ mestského 
hasičského zboru David Jakub, ktorý 
je zároveň aj profesionálnym hasičom.
Automobil má nádrž na vodu o obje-
me 2000 litrov a maximálny výkon čer-
padla je 1600 litrov za minútu. Vozidlo 
zároveň disponuje 8,5 metra dlhým 
rebríkom, ale aj generátorom, na ktorý 
sú napojené reflektory na vysúvacom 
stožiari. Súčasťou výbavy je technika, 
ktorú možno použiť nielen na hase-
nie požiarov, ale aj pri iných živelných 
pohromách, ako napríklad motorové 
píly na odstraňovanie spadnutých 
stromov po veternej smršti alebo 
prudkých búrkach. „Veľkou výhodou 
vozidla je dvojkabína, kde je spolu 
deväť miest na sedenie a množstvo 
úložného priestoru, v nadstavbe 
na technické vybavenie, ktoré ešte 
postupne budeme dopĺňať,“ uviedol 

počas odovzdávania veliteľ DHZM Se-
nica David Jakub. Tomu kľúče od vozi-
dla odovzdal primátor mesta Senica 
Martin Džačovský, ktorý dobrovoľným 
hasičom zaželal, aby im vozidlo dob-
re slúžilo, no zároveň vyslovil želanie, 
nech je dôvodov na jeho použitie v 
uliciach mesta Senica čo najmenej. 

Okrem zánovného vozidla MAN 4x4 
LF 16 majú senickí dobrovoľní hasiči 
k dispozícii cisternovú automobilovú 
striekačku IVECO DAILY na 750 litrov 
vody, ktorá slúži na prvotný zásah 
jednotky pri udalostiach rôzneho 
typu a na protipožiarne asistenčné 
hliadky. Ďalej hasiči využívajú do-
pravný automobil Peugeot Boxer, 
ktorý je určený na prepravu hasičov  
v kabíne alebo v jeho  upravenej nad-
stavbe. 

L. Vajdová

Podvečerný program slávnostného 
koncertu konaného pri príležitosti 70. 
výročia ZUŠ Senica bol 9. júna zosta-
vený z vystúpení úspešných bývalých 
absolventovi tejto umeleckej školy. Na 
pódiu čerstvo zrekonštruovanej kon-
certnej sály, ktorá bola nedávno sláv-
nostne odovzdaná ako darček k na-
rodeninám školy, sa prostredníctvom 
interpretácie diel velikánov vážnej 
hudby predstavili: Branislav Malatin-
ský (klavír), Ronald Šebesta (klarinet), 
Róbert Šebesta (klarinet), Ladislav 
Fančovič (klavír), Barbara Braunová 
(spev) a Dominik Gál (klavír).

Jubilejný koncert senickej ZUŠ
Bývalí aj súčasní pedagógovia si pri 
príležitosti výročia školy prebrali z rúk 
jej riaditeľky Mirky Gáfrikovej a zá-
stupcu primátora Filipa Lackoviča pa-
mätné listy i ruže ako poďakovanie za 
ich osobný prínos a zanietenie, s akým 
pristupujú ku svojej práci učiteľov 
umenia naprieč všetkými odbormi, 
ktoré majú možnosť navštevovať žiaci 
senickej ZUŠ-ky. Za rozvoj mladých ta-
lentov, príkladnú reprezentáciu mesta 
doma i v zahraničí odovzdal riaditeľke 
školy zástupca primátora ako poďa-
kovanie zriaďovateľa (mesto Senica) 
pamätnú plaketu.                                -tm-

V obradnej sieni mestského úradu 
sa 24. júna stretli jubilanti, ktorí v 
prvom polroku oslávili alebo ešte 
počas ostávajúcich pár dní oslávia 
svoje významné životné jubileá: 80 
rokov, 85 rokov, 90 rokov a viac. K 
narodeninám im osobne zablahože-
lal primátor Martin Džačovský spolu 
so svojím zástupcom Filipom Lac-
kovičom. „Mojím vrúcnym želaním 
k vaším narodeninám je, aby sme 

Narodeniny oslávili spoločne
sa spolu dočkali lepších a pokojne-
jších čias, aby sme spoločne mali 
viacej dôvodov na radosť a úsmev 
a šťastie na dobrých ľudí,“ vyslovil 
želanie počas príhovoru primátor.
Piatkové popoludnie obdarovaným 
jubilantom spríjemnili vydarenými 
hudobnými vystúpeniami žiaci ZUŠ 
Senica pod vedením svojich pe-
dagógov Anny Rýzkovej a Jaroslava 
Jankoviča.                                             -red-
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DOG 
DAY

s KARIN OLASOVOU,
SAMOM TOMEČKOM a 

PŘEMYSLOM BOUBLÍKOM

9. 7. 2022 od 15:00 v  Senici 
v parku pri DAV-e

 » DOG DANCING a seriálový psík Bodka
 » ukážka psíkov senického útulku, možnosť adopcie
 » cenné rady veterinára Zdeňka Macenauera
 » Miro Caboň poradí so základným výcvikom
 » množstvo súťaží pre psíkov, cena pre každého
 » predstavenie plemena samojed
 » o športovej kynológii s Jožkom Adamuščinom, 3-násobným  
majstrom sveta FCI

 » tombola, vyžrebovanie výhier pre zaregistrovaných psíkov
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.

Senica
hypermarket

PRÍĎ
SI  VYBRA

PORT
WANNADO 
FESTIVAL 2022
30. 7. SENICA

10:00–18:00 hod. 

wannado.eu

prezentácia športových klubov a športov
WANNADO TV JOJKO zóna pre deti

WANNADO BIKE zóna detských odrážadiel
ukážky prvej pomoci so seriálom NEMOCNICA
5K INFLATABLE FUN
autogramiáda osobností TV JOJ
INKOGNITO / naživo

„DRAGON BOAT SENICA 2022“

Sníček HUGO, DÚHALKA
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štvrtok 7. a utorok 12. júl o 21:30 h
POVEDZ  TO  PSOM       
Žáner: komédia/ČR, MP 12+ 

piatok 8., sobota 9. a streda 13. júl 
o 21:30 h
THOR: LÁSKA A HROM   
Žáner: akčné fantasy, komédia/USA, MP 12+ 

štvrtok 14., streda 20. a sobota 23.  júl 
o 21:30 h
HÁDKOVCI  
Žáner: komédia/ČR, MP 12+
 
piatok 15. a štvrtok 21. júl o 21:30 h
ČIERNY  TELEFÓN 
Žáner: horor, thriller/USA, MP 15+

sobota 16. a piatok 22. júl o 21:30 h
NÁMESAČNÍCI  
Žáner: animovaný/ Nemecko, Rakúsko, MP

utorok 19. júl o 21:30 h
VEĽA ŠŤASTIA, PÁN  VEĽKÝ 
Žáner: komédia/Veľká Británia, MP 15+

utorok 26. júl o 21:30 h
VŠETKO, VŠADE, NARAZ 
Žáner: akčná sci-fi komédia/USA, MP 15+

streda 27. júl o 21:30 h
AMÉLIA Z MONTMARTRU  (filmový klub)    
Žáner: romantická komédia/Francúzsko, 
Nemecko, MP 15+

štvrtok 28., piatok 29. a nedeľa 31. júl 
o 21:30 h
STRIEDAVKA 
Žáner: komédia/ČR, MP 12+

sobota 30. júl o 21:00 h
MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA    
Žáner: animovaná komédia/USA, MP

Vstupné: 5 €, deti 4 €, filmový klub 4 €.
Kúpiť vstupenku je možné hodinu pred 
premietaním v pokladni kina a rezerovať 
na stránke www.kino.senica.sk. 
Na tejto stránke sledujte aj aktuálny pro-
gram filmových predstavení počas celé-
ho leta.

Program kina v amfiteátri

Oľga Bartošíková

Obrazy v tomto čase

Kurátor: Bohumír Bachratý
Vernisáž: 18.8.2022 o 17:00

Trvanie výstavy do 18.9.2022

J Ú L - A U G U S T  2 0 2 2

Petra Nováková

Ondreičková ANABIÓZA

Kurátorka: Beata Jablonská
Trvanie výstavy do 10.08.´22

PROGRAM 
Záhorskej galérie Jána Mudrocha 
v Senici

AKTUÁLNE VÝSTAVY

WWW.ZGJM.SK

Peter Valiska Timečko

POLITIKUM

Kurátor: Róbert Makar
Trvanie výstavy do 10.08.´22

PODUJATIA

Letný ateliér

letné tvorivé dielne pre deti
1.turnus  11.7. – 15. 7. 2022

2.turnus  25. 7. – 29. 7. 2022

PRIPRAVOVANÉ VÝSTAVY

Rozhýb svoje telo i myseľ
Element Senica
Park pri DAVe v Senici
10.8. 2022 (streda) 16 - 19 h.

tvorivé aktivity pre deti 
Podujatie v spolupráci so ZGJM.

Komentovaná prehliadka 

k aktuálnym výstavám
15.7.2022 (piatok) o 16.00

Hand-made rínek v Senici  
26. jún 2022
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Na maratóne zahviezdila Seničanka Nina Štorová
Na štart 33. ročníka Záhoráckeho maratónu a 18. ročníka polmaratónu sa v sobotu 11. júna  
dohromady postavilo 208 bežcov, z nich 162 sa zapísalo na polmaratón a 46 pretekárov na mara-
tónsku, viac ako 42-kilometrovú trať (presne 42 195 m). 

Začiatok i cieľ trate bol v meste Senica 
pred športovou halou na Továrenskej 
ulici, pokračoval ulicami mesta cez že-
lezničné priecestie k areálu senického 
letiska, ďalej okolo golfového areálu v 
Šajdíkových Humenciach, borovico-
vým lesom do obce Borský Mikuláš 
až do mesta Šaštín-Stráže, kde bola na 
futbalovom ihrisku obrátka maratón-
skej trate. Aj preto dostalo toto záho-
rácke bežecké podujatie nový oficiálny 
podtitul „Beh s vôňou lesa“. 

Usporiadatelia pri polmaratónskej 
trati (21 095 m) ponechali po vzore z 
vlaňajška obrátku v borovicovom lese 
pri golfovom areáli, čo znamená, že aj 
polmaratónci dobiehajú do cieľa v Se-
nici a nemuseli sa tak autobusom kvôli 
záverečnému vyhodnoteniu zvážať do 
Senice. Povrch trate je väčšinou asfal-
tový, ale aj prírodný, s prevýšením v 
prípade maratónu 180 metrov, pri pol-
maratóne 80 metrov. 

Počasie bolo slnečné, teploty v deň 
bežeckých pretekov dosahovali cca 
25 stupňov, miestami chladnejší ná-
razový vietor nemusel vyhovovať 
každému. V absolútnom poradí na 
maratónskej trati sa z víťazstva tešil 
54-ročný Tomáš Kopčík z Trnavy, ktoré-
mu sa podarilo maratónsku trať zdolať 
za 2 hodiny a 47 minút a 42 sekúnd. S 
desaťminútovým rozdielom ho nasle-
doval 33-ročný Peter Stilla pretekajúci 
za tím Raiffeisen banka (2:57:15) a pre 
tretie miesto si dobehol 38-ročný Josef 
Filip z moravských Mikulčic (2:59:01). 
Tri hodiny a 12 minút bol maratónsky 
čas najlepšieho Seničana 42-ročného 
Pavla Masaryka.

Medzi ženami v absolútnom poradí 
kraľovala 31-ročná Seničanka Nina 
Štorová, ktorej sa maratónsku trať 
podarilo zabehnúť za 4 hodiny a 16 
minút (4:16:26). O dve minúty neskôr 
ju nasledovala 46-ročná Stanislava 
Šiatinská (4:18:40) z Oslan. V tesnom 
závese nasledovala 35-ročná Mária 
Truissard z AK Senica (4:19:20).

V polmaratóne si v kategórii mužov 
pre víťaznú trofej dobehol 35-ročný 
Miroslav Ilavský so skvelým časom 1 
hodina a 14 minút (1:14:33) z Jogging 
klubu Dubnica. Druhé miesto si s ča-
som 1:20:20 zabezpečil 43-ročný Jiří 
Světinský z TJ Spartak Hluk (ČR). Tretia 
priečka patrila 39-ročnému Michalo-
vi Burzovi z tímu Bernohy.sk s časom 
1:20:31.
Najrýchlejším Seničanom na polma-
ratónskej trati bol 49-ročný Miroslav 
Daniš s časom 1:38:31.

Medzi ženami sa z víťazstva na pol-
maratónskej trati tešila maďarská 
pretekárka 40-ročná Anna Szekeres s 
časom 1:28:09. Druhá dobehla 40-roč-
ná Zuzana Polohová (1:32:44) z ŠK 
Lesky’s Runners z Ivanky pri Dunaji a 
tretia 19-ročná Simona Hrajnohová 
z ŠK Jablonica (1:33:53). Medzi prete-
kárkami so Senice to na Záhoráckom 
polmaratóne najlepšie behalo Svetla-
ne Raffayovej z AK Senica (1:59:09). 

Záhorácky maratón 2022 – 
MUŽI, absolútne poradie
1. Tomáš Kopčík, Trnava, 2:47:42
2. Peter Stilla, Raiffeisen banka, 
2:57:15
3. Josef Filip, Mikulčice (ČR), 2:59:01
Najlepší Seničan: Pavol Masaryk, 
3:12:01

Záhorácky maratón 2022 – ŽENY, 
absolútne poradie
1. Nina Štorová, ZFT Senica, 4:16:26 
(aj najlepšia Seničanka, na foto vľavo)
2. Stanislava Šiatinská, Oslany, 
4:18:40
3. Mária Truissard, AK Senica, 
4:19:20

Záhorácky polmaratón 2022 – 
MUŽI, absolútne poradie
1. Miroslav Ilavský, Jogging klub 
Dubnica, 1:14:33
2. Jiří Světinský, TJ Spartak Hluk 
(ČR), 1:20:20
3. Michal Burza, bernohy.sk, 1:20:31
Najlepší Seničan: Miroslav Daniš, 
1:38:31

Záhorácky polmaratón 2022 – 
ŽENY, absolútne poradie
1. Anna Szekeres, Maďarsko, 
1:28:09
2. Zuzana Polohová, ŠK Lesky’s 
Runners, 1:32:44
3. Simona Hrajnohová, ŠK Jabloni-
ca, 1:33:53
Najlepšia Seničanka: Svetlana Ra-
ffayová, AK Senica, 1:59:09

Víťaz Záhoráckeho maratónu  Víťaz Záhoráckeho maratónu  
Tomáš Kopčík v cieli.Tomáš Kopčík v cieli.

Nina Štorová  zahviezdila.Nina Štorová  zahviezdila.
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Záhorácky maratón je súčasťou seriálu 
Grand Prix Záhoria a Moravsko-sloven-
ského bežeckého pohára. Hlavným 
organizátorom obľúbeného bežecké-
ho podujatia je mesto Senica, ktoré 
ho zabezpečuje v úzkej kooperácii s 
mestom Šaštín-Stráže, obcou Borský 
Mikuláš, s podporou Trnavského sa-
mosprávneho kraja, s aktívnou účas-
ťou zdravotníkov, pracovníčok Územ-
ného spolku Senica SČK, záchranných 
zložiek a v neposlednom rade s 
potrebnou pomocou sponzorských 
firiem a partnerských organizácií.                                                           
                                                Tatiana Moravcová

ŠPORTOVÉ PODUJATIA POČAS LETA
Na kolesách proti rakovine 
(spoločná cyklojazda)
Dátum: 13. 8. (sobota)  

- zraz o 15.00 pri kúpalisku, program od 17.00 na Kunovskej priehrade

Miesto: kúpalisko, cyklotrasa, Kunovská priehrada – ihrisko pri lodenici  

Organizátor: KOZEL o. z., MsKS Senica, mesto Senica

Dostihy koní v Čáčove 
(rovinové a prekážkové)
Dátum: 21. 8. (nedeľa) od 14.00

Miesto: dostihová dráha Čáčov 

Organizátor: PD Senica

Beh vďaky 2022
Dátum: 27. 8. (sobota) o 15:30h

Miesto: Senica - Prietrž, štart pred futbalovým štadiónom v Senici

Organizátor: Petrus o. z., mesto Senica, obec Prietrž

Senická mašírovka, 42. ročník  
(turistika)
Dátum: 29. 8. (pondelok - št. sviatok SNP)  

- zraz a štart pred DAV-om od 6.00 do 10.00

Trasa: 12, 24, 34 km

Organizátor: KST Senica

    

 

       Kunovský plavecký maratón - 4. kolo SPDP (otvorená voda) 

            

Najlepší Seničan v polmaratóneNajlepší Seničan v polmaratóne
 Miroslav Daniš. Miroslav Daniš.

Takto sa tešila z prvého miesta v polmaratóne  Takto sa tešila z prvého miesta v polmaratóne  
Anna Szekeres z Maďarska.Anna Szekeres z Maďarska.

Jeden z najstarších účastníkov 77-ročný Jeden z najstarších účastníkov 77-ročný 
Ján Klimek  z Čachtíc.Ján Klimek  z Čachtíc.

Víťaz polmaratónu  Miroslav Ilavský.Víťaz polmaratónu  Miroslav Ilavský.



spomienky  I  spoločenská kronika  I rôzne22 Naša Senica

Naša Senica - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad,  
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica, IČO 00 309 974. Vedúca redaktorka Mgr. Tatiana Moravcová (telefón 034/698 7618). 

Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica, Registačné číslo: Ministerstvo kultúry SR EV 3151/09.
Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov 
nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Mesačník je distribuovaný zadarmo . 
Náklad 5 000 výtlačkov. Elektronická verzia novín: www.senica.sk; e-mail: redakcia@senica.sk, tatiana.moravcova@senica.sk. ISSN 1339-0074 

SPOMIENKA
Dňa 21. júna uplynulo 
8 rokov od nečakané-
ho úmrtia manžela, 
otca, deda, brata, svo-
kra a švagra Milana 
Sevčíka zo Senice.
 
S úctou a láskou spo-
mína manželka Jarmi-
la, syn Rastislav a dcéra Slávka s rodinami a 
ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 7. júla si pripomí-
name 7. výročie úmrtia 
mamy, starej mamy a 
sestry Oľgy Bíbovej.

S úctou a láskou spo-
mínajú synovia Jaroslav  
a Arnošt s rodinami  
a sestra Anna.

Zosobášili sa:
Ivan Horňák a Hanna Brych

Roman Šimek a Michaela Vavrečková

Michal Kubisa a Renáta Pavúčková

Eduard Šedivý a Klaudia Poláková

Matúš Sako a Diana Uhrínková

Andrej Mikulíček a Soňa Piváčková

Miroslav Žák a Emília Šipkovská

Jaroslav Kubrický a Sabína Štefková                       

Narodili sa:
Tamara Malá, narodená v Skalici

Dominika Butorová, narodená v Skalici

Opustili nás: 
Ing. Milan Baculík, vo veku 76 rokov 

Mária Tóthová, vo veku 79 rokov 

Peter Mezey, vo veku 70 rokov 

MUDr. Eliška Majdáková, vo veku  93 rokov 

Viera Sameková, vo veku 65 rokov 

Viera Bilková, vo veku 68 rokov 

Dušan Chalupa, vo veku 63 rokov 

Oľga Hercegová, vo veku 75 rokov  

Teofil Hurbánek, vo veku 67 rokov  

Anton Rychtárik, vo veku 83 rokov  

Veiona  Beregházyová, vo veku 96 rokov 

Kazimír Sopúch, vo veku 80 rokov 

Miroslav Švárny, vo veku 76 rokov

Spoločenská kronika

Kancelária pohreb. služby a správy pohrebiska: 
+421 34 651 4246
Otváracie hodiny: po – pia od 8:00 do 15:30
NON-STOP tel. linka na prevoz zosnulých: 
0908 121 450

SPOMIENKA
Osud ti nedoprial s nami 
byť, ale v našich srdciach 
budeš stále žiť.
 
Dňa 10. júla si pripomí-
name 10. výročie úmrtia 
nášho manžela, otca a 
starého otca 
Jozefa Jamárika.
 
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária a 
syn Igor, vnúčatá a pravnúčatá.  

SPOMIENKA
Ich duša je v nebi, ich ús-
mev v našom srdci. Už ich 
nestretávame s predsa sú 
tu stále s nami. 
Nikdy nezabúdame.

Dňa 15. augusta uplynie 
už 36 rokov, čo nás na-
vždy opustili manželia 
Gabika (rod. Komáčková) a Ľubomír Valentových. 

S láskou spomínajú bratia Ivan a Vladimír  
s rodinami.

SPOMIENKA
16. júna uplynulo šesť 
rokov od úmrtia našej 
kolegyne 
Katky Polákovej.

S vďakou a úctou spo-
mínajú zamestnanci 
MsÚ Senica.

SPOMIENKA
Tam, kde spieva v nebi 
anjelský chór, posielame 
denne pozdrav za tebou.
Tam, medzi anjelov.
 
Dňa 22. 7. si pripome- 
nieme 1. výročie od 
smrti našej dcéry a ses-
try Hanky Celleryovej.
 
Spomínajú rodičia, brat Rado, sestry Lenka  
a Katka a ostatná rodina.

SPOMIENKA
Dňa 27. júna uplynul je-
den rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná 
maminka, dcéra, sestra, 
starká a úžasná osoba 
Zlatka Svatíková. 

S láskou na Teba stále 
spomíname!

SPOMIENKA
Žiješ v srdciach tých, ktorí 
ťa milovali...
Dňa 4. 8. 2022 uplynie 
20 rokov od chvíle, čo 
náš náhle, po tragickej 
nehode, zapríčinenej 
nie vlastnou vinou, 
zdravý a v plnom rozle-
te svojho života, vo veku 
24 rokov navždy opustil vrele milovaný syn, brat, 
strýko a kamarát Ing. Rastislav Rýša zo Senice.

S láskou spomína matka, dcéra s deťmi, sestra  
s dcérami, ostatná rodina a kamaráti. 

SPOMIENKA
Čas plynie, roky ubiehajú, 
ale spomienky v srdci 
nám zostávajú.
 
Dňa 30. 6. 2022 sme 
si pripomenuli štvrté 
výročie úmrtie nášho 
drahého manžela, otca 
a dedka Jána Junasa  
zo Senice.
 
S láskou a úctou spomína celá rodina.

18 19

I.2 

Logotyp - farebné verzie

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

Na červenom a modrom podklade je 
povolené použiť len biely logotyp.
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www.senica.sk
SPOMIENKY na vašich blízkych zosnulých môžete 
posielať mailom na adresu: redakcia@senica.sk. 
Alebo ich prineste na informácie Mestského úradu 
Senica (napísaný text a foto).
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MO JDS Senica  
upozorňuje svojich 
členov na pripravo-
vané podujatia 
v mesiacoch jún až 
september:
 
Jednodňové 
výlety: 
29. september 2022 - Prietrž, U Rehušov. 
Odchod autobusu spred plavárne o 10.00, 
návrat o 16.00. 
Prihlásiť sa možno do 20. 9. a uhradiť popla-
tok 5 eur. Obed nebude zabezpečený.
 
Kúpanie v Dunajskej Strede:
6. september 2022 (pozor, termín zmene-
ný). Odchod autobusu o 8.hod. spred pla-
várne. Poplatok 16 eur je potrebné uhradiť 
do konca júna.
    
Týždenný pobyt v Liptovskom Jáne od 
18. do 23. septembra 2022 – ešte sú voľné 
miesta.
Odchod autobusu o 8.00 spred plavárne. 
Poplatok 215 eur je potrebné uhradiť do 
konca júna.
 
Upozorňujeme členov MO JDS Senica, že 
kancelária organizácie na Továrenskej ulici 
bude od 1. júla do 31. augusta 2022 zatvo-
rená, otvorená bude od 2. septembra 2022.
Prajeme pekné a pokojné letné dni.
                                                                                                                               
Anna Krahulcová, MO JDS Senica

7. ROČNÍK PRETEKOV DRAČÍCH LODÍ O POHÁR PRIMÁTORA MESTA SENICA

30/07/2022KUNOVSKÁ PRIEHRADA

WWW.DRAGON-BOAT.SK

SOBOTA

FESTIVAL ŠPORTU

PR
OG

RA
M PRETEKY DRAČÍCH LODÍ / TRÉNINGY

LIVE VSTUPY

SNÍČEK HUGO

DÚHALKA
ODOVZDANIE POHÁRA PRIMÁTOROM MESTA

EMMA DROBNÁ VSTUP NA PODUJATIE

 ZDARMA

OD 9:30 DO 20:00

SPOMIENKA
Dňa 9. júla si pripo-
míname smutné prvé 
výročie, čo nás navždy 
opustila naša drahá 
manželka, maminka, 
babička a prababička 
pani Eva Máchová.

S láskou a úctou spomí-
najú manžel Jozef a dcéra Jana s rodinou.

OZNAM
• Stránkové dni a úradné hodiny Mestského 
úradu v Senici počas mesiacov júl a august 
2022:
Pondelok:  7.00 h – 15.00 h
Utorok :     7.00 h – 15.00 h
Streda:       7.00 h – 16.00 h
Štvrtok:     7.00 h – 15.00 h  nestránkový deň
Piatok:       7.00 h – 14.00 h

Obedňajšia prestávka je 30 minút v časovom 
intervale od 11.00 h – 12.00 h.
Odporúčame i naďalej dohodnúť si termín a čas  
s príslušným zamestnancom MsÚ.

SPOMIENKA
Čas plynie, roky ubiehajú, ale naše spomienky  
v srdciach zostávajú.

Dňa 26. 7. 2022 uplynie 13 rokov od úmr-
tia našej milovanej mamičky, babičky  
Evy Vdoviakovej. 
 
S láskou a úctou spomína celá rodina.
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