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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

O post primátora Senice sa chce  
v nadchádzajúcich voľbách do orgá-
nov samospráv obcí a miest uchá- 
dzať šesť kandidátov, ktorí v termíne 
do 30. augusta odovzdali zapiso-
vateľke mestskej volebnej komisie 
kandidátne listiny. Po prvom za-
sadnutí mestskej volebnej komisie, 
ktoré sa uskutočnilo 5. septembra 
a ktorej členovia preskúmali kan-
didátne listiny ako záujemcov na 
primátora, tak poslancov, už ide o 
oficiálne registrovaných kandidá-
tov do samosprávnych volieb, ktoré 
sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 
2022. Pričom opakovane sa bude o 
dôveru občanov uchádzať súčasný 
primátor Martin Džačovský. Takis-
to opakovane sa do volieb prihlá-

sil aj exprimátor Branislav Grimm, 
ktorý kandiduje po piatykrát. Ďalší 
štyria kandidáti sa volebného sú-
boja o kreslo primátora zúčastňujú  
v premiére.

Zoznam registrovaných kandidátov 
na primátora Senice:
Mgr. Ing. Martin Džačovský, 39 r., 
primátor, nezávislý
Mgr. Branislav Grimm, 63 r., učiteľ, 
nezávislý
Mgr. Adam Jakubáč, 42 r., obchod-
ný riaditeľ, nezávislý
Mgr. Dana Kristiník, 61 r., ekonóm-
ka, nezávislá
Mgr. Juraj Moravčík, 37 r., živnost-
ník, koalícia ŽIVOT – Národná strana, 
HLAS – sociálna demokracia

Ing. Roman Sova – ekonóm, 54 r., 
podpredseda TTSK, koalícia Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratic-
ké hnutie

O volenú funkciu poslanca Mestské-
ho zastupiteľstva Senica prejavilo 
záujem spolu 68 kandidátov (z toho 
27 ako nezávislých a 41 pod hlavič-
kou politických strán alebo koalícií. 
Náležitosti všetkých odovzdaných 
kandidátnych listín, vrátane prilože-
ných podpisových hárkov, preverili 
členovia mestskej volebnej komisie 
(5. 9. 2022). Do tohto termínu sa 
jeden kandidát na poslanca už sti-
hol vzdať svojej kandidatúry, takže 
konečný počet kandidátov na po-
slancov mestského zastupiteľstva  

O post primátora Senice má záujem O post primátora Senice má záujem 
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v Senici je 67. Nezávislí kandidáti na 
primátora, ale aj na poslanca potre-
bovali v oboch prípadoch vyzbierať 
minimálne dvesto podpisov. 
(Zoznam registrovaných kandidá-
tov na poslancov MsZ na str. 4.)

Novinkou oproti predchádzajcim 
voľbám je, že Senica bude mať  
v budúcom volebnom období 
2022 – 2026 päť volebných obvo-
dov (namiesto terajších osem) a 19 
poslancov, namiesto súčasných 25. 
V októbrovom čísle Našej Senice pri-
nesieme volebný špeciál so všetký-
mi potrebnými informáciami, ako aj  
s predstavením jednotlivých kandi-
dátov na primátora mesta.                        

Tatiana Moravcová
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S prvým školským dňom otvorili outdoorovú učebňu

teľský pult, kde je vytvorený vhod-
ný priestor pre vyučujúceho a jeho 
učebné pomôcky. Panely sú oblože-
né masívnym drevom zo sibírskeho 
smrekovca, ktorý nevyžaduje žiad-
nu údržbu a tento materiál odoláva 
vonkajšiemu prostrediu. Sklápací 
systém stola, lavíc i políc umožňuje 

Outdoorovú učebňu prestrihnutím 
pásky otvorili v prvý školský deň  
riaditeľka školy Svetlana Chábelová 
a primátor Senice Martin Džačovský. 
„Som rád, že prinášame na školy 
takéto moderné prvky, ktoré školá-
kov nepochybne zaujmú a poskyt-
nú im nový alternatívny priestor 
na výučbu. Verím, že deti si vďaka 
netradičnému prostrediu z danej 
hodiny odnesú a zapamätajú viac,“ 
informoval počas otvorenia primá-
tor mesta Martin Džačovský. 
 
Vonkajšia prírodná učebňa s rozlo-
hou 25 metrov štvorcových, ktorej 
výstavba bola financovaná z rozpoč-
tu mesta, vznikla na voľnom prie-
stranstve v poloátriu bezprostredne 
vedľa školy. Zvislé kovovo-drevené 
panely sa vďaka variabilite môžu 
zmeniť na moderný učebný priestor. 
Ich bočné moduly tvoria výklopné 
stoly a lavice na sedenie a písanie 
pre 16 žiakov. Súčasťou čelného 
modulu je magnetická tabuľa a uči-

Začiatok školského roka bol v Senici v prípadne jednej zo štyroch základných mestských škôl predsa len o čosi 
slávnostnejší. Počas letných prázdnin pribudla v exteriéri Základnej školy na Sadovej ulici outdoorová učebňa 
pozostávajúca z dreveno-kovových zmontovateľných priestorových modulov s vyklápacími prvkami. Žiaci 
tejto školy tak budú môcť získavať vedomosti nielen v triedach, ale aj vonku na čerstvom vzduchu.  

rýchlu premenu učebne opäť na voľ-
ný priestor pre pohybové aktivity. 
 
„Odteraz sa deti v našej novej prí-
rodnej učebni budú môcť vzdelá-
vať iným, moderným spôsobom 
prakticky akýkoľvek predmet. 
Učebňa je charakteristická tým, 

že je moderná a ekologická, dá sa 
kedykoľvek rozložiť a zložiť, čiže je 
variabilná. Najväčším bonusom je 
umiestnenie v pokojnom prostre-
dí, kde deti môžu nerušene pra-
covať aj mimo triedu. Som rada, 
že sa do školskej výučby na našej 
škole zavádzajú takéto inovatív-

ne prvky,“ uviedla riaditeľka školy 
Svetlana Chábelová.            -tam-, -lv-

Investície do škôl a školských zariadení počas leta

Školský rok začal v pondelok 5. sep-
tembra bez pandemických obmed-
zení. V prípade nákazy ochorením 
na COVID-19 pôjde do karantény iba 
postihnutá osoba. Karanténa sa však 

Najväčšou investíciou v prípade 
základných škôl v Senici ostáva 
ešte stále realizované zateplenie 
obvodového plášťa ZŠ Viliama Pau-
línyho-Tótha ako aj strechy budovy, 
čím sa zníži energetická náročnosť 
objektu. Táto základná škola stih-
la počas leta zorganizovať aj osem 
turnusov denných letných tábo-
rov. Na ZŠ s MŠ Jána Mudrocha sa 
počas leta stavalo nové oplotenie 
okolo areálu školy a tiež pribudli 
rozšírené triedy školského klubu 
detí. V ZŠ na Sadovej, kde takisto 
organizovali denný tábor pre deti 
prvého stupňa, začal školský rok 
s vylepšenou školskou kuchyňou, 
ktorá disponuje novou umývačkou 
riadu a úpravňou vody. Škola si na-
viac počas prázdnin rozšírila kame-
rový systém, namontovala systém 
regulácie kúrenia a pribudla aj nová 
exteriérová učebňa. 

Komplet všetky objekty materských škôl a základných škôl v Senici, ako aj CVČ a ZUŠ podstúpili počas  
školských prázdnin centrálne upratovanie, údržbu vnútorných priestorov, ako aj vonkajších ihrísk. Pričom 
materské školy a takisto Centrum voľného času fungovali aj počas letných prázdninových mesiacov. 

nebude týkať celej triedy alebo ško-
ly. V prípade potreby – napríklad vy-
sokého výskytu chorobnosti, môže 
riaditeľ vyhlásiť riaditeľské voľno. 
Do všetkých štyroch senických zá-

kladných škôl nastúpili v aktuálnom 
školskom roku 2022/2023 viac ako 
dve tisícky školákov.

-tam-
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Všetko dôležité v telefóne -  
mesto spustilo mobilnú aplikáciu

a App store, teda pre mobilné tele-
fóny fungujúce ako na systéme An-
droid, tak iOS.

Jednotlivé moduly mobilnej apli-
kácie Senica obsahujú aktuality, 
mestské oznamy, kalendár podujatí, 
možnosť zakúpiť si parkovaciu kar-
tu, odložiť si zdarma bicykel v mest-

„Naším zámerom bolo, aby sme 
prostredníctvom využívania di-
gitálnych informačných a komu-
nikačných technológií prispeli ku 
skvalitneniu života obyvateľov. 
Napríklad ankety otvárajú mož-
nosť získať širšiu spätnú väzbu na 
rôzne témy, aplikácia umožňuje i 
poslať konkrétny podnet na úrad,“ 
uvádza ďalšie funkcionality novej 
mobilnej aplikácie mesta primátor 
Senice Martin Džačovský.
 
Mobilnú aplikáciu Senica po prvý-
krát samospráva predstavila počas 
tradičného podujatia senického 
kultúrneho leta Senické senobranie 
v sobotu 20. augusta. Seničania tak 
budú mať po jej stiahnutí do svojich 
mobilov všetky aktuálne správy po 
ruke, nezmeškajú žiaden mestský 
oznam či podujatie a aplikácia ich 
upozorní aj na termín vývozu odpa-
du v ich konkrétnej ulici. V module 
„Odpadové hospodárstvo“, ktorý 
zahŕňa i spomínaný kalendár vývozu 
odpadu, nájdu užívatelia aj infor-
mácie o separovaní rôznych druhov 
odpadu.

V týchto dňoch je už aplikácia k dis-
pozícii na stiahnutie v Google play 

Mesto Senica pripravilo pre Seničanov nový komunikačný nástroj, ktorým je mobilná aplikácia  
Senica. S novou aplikáciou si bude môcť občan vybaviť napríklad parkovaciu kartu, bezplatne odložiť 
bicykel v nových mestských uzamykateľných prístreškoch, s jej pomocou radnica v ankete rýchlo zistí 
názor užívateľov na rôzne témy a mnohé ďalšie.

ských uzamykateľných a kamerou 
monitorovaných prístreškoch, dôle-
žité kontakty, oznámenia o úmrtí, 
elektronickú verziu mesačníka Naša 
Senica, občiansku inzerciu, vyhľa-
dávanie spojov verejnej dopravy, 
ale napríklad aj možnosť poslať pri-
mátorovi podnet, praktické stručné 
návody a informácie pri rôznych 
životných udalostiach. „Prostred-
níctvom aplikácie vieme občanov 
upozorniť aj na mimoriadne uda-
losti alebo situácie,“ dodáva senic-
ký primátor.

Ambíciou bolo spojiť v mobilnej 
aplikácii všetko, čo potrebuje mať 
človek po ruke. Celkom mobilná 
aplikácia Senica obsahuje šestnásť 
modulov, ktoré sa môžu v procese 
užívania variovať, meniť a dopĺňať 
podľa reálnych potrieb.                -tam-

Senická radnica  premiérovo predstavila mobilnú aplikáciu na tradičnom 
letnom podujatí Senické senobranie v sobotu 20. augusta.

Zapnite fotoaparát mobilu a nasnímajte príslušný QR kód.
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Nevykrádajte nám rozpočty - protestovali starostovia a primátori Trnavského kraja
riadení sumou cca 1,4 milióna eur 
– hovoríme o financovaní zimného 
štadióna, plavárne, športovej haly 
i areálu Kunovskej priehrady. A je 
logické, že tieto financie nám budú 
nevyhnutne chýbať,“ vysvetľuje zá-
stupca primátora Filip Lackovič.

Vládnymi opatreniami prichádzajú 
samosprávy totiž o stovky milió-
nov eur. Ako však tvrdia, na vykrytie 
prudkého rastu výdavkov spôsobe-
ného zvyšovaním platov vo verejnej 
správe, v školstve, ako aj rekordnou 
infláciou obce bezpodmienečne po-
trebujú primerane, nie iba symbolic-
ké zvýšenie svojich príjmov. 

Aj mesto Senica bojovalo za občanov 
na protestnom zhromaždení Za zdra-
vé obce a mestá, ktorý sa uskutočnilo 
dnes na Trojičnom námestí v Trnave 
a ktorý organizovali regionálne zdru-
ženia miest a obcí Trnavského kraja.

„Protestom chceme upozorniť na 
vážne finančné dopady aj v prípade 
našej senickej samosprávy. „Vďaka“ 
legislatívnym zmenám pritečie ten-
to rok do mestského rozpočtu Seni-
ce podľa odhadu o pol milióna eur 
menej, v budúcom roku až o milión 
eur menej. Pre lepšiu ilustráciu mes-
to Senica ročne prispieva na prevá-
dzku športových a rekreačných za-

Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov MsZ Senica pre volebné obdobie 2022 - 2026:
zamestnankyňa, Sloboda a Solidarita, 
Kresťanskodemokratické hnutie
17. Peter Pastucha, Mgr., 48 r., učiteľ, 
SPOLU - občianska demokracia
18. Filip Planka, Mgr., 31 r., právnik, 
nezávislý
19. Michaela Rázgová, 42 r., ekonóm-
ka, SMER - sociálna demokracia
20. Pavol Škodáček, Ing., 48 r., vedúci 
prevádzky, Sloboda a Solidarita, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
21. František Šteffek, 57 r., Samostatne 
zárobkovo činná osoba, nezávislý
22. Ľubomír Štvrtecký, Mgr., 45 r., riadi-
teľ, nezávislý
23. Alena Šullová, Ing., 45 r., ekonóm-
ka, SME RODINA
24. Marián Žúrek, Mgr., 44 r., vedúci 
logistiky, Sloboda a Solidarita, Kres-
ťanskodemokratické hnutie

Volebný obvod č. 3
Volí sa šesť poslancov.
25. Jarmila Barcaj Drinková, Ing., 52 r.,  
odborná inšpektorka, nezávislá
26. Ľubomír Bejdák, Ing., 45 r., busi-
ness unit manager, Sloboda a Solidari-
ta, Kresťanskodemokratické hnutie
27. Vladimír Beliš, Mgr., 43 r., lízingový 
a investičný poradca, Strana obcí a 
miest - SOM SLOVENSKO
28. Jakub Daniš, 26 r., obchodný refe-
rent, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KAN-
DIDÁTI
29. Miroslava Gergelová, Mgr., 47 r., 
učiteľka, nezávislá
30. Kristína Chudá, Mgr., 37 r., invalid-
ná dôchodkyňa, nezávislá
31. Stanislav Jánoš, 27 r., učiteľ, Slobo-
da a Solidarita, Kresťanskodemokra-
tické hnutie
32. Anna Kovárová, Mgr., 51 r., mana-
žérka v sociálnych službách, Sloboda 
a Solidarita, Kresťanskodemokratické 
hnutie

Volebný obvod č. 1
Volí sa jeden poslanec.
1. Ivana Mičová, Mgr., 41 r., štátna 
zamestnankyňa, nezávislá 

Volebný obvod č. 2
Volí sa sedem poslancov.
2. Martin Čonka, Ing. arch., 45 r., ar-
chitekt, nezávislý
3. Dan Honza, Mgr., 32 r., regionálny 
manažér, STAROSTOVIA A NEZÁVIS-
LÍ KANDIDÁTI
4. Peter Hutta, Mgr., 60 r., učiteľ,  
nezávislý
5. Adam Jakubáč, Mgr., 42 r., ob-
chodný riaditeľ, STAROSTOVIA A 
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
6. Ľubica Jánošová, PaedDr., 36 r., 
učiteľka, Sloboda a Solidarita, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
7. Roman Kalamen, Ing., 41 r., ob-
chodný manažér, Sloboda a Solida-
rita, Kresťanskodemokratické hnutie
8. Dana Kristiník, Mgr., 61 r., eko-
nómka, nezávislá
9. Roman Kristiník, 53 r., učiteľ, SME 
RODINA
10. Ľubica Krištofová, RNDr., 62 r.,  
riaditeľka, STAROSTOVIA A NEZÁ-
VISLÍ KANDIDÁTI
11. Filip Lackovič, Mgr., 40 r., zástup-
ca primátora, nezávislý
12. Marián Lisinovič, Ing, 34 r., kon-
štruktér, Sloboda a Solidarita, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
13. Miriam Madunická, PhDr., PhD., 
51 r., riaditeľka neziskovej organizá-
cie, nezávislá
14. Pavol Mikulíček, Ing. arch. Mgr. 
art., PhD., 45 r., architekt, ODS - Ob-
čianski demokrati Slovenska
15. Juraj Moravčík, Mgr., 37 r., živ-
nostník, ŽIVOT - národná strana, 
HLAS - sociálna demokracia
16. Jana Oslejová, Ing., 58 r., štátna 

33. Peter Kuba, 42 r., technik - tepel-
no technických zariadení, nezávislý
34. Martin Lidaj, Ing., MBA, LL.M.,  
45 r., výkonný riaditeľ, DOBRÁ VOĽ-
BA a Umiernení
35. Lukáš Majer, 32 r., obchodný 
referent dopravy, STAROSTOVIA A 
NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
36. Peter Mareček, 36 r., regionálny 
manažér, REPUBLIKA
37. Lýdia Marosiová, 50 r., zdravotná 
sestra, nezávislá
38. Miroslav Mečíř, JUDr., 66 r., advo-
kát, SME RODINA
39. Zdenko Medlen, 38 r., samostat-
ne zárobkovo činná osoba, nezávislý
40. Ľubomír Miča, 62 r., živnostník, 
SPOLU - občianska demokracia
41. Martina Milová, 40 r., adminis-
tratívna pracovníčka, nezávislá 42. 
Romana Mižigar, 30 r., kaderníčka, 
SMER - sociálna demokracia
43. Petra Morávková, Mgr., 35 r., psy-
chologička, nezávislá
44. Andrej Papp, MUDr., 50 r., lekár 
- chirurg, primár, nezávislý kandidát
45. Pavol Polák, Ing., 50 r., konateľ, 
SPOLU - občianska demokracia
46. Ivan Spiššák, Ing., 58 r., učiteľ, 
Sloboda a Solidarita, Kresťanskode-
mokratické hnutie
47. Vladimír Včelka, Mgr., 53 r., učiteľ, 
nezávislý
48. Lenka Včelková, Mgr., 50 r., uči-
teľka, nezávislá 

Volebný obvod č. 4
Volia sa štyria poslanci.
49. Viera Bobotová, Mgr., 58 r., novi-
nárka, STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ 
KANDIDÁTI
50. Branislav Grimm, Mgr., 63 r., uči-
teľ, nezávislý
51. Ivan Haba, 64 r., podnikateľ, 
SMER - sociálna demokracia

52. Radoslav Hebnár, Ing., 53 r., ban-
kový manažér, Strana obcí a miest - 
SOM SLOVENSKO
53. Jaroslav Hložek, Ing., 46 r., vedúci 
ekonomického úseku, nezávislý
54. Peter Husár, Mgr. Ing., 66 r., 
dôchodca, SPOLU - občianska de-
mokracia
55. Pavol Kalman, Ing., 57 r., eko-
nóm, podpredseda samosprávne-
ho kraja, Sloboda a Solidarita, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
56. Roman Sova, Ing., 54 r., ekonóm, 
podpredseda samosprávneho kra-
ja, Sloboda a Solidarita, Kresťansko-
demokratické hnutie
57. Marta Štítna, Mgr., 60 r., riaditeľ-
ka, nezávislá
58. Andrej Tomiš, Ing., 43 r., strategic 
and business consultant, Sloboda a 
Solidarita, Kresťanskodemokratické 
hnutie
59. Ľubica Vyletelová, Ing., 57 r., eko-
nómka, Sloboda a Solidarita, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
60. Klaudia Zríniová, Ing., 48 r., riadi-
teľka, SME RODINA 

Volebný obvod č. 5
Volí sa jeden poslanec.
61. Miroslava Drabiščáková, Bc., 33 r., 
rodičovská dovolenka, SME RODINA
62. Jozef Fábik, Mgr., 51 r., podnika-
teľ, Slovenská národná strana
63. Marek Grimm, Mgr., 35 r., kultúr-
ny referent, nezávislý
64. Eva Krupčíková, Ing., Ing., JUDr., 
35 r., účtovníčka, nezávislá 
65. Andrej Kudláč, Bc., 40 r., konateľ 
spoločnosti, nezávislý 
66. Dušan Podmajerský, 46 r., živ-
nostník, Sloboda a Solidarita, Kres-
ťanskodemokratické hnutie
67. Dana Žáková, 43 r., učiteľka, ne-
závislá

"Združenia miest a obci Slovenska 
(ZMOS) opakovane poukazuje na 
legislatívne zmeny, ktoré majú ne-
gatívny dosah na rozpočty miest a 

obci," uvádzajú organizátori k zhro-
maždeniu s tým, že mestá a obce 
smerujú ku krachu a nútenej správe.

Mesto Senica, TASR
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Pre prvákov kreslený Poznávací atlas Záhoria (čoskoro aj v predaji)

Ide o kreslenú knižku vo formáte A4 
s bohatými ilustráciami a poučnými 
textami. Malého čitateľa bude po zá-
horáckom regióne v knihe sprevá-
dzať rozprávkový deduško a jeho 
kamaráti. Poznávací atlas obsahuje 
naviac aj 40 farebných samole-
piek, ktoré môžu malí čitatelia 
nalepiť na vyznačené ilustrácie 
v atlase. Mestu Senica, jeho 
histórii, krásam a zaujímavos-
tiam sú v knihe venované 
hneď štyri strany. Čitatelia sa 
dozvedia napríklad o tom, 
kým a kedy bola Senica za-
ložená, o Kunovskej priehrade a vy- 
hliadke Vinohrady, ktorá sa nad ňou 
týči, o Múzeu Senica, Martinskom 
svetlonosení, Senickom senobraní, 
Škodáčkovom mlyne, ale aj o sve-
toznámom ultraľahkom senickom lie-
tadle Shark či legendárnom senickom 
poklade a niektorých ďalších zaujíma-
vostiach. Knižný kreslený atlas si bude 
možné už najbližších dňoch zakúpiť 
v kancelárii Infosen, ktorá sídli na Ná-
mestí oslobodenia v dome kultúry. 

-tm-

Do štyroch senických základných škôl nastúpilo v pondelok 5. septembra dovedna 244 prvákov, ktorí si ako 
pamiatku na prvý deň v škole odnášali domov Poznávací atlas Záhoria, ktorý im venovalo mesto Senica. 
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Na radnici prijali švajčiarske i poľské delegácie z partnerských miest

Primátor Senice Martin Džačovský prijal 26. augusta na radnici delegáciu z part-
nerskej 7-tisícovej obce vo Švajčiarsku Herzohenbuchsee na čele so starostom 
Marcusom Looslim. Švajčiarskych partnerov čakal v Senici a regióne trojdňový 
program. Okrem výmeny skúseností bude jeho konkrétnym výstupom spolu-
práca nielen na poli kultúrnom, ale napríklad aj na úrovni obecnej polície. Na 
stretnutí nechýbal ambasádor dlhoročných partnerských vzťahov mesta Senice 
a jeho švajčiarskych partnerov Petr Horváth. Švajčiarska delegácia sa v sprievode 
zástupcu primátora mesta Senica Filipa Lackoviča zúčastnila aj regionálnych 
osláv 78. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa uskutočnili v obci 
Prietrž v časti U Rehušov (na foto na veľajšej strane).                                                  -tm-

Šesťčlenná delegácia partnerského mesta Pultusk (leží 60 km na sever o Varša-
vy) zavítala na senickú radnicu 22. augusta na čele s primátorom Wojciechom 
Gregorczykom. Po oficiálnom prijatí nasledoval zápis do pamätnej knihy mesta.

Delegácia predstaviteľov poľského mesta Pultusk absolvovala v Senici 4-dňovú 
návštevu, v rámci ktorej stihla napríklad dve najväčšie záverečné podujatia se-
nického kultúrneho leta: Senické senobranie i nedeľné dostihy koní v Čáčove, ale 
aj návštevu nášho hlavného mesta, účasť na nedeľnej omši vo Farskom kostole 
navštívenia Panny Márie na Námestí oslobodenia, ako aj prehliadky a návšte-
vy Múzea Senica, Kunovskej priehrady, mestských športovísk, rekonštruovanej 
budovy DAV-u, i neďalekého golfového rezortu. Témou spoločných rozhovorov 
bola okrem inšpirácie a porovnávania fungovania rôznych oblastí samospráv aj 
prezentácia Senice v 19-tisícovom poľskom Pultusku v polovici septembra, kedy 
tamojšia samospráva organizuje najväčšie mestské podujatie, ktorým sú Dni pa-
tróna mesta Pultusk svätého Matúša. 
(Na foto dole vpravo primátor W Gregorczyk.)                                                                        -tm-

Najbližšie MsZ Senica sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra 2022 
so začiatkom o 15.00 hodine.
Materiály do MsZ senická samospráva uverejňuje na: www.senica.
sk. Priamy prenos z rokovania zastupiteľstva môžete sledovať naži-
vo na YouTube kanáli TV SEN.
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Výstava Heydrichiáda pripomenula 80. výročie nacistických zločinov

Výstavu HEYDRICHIÁDA zapoži-
čal Múzeu Senica Památník Lidice, 
príspevková organizácia Ministerstva 
kultúry Českej republiky, pri príleži-
tosti pietneho pripomenutia si 80. vý-
ročia zločinov spáchaných nacistami 
v súvislosti s atentátom na zastupuj-
úceho ríšskeho protektora Reinharda 
Heydricha. 

Prítomným návštevníkom sa priho-
voril zástupca primátora Filip Lac-
kovič, ktorý pripomenul nutnosť 
neustále komunikovať mladšej gene-
rácii aj takéto obdobia našej histórie. 
Iniciátor výstavy Peter Bača z Klubu 

V nedeľu 14. augusta sa uskutočnilo slávnostné otvorenie elektronickej výstavy Heydrichiáda, ktorá na-
šla na mesiac zázemie v hlavnej sále mestského Múzea Senica. 

vojenskej histórie – Záhorie zasa 
podčiarkol niekoľko spoločných mo-
mentov tematiky výstavy s regiónom 
Záhoria: „Jedným z nich je napríklad 
skutočnosť, že občan Sobotišťa bol 
vodičom a strelcom tanku pomeno-
vaným Lidice, s ktorým sa zúčast-
ňoval oslobodzovacích bojov počas 
druhej svetovej vojny," uviedol po-
čas slávnostnej vernisáže.

Heydrichiáda bude v priestoroch 
mestského múzea sprístupnená do 
15. septembra.
Viac info na: muzeum.senica.sk

-tm-

Vence k pamätníku položili primá-
tor mesta Senica Martin Džačov-
ský, podpredseda Trnavského sa-
mosprávneho kraja Pavol Kalman, 
prednosta Okresného úradu Senica 
Vladimír Kocourek, predstavitelia 
Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov (SZPB), predsta-
vitelia politických strán a hnutí a 
občianskych združení na území 
mesta. Prítomným sa prihovorila 
Ľubica Krištofová, tajomníčka Ob-
lastného zväzu SZPB v Senici. Vo 
svojom príhovore vyzdvihla najmä 

osobnosť JUDr. Ivana Horvátha, 
spisovateľa, advokáta, politika a 
v neposlednom rade vedúceho 
protifašistického odboja v Senici, 
ktorému bolo 1. mája osadené ozu-
bené koliesko na Záhoráckej stene 
slávy na námestí. Okolo tejto senic-
kej osobnosti sa zgrupovali všetky 
akcie, ktoré akýmkoľvek spôsobom 
pomáhali antifašisticky zmýšľajú-
cim ľuďom. Okrem Dr. Horvátha to 
boli JUDr. Hatala, Dr. Halabrín, Laco 
Novomeský, Juraj Zuščík, bratia Vi-
dovci, Kresák, Pšurný, Dérer, Benža, 
a mnohí ďalší zo Senice i okolia, pri-
pomenula.

„Ťažké roky fašistického tero-
ru v Senici a okolí pomáhala 
Horváthova skupina prežiť aj 
obyčajným Seničanom. Ich práv-
na pomoc zachránila nejedného 
pred väzením, či iným trestom. 
Pomáhali prenasledovaným ži-
dom, snažili sa zachrániť ich, ich 
deti, majetok ... Po vzniku ozbro-
jených partizánskych skupín v 
okolí, najmä partizánskej skupiny 
Jána Reptu, v okolí Prietrži, Bre-
zovej, zháňali pre nich materiálne 
zabezpečenie – potraviny, zbrane, 
lieky, odev, ale aj finančné pros-
triedky, ktoré zabezpečovali ľudia 
z prostredia Tatra banky v Senici. 
Doktor Halabrín poskytoval le-
kársku pomoc. Veľmi cenné boli aj 

Pietna spomienka na 78. výročie SNP v Senici aj Prietrži

informácie, ktoré sa z mesta po-
súvali ďalej. Napríklad tu bol za-
bezpečený tok informácií i peňazí 
Senica - Protektorát pomocou 
zbraní zo Škodovky – tak sa ked-
ysi nazýval terajší Vojenský tech-
nický skúšobný ústav na Záhorí 
– strelnica. Materiály, ale aj peni-
aze sa ukrývali v zbraniach, ktoré 
sa tu skúšali a následne vozili späť 
do Čiech,“ priblížila historické uda-
losti Ľubica Krištofová.

O deň nato (v sobotu 27. augusta) 
oslavy pripomenutia Slovenské-
ho národného povstania pokra-
čovali regionálnym programom  

v Prietrži pri Pamätníku SNP  
U Rehušov. Záhorské osvetové 
stredisko Senica tu okrem pietne-
ho aktu kladenia vencov organizu-
je aj súťaže pre deti, zapálenie vat-
ry oslobodenia, nechýba tematická 
panelová výstava a kultúrny pro-
gram. Za mesto Senica sa osláv zú-
častnil zástupca primátora mesta 
Filip Lackovič sprevádzaný delegá-
ciou zo švajčiarskeho partnerského 
mesta Herzogenbuchsee. V Prietrži 
si pozreli aj pamätnú izbu, ktorá 
bola otvorená na pamiatku bojov, 
múzeum roľníctva a rozhľadňu Li-
povec.

Text, foto: Lucia Vajdová

V závere augusta sa v Senici konala pietna spomienka spojená s kladením vencov pred sochou Víťazstvo na 
Námestí oslobodenia pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania (29. 8.). Súčasťou pietneho 
aktu bolo aj položenie vencov k pamätnej tabuli na bývalej budove fašistickej väznice na Štefánikovej ulici. 
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Ak sa nezdržujete v mieste trvalého bydliska, zabezpečte si preberanie pošty
Akým spôsobom mesto doručuje 
oznámenia o daňových výme-
roch?
Mesto Senica je ako správca dane 
povinné doručovať všetky písom-
nosti daňovníkom – fyzickým oso-
bám na adresu trvalého pobytu. 
Písomnosti doručené na adresu 
trvalého pobytu sa v súlade so zá-
konom považujú za doručené aj v 
prípade, ak občan nebol na adrese 
trvalého pobytu zastihnutý a zásiel-
ku si následne na pošte nevyzdvihne 
ani v odbernej lehote, alebo ju bez-
dôvodne odmietne prijať. Neprevza-
tím zásielky v mieste trvalého poby-
tu sa občan preto vystavuje riziku, že 
sa nedozvie o obsahu zásielky a teda 
o svojich daňových povinnostiach, 
ktorých splnenie môže byť následne 
vymáhané daňovou exekúciou.

Čo v tom prípade, ak sa občan ne-
zdržuje v mieste trvalého pobytu?
V prípade, ak sa v mieste trvalého 
pobytu z pracovných alebo iných 
dôvodov často nezdržiavate, je po-
trebné si zabezpečiť preberanie va-

šej pošty. Za týmto účelom je možné 
splnomocniť na pošte na preberanie 
vašich zásielok inú osobu, napríklad 
rodinného príslušníka alebo inú 
dôveryhodnú osobu. Zákon rov-
nako umožňuje pre takéto prípady 
oznámiť správcovi dane inú adresu 
na doručovanie. To znamená, že ak 
sa zdržujete častejšie na inej adrese 
ako je miesto vášho trvalého poby-
tu, prípadne bývate v nájomnom 
byte, kde nemáte nahlásený trvalý 
pobyt, môžete adresu vášho aktu-
álneho pobytu oznámiť Oddeleniu 
správy daní a poplatkov Mestského 
úradu Senica ako adresu na doručo-
vanie daňových písomností. 

Čo je potrebné spraviť v prípade, 
ak občan zmení alebo sa odhlásil 
z pôvodnej adresy?
Občanom, ktorí sa odhlásili z trva-
lého pobytu v meste Senica pripo-
míname, aby nezabudli kontakto-
vať MsÚ Senica (odd. správy daní a 
poplatkov) za účelom odhlásenia sa 
z tých daňových povinností, ktoré 
zmenou trvalého pobytu zanikajú.

V prípade miestneho poplatku za 
komunálny odpad a drobný staveb-
ný odpad sa občania môžu obrátiť 
na tel. 034/698 76 24, email: tatiana.
mozolic@senica.sk, jana.kosicaro-
va@senica.sk a v prípade ostatných 
miestnych daní a poplatkov na tel. 
034/698 76 33, email: zuzana.man-
dakova@senica.sk, erika.kolajova@
senica.sk.

Ako funguje doručovanie do tzv. 
elektronickej schránky?
Fyzickým osobám, ktoré si aktivovali 
elektronické schránky na doručova-
nie a právnickým osobám doruču-
je mesto Senica ako správca dane 
všetky písomnosti do elektronickej 
schránky. Písomnosti doručené do 
elektronickej schránky sa v súlade so 
zákonom považujú za doručené aj v 
prípade, ak ste si písomnosť nestihli 
prevziať a to uplynutím 15-dňovej 
úložnej lehoty. Týmto daňovníkom 
preto pripomíname, aby si nezab-
údali pravidelne kontrolovať svoje 
elektronické schránky. Rovnako dá-
vame do pozornosti možnosť na-

staviť si zasielanie notifikácií, ktoré 
ich upozornia, že v ich elektronickej 
schránke bola uložená elektronická 
úradná správa. V prípade akýchkoľ-
vek otázok a technických problémov 
súvisiacich s elektronickou schrán-
kou je potrebné obrátiť sa na kon-
taktné centrum prostredníctvom 
kontaktného formulára:  https://hel-
pdesk.slovensko.sk/new-incident/

Natália Mináriková
vedúca Oddelenia správy daní  

a poplatkov MsÚ Senica

V poslednom období bolo v našom 
kraji zaznamenaných viacero prípa-
dov, keď  neznámi muži podvodným 
spôsobom inkasovali od dôverči-
vých seniorov tisíce eur s prísľubom 
opravy strechy, dažďových zvodov, 
chodníkov pred rodinnými domami, 
opravy plota a výkonom  podob-
ných remeselných prác. Typickým 
príkladom je, že zazvonia vám pri 
vstupnej bráne, spomenú suseda, 
ktorý im dal na Vás tip, vyzerajú dôve-
ryhodne, lebo majú rovnaký firemný 
odev, preukážu sa vizitkou  a ponúk-
nu remeselnú  prácu za dobrú cenu. 
Následne po slovnej dohode začnú 
práce a potom sa začnú vyhovárať, že 

poškodenie opravovanej veci je väč-
šie a žiada  si to dodatočné náklady,  
alebo výkon práce a materiál bude 
stáť bude viac, ako sa predpokladalo 
a žiadajú doplatiť rozdiel, ktorý môže 
ísť až do tisícok eur. Týmto spôsobom 
vydierania pri rozrobenej práci, roz-
bitom chodníku , odrezanom plote 
atď. sa snažia prinútiť seniorov, aby 
im peniaze hneď vyplatili, lebo prácu 
nedokončia. Seniori po týmto tlakom 
a z obavy z  nedokončenej práce čas-
tokrát podľahnú a podvodníkom pe-
niaze vyplatia. Stávajú sa aj prípady, 
že po vyplatení peňazí títo remesel-
níci  – podvodníci aj tak práce nedo-
končia a odídu.

Vynaliezavosť podvodníkov nepozná hraníc. Pozor na nich!
Ďalším pomerne novým nástrojom 
vylákania peňazí je, že  niektorých se-
niorov v poslednom období kontak-
tovali podvodníci, ktorí sa predstavili 
ako policajti alebo vyšetrovatelia. 
Starším ľuďom povedia historku, že 
majú informácie o tom, že ich idú 
vykradnúť. Následne ich inštruujú, 
aby svoje cennosti a úspory zabalili 
do igelitového vrecka, ktoré majú vy-
hodiť cez okno alebo balkón. Pričom 
pod balkónom už čaká ďalší „policajt“, 
ktorý ho zoberie a „uschová v bezpe-
čí“. Týmto podvodným  spôsobom se-
niori veľakrát stratia svoje celoživotné 
úspory a cennosti.

Základné rady, ako sa chrániť
•  pýtajte si identifikačnú kartu s 
fotografiou od donáškovej služby 
predtým, ako ich vpustíte do bytu 
(ale ani po preukázaní totožnosti 
ich dnu nevpúšťajte, ak to nie je ne-
vyhnutné)
•  od pracovníkov elektrární, plynár-
ní a domovej správy tiež žiadajte 
preukaz a zistite dôvod (napríklad 
telefonicky od susedov, či prostred-
níctvom telefónnej non-stop linky 
energetického podniku), prečo sa 
neohlásili vopred ako je zvykom
•  neverte všetkému, čo znie až prí-
liš dobre na to, aby to bola pravda, 
napr. dovolenka zadarmo, zbierky 

na liečenie rôznych chorôb, nízke 
riziká a vysoké výnosy pri investo-
vaní
•  nikdy nedávajte čísla svojich kre-
ditných kariet, sociálneho poiste-
nia, bankového konta nikomu po 
telefóne
•  nenechajte sa tlačiť do podpiso-
vania čohokoľvek (predovšetkým 
nie pri prvom kontakte), čítajte 
všetko pozorne a ak sa rozhodnete 
niečo podpísať, majte pri sebe nie-
koho, komu dôverujete, aby všetko 
skontroloval

Pomáhajte si navzájom 
•  so susedmi nažívajte v pria- 
teľstve, oni môžu dohliadať na vašu 
bezpečnosť, ako vy môžete pomôcť 
chrániť ich
•  požiadajte ich o telefónne čísla 
domov, či do zamestnania a majte 
ich vždy po ruke
•  ak ste videli niečo, čo vás znepo-
kojilo, porozprávajte sa s nimi, prí-
padne s domovým dôverníkom či 
správcom
•  ak máte podozrenie, oznámte to 
polícii na číslo 158 alebo 159 (mest-
ská polícia)

Stanislav Macák
preventista Mestskej polície 

Senica
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Senický evanjelický zbor má už oficiálne inštalovaného farára

Ženy oblečené v tradičných krojoch, 
aké si pri slávnostných príležitostiach 
obliekajú ženy zo susednej Prietrže, 
potom obliekli bratovi farárovi krás-
nu, novú, ručne vyšívanú kamžu. 

Nedeľa 24. júna bola v senickom 
evanjelickom kostole slávnostnej-
šia, ako iná nedeľa. Konala sa tu to-
tiž inštalácia zborového farára Jána 
Čermáka. Do Senici prišiel v jeseni 
minulého roku zo vzdialeného zbo-
ru Želiezovce. Keďže pochádza z My-
javského seniorátu, vrátil sa vlastne 
po rokoch do rodného kraja, kde bol 
srdečne privítaný. 

Na úvod Bohoslužieb vystúpil do-
máci spevokol s piesňou Slávnost-
né ráno. Inštaláciu vykonal senior 
myjavského seniorátu Miroslav 
Hvožďara za asistencie brata farára 
Juraja Šefčíka a sestry farárky Emí-
lie Talábovej. Pre túto príležitosť 
si brat Hvožďara  vybral biblický 
text Ján 10,14: Pán Ježiš hovorí: Ja 
som dobrý pastier: znám svoje a 
mňa znajú moje... V závere popri-
al bratovi Čermákovi, aby ho pán 
Boh v novej službe požehnal, dal 
mu vytrvalosť, múdrosť a silu do 
ďalšej práce, ktorá ho v zbore čaká.  

Slávnostné Bohoslužby pokračovali 
kázňou Slova Božieho. Kazateľom bol 
brat farár Marek Ivan z cirkevného 
zboru Bystré (ŠZS), ktorý je dobrým 
priateľom brata Čermáka. V pokáz-

ňovej časti sa prihovorili viacerí vý-
znamní hostia: farári zo susedných 
zborov, medzi nimi aj Juraj Šefčík, 
ktorý v Senici pôsobil vyše 24 rokov. 
Ďakovné a  povzbudzujúce slová pri-
niesli zástupcovia cirkevných zborov 
zo Želiezoviec, ako aj farár Ľubomír Tr-
navský, bývalý blízky spolupracovník 
Jána Čermáka. So svojím pozdravom 
a krásnou kyticou kvetov prišiel aj pri-
mátor mesta Martin Džačovský. 

Domáci cirkevníci sa prihovorili svo-
jmu farárovi veršovaným príhovorom. 
Ako posledný sa prihovoril a poďako-
val novoinštalovaný farár Ján Čermák. 
Pred záverom znovu zaspieval spe-
vokol a so svojou piesňou vystúpila 
i domáca mládežnícka skupina. Pri 
východe z chrámu boli všetkým pon-
úkané sladké zákusky a viacerí využili 
aj pozvanie na malé občerstvenie na 
farskom dvore. Pre oficiálnych hostí 
bol pripravený slávnostný obed.                                     
                                                 

Text, foto: Oľga Zlochová

„Pre tieto deti sme pripravili taký 
program, aby mali týždeň plný 
zážitkov a dobrodružstiev, aby 
si našli nových kamarátov, aby 
im bolo veselo a aspoň na chvíľu 
zmenili prostredie,“ približuje pro-
gram tábora riaditeľka CVČ Senica 
Stonožka a zároveň táborová ved-
úca Silvia Krišáková. „V pondelok 
sme mali zoznamovacie hry, ba-
tikovali sme tričká, dokonca sme 
deťom spravili „nocovačku“, čo 
znamená, že sme celú noc strá-
vili v CVČ. Ráno sme sa vydali 
po cyklotrase na Kunovskú prie-
hradu, kde sme vyskúšali ihrisko 
s novými zábavnými a hracími 
prvkami a po obede strávime čas 
na senickom kúpalisku, keďže je 
veľmi teplé letné počasie. Zajt-
ra na nás čaká asi taký naj deň v 
rámci nášho týždenného tábora, 
nakoľko ideme na výlet do Brati-
slavy, kde by sme chceli navštíviť 
zoologickú záhradu a hrad. No 

a na záver tábora v piatok nás 
zasa čaká celodenný výlet na Pla-
vecký hrad,“ vymenúvala pestrý 
program týždenného tábora ešte 
uprostred leta riaditeľka senickej 
Stonožky S. Krišáková.

Dvadsať detí zo Senice si užívalo veselý týždeň so Stonožkou

Súčasťou mestského letného tábo-
ra „Veselé leto so Stonožkou“ bolo 
okrem tvorivých aktivít, výletov 
do Bratislavy, Šaštína-Stráží a na 
Plavecký hrad aj zabezpečovanie 
pitného režimu a stravy. Školopo-

vinné deti do tohto letného týžden-
ného tábora vyberali pracovníčky 
Oddelenia sociálnych vecí, kultúry 
a športu MsÚ Senica v spolupráci 
s Úradom práce, sociálnych vecí a 
rodiny Senica. 

Napríklad jedenásťročná Natália zo 
Senice sa takéhoto tábora zúčastni-
la už po druhýkrát: „Páči sa mi, že 
sa tu môžeme navzájom spoznať 
a kamarátiť, aj keď sme rôzne ve-
kové skupiny, všetci sú veľmi fajn. 
Včerajšia nocovačka v CVČ bola 
super, ráno nám vedúce spravili 
raňajky a potom sme šli na výlet 
na Kunovskú priehradu.“

Mestský tábor pre deti zo znevý-
hodneného sociálneho prostredia 
sa uskutočňuje s finančnou podpo-
rou mesta Senica prostredníctvom 
fondu Pro Senica a Trnavského sa-
mosprávneho kraja.

Tatiana Moravcová

Aj tieto letné prázdniny mesto Senica v rámci mestských denných letných táborov venovalo jeden  
týždňový turnus dvadsiatim deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia vo veku od šesť do dva-
násť rokov zdarma. Mestské letné tábory na pravidelnej báze každé prázdniny organizuje Centrum  
voľného času Senica Stonožka, ktorého zriaďovateľom je mesto Senica, spolu so svojím občianskym 
združením Stonožka deťom.
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Foto: T. Moravcová, L. Vajdová

Momentky zo Senického SENOBRANIA 2022
(sobota 20. august 2022)
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Úvodník

Ako sa stať 
„parlamenťákom“?

Ak si si niekedy položil takúto otázku, 
v tomto článku na ňu získaš odpo-
vede. V prvom rade je potrebné sa 
ozvať. Komu? Na stredných školách 
máme zástupcov z našich radov, ktorí 
ti ochotne odpovedia na tvoje otázky 
a radi ti pomôžu pridať sa do nášho 
kolektívu. 

Na gymnáziu to je Katarína Valúchová, 
na obchodnej akadémii Júlia Mikulo-
vá a na Súkromnej strednej odbornej 
škole podnikania to je Simona Kutla-
ková. Môžeš sa ozvať aj cez správu na 
facebookovej stránke Študentského 
parlamentu Senica a zároveň sa tam 
pozrieť, čo v tomto roku parlament ro-
bil, čo pripravoval, čo sa mu podarilo…  

Ak si ešte nie si istý, či sa chceš k parla-
mentu pridať, nevadí. Môžeš si to vys- 
kúšať na akciách ako je Týždeň dobro-
voľníctva (už 19. - 23. septembra 2022), 
kde môžeš prísť pomôcť ako dobrovoľ-
ník! Stačí sa prihlásiť u Mareka Štítne-
ho, nového koordinátora parlamentu.

Takže ak si čerstvý stredoškolák s chu-
ťou spoznať nových ľudí, rozšíriť svoje 
možnosť, naučiť sa organizovať a ma-
nažovať, zažiť super zážitky, ale aj po-
môcť mestu a mladým Seničanom, tak 
Študentský parlament mesta Senica ti 
toto vie rozhodne ponúknuť!  A nielen 
stredoškolákom! Od tohto roka berie-
me medzi seba aj šikovných deviata-
kov či ôsmakov, ak budú mať záujem. 
Už skoro prídeme za vami do tried.

Katarína Valúchova, 
predsedníčka Študentského 

parlamentu mesta Senica

Infošky zo Študentského parlamentu mesta Senice

Dvojdekádová koordinátorka študentského 
parlamentu Dana Kopecká sa lúči...
(alebo dovetok bývalej koordinátorky senických „parlamenťákov“)  

Bude „záverečný“, možno trocha nostalgický! Ale raz 
k tomu prísť muselo. Uzavrela sa jedna moja krásna, 
v tomto prípade mládežnícka, kapitola pracovného 
života v Centre voľného času Senica. Trvala dvadsať 
rokov! Okrem táborov a mimoškolských podujatí pre 
deti som ju, tuším, mala v CVČ najradšej. Určite ste 
mnohí 20. výročie Študentského parlamentu Senica 
zaregistrovali. Okrem študentských plesov jedno z 
najnáročnejších podujatí vôbec. Nielen tohtoročné 
aprílové slávnostné stretnutie, či vydanie brožúry k vý-
ročiu, ale aj májový športovo-kultúrny ŠtuFest na ná-
mestí. Preto touto cestou ešte raz ďakujem všetkým, 
ktorí pomohli. Nielen pri príprave, ale aj finančne či 
účasťou. Či boli výročné podujatia úspešné a nasme-
rovali mládežníkov na ďalšiu cestu, to ukáže čas. 
Čas za uplynulých dvadsať rokov však ukázal mne aj 
iným, že mládežnícke aktivity mali a majú v Senici 
zmysel. Výroky niektorých členov parlamentu to do-
kazujú: „Čas strávený v parlamente nám napovedal 
kto sme a čím chceme byť... byť informovaní, nevyjde 
nikdy z módy... milovali sme tento náš dobrovoľnícky 
a študentský život... boli vďační za každú minútu v 
parlamente... získali sme kontakty, rozhľad, naučili sa 
byť ľudskí i presadiť si svoj názor, vedeli sme pomôcť... 
naše obetovanie voľného času sa nám stonásobne 
vrátilo!“                                                                                               

Od nesmelých začiatkov a drobných aktivít som i so 
študentmi prešla až k projektom a zážitkom, ktoré si 
zapamätáte na celý život! Stali sa z nich tradície a stá-
lice. Ako už spomínané študentské plesy, vydávanie 
Študentských listov, vznik študentských rád, Dni štu-
dentstva na radnici, Bublinkové dni, nezabudnuteľné 
aktivity v DAVe, stretnutia s primátormi, koncerty, li-
terárna súťaž, nocovačky, burzy, brigády, workshopy, 
turnaje... S mládežníkmi som mohla ísť na ich mladej 
vlne, zažívať s nimi eufóriu z vydarených podujatí a 
brať ich ako seberovných partnerov. Bola to radosť! 
Ale aj výzva, niekedy na hrane rozdielnych názorov, 
či na hrane termínov. Vždy som to však ustála. Decká 
ma naučili ísť k veci a nebrať všetko úplne vážne (hm, 
mám stále rezervy?), otvorili mi oči v oblasti dobrovoľ-
níctva, v oblasti minimalizmu, elektronických médií... 
A čo ma mrzí? Málo som ich chválila a niekedy som na 
nich nemala adekvátny čas. 

Čas sa naplnil, ako hovorí klasik. Mládežnícka práca vy-
žaduje nové a nové formy práce, nové prístupy, nové 
myslenie, nové informácie, nové... všetko. Vrátane vir-
tuálneho a mediálneho sveta. A to už je parketa pre 
mladého, rovnako skúseného, empatického človeka – 
manažéra, ktorý má čas, pochopenie, znalosti, schop-
nosti a všetko to, čo mladí potrebujú vidieť, vedieť, 
zažiť a tzv. sa dotknúť reálneho života. Marek Štítny 
je meno nového koordinátora Študentského parla-
mentu v Senici. Je zároveň koordinátorom mládeže v 
Senici, manažérom Europe Direct pri Mestskom úrade 
v Senici a vedúcou osobnosťou Senica 2.0. Hm, už te-

raz celkom statočne naložené na chrbát! Ty to však dáš! 
Želám ti veľa úprimných, zapálených mladých ľudí, napl-
nenie mládežníckych i tvojich snov a veľa, veľa energie. 
A nezabudnite na CVČ-ko! Práve tam parlament vznikol 
a fungoval. A ešte istý čas tam, aspoň virtuálne, aj s Ma-
rekom pobudne. Nedávno si Marek povedal: „Mladí by 
mali byť počuť! Ich nadšenie, kreativita, živosť, hravosť, 
ale i disciplína sú hnacím motorom parlamentu. Ten 
pocit, keď prídete medzi nich, vám dodá silu, že to, čo 
robíte má zmysel.“ A to dáva mne i Stonožke záruku, že 
to myslíš vážne a srdcom. Navyše všetci dobre vieme, že 
mladým pomáhaš rásť už dávno! Bez teba si neviem par-
lament predstaviť už pekných pár rokov. Tak nech sa ti 
darí Marek! Aj celému parlamentu! A nech je to čoskoro 
opäť v DAVe!!!  

Moje úprimné poďakovanie patrí tiež bývalému primá-
torovi Ľubošovi Parízkovi, riaditeľom Centra voľného 
času Senica v rokoch 2001 – 2022 a samozrejme všetkým 
koordinátorom študentských rád stredných škôl v Senici 
a ich riaditeľom! Bolo mi cťou.                
                                                                      

Dana Kopecká, bývalá koordinátorka 
Študentského parlamentu a vedúca oddelenia 

kultúry Centa voľného času Senica                                                              
PS: Budem sa z týchto aktivít „odstrihávať“ postupne, tak 
sa ešte občas uvidíme:).

výročie
2002 - 2022

20.

Dana Kopecká na podujatí k 20. výročiu Dana Kopecká na podujatí k 20. výročiu 
študentského parlamentu v mestskom múzeu študentského parlamentu v mestskom múzeu 

(8. 4. 2022).(8. 4. 2022).
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Po skončení odovzdávaní cien Čo po-
tom, nastalo emotívne lúčenie s naši-
mi maturantmi. Nie je toho rok, čo by 
sme sa s niekým na konci školského 
roka nelúčili. Starneme. Bohužiaľ, ten-
to proces sa deje pri všetkých a nedo-
kážeme ho ovplyvniť. Aj keď nás tento 
rok opúšťajú iba dvaja „parlamenťáci“, 
je to ako keby sme sa lúčili snáď so sto 
osobnosťami. Veríme, že sa im v na-
sledujúcej etape života bude naďalej 
dariť a dúfame, že si na svoje „parla-
menťácke“ časy budú pripomínať len 
v tom najlepšom svetle.

Lucia Poláková
Opúšťa nás ďalšia skvelá členka a 
zároveň kľúčový človek pre chod 
Študentských listov, Lucka Poláková. 
Lucka je úspešná študentka oktávy 
senického gymnázia, predsedníčka 
jeho študentskej rady, aktivistka tímu 
dobrovoľníkov Senica 2.0, dlhoročná 
aktívna členka Študentského parla-
mentu mesta Senica a od roku 2019 
samostatná redaktorka Študentských 
listov. Sama je skvelou štylistkou a na 
konte má viacero literárnych ocenení 
ako je esej Jána Johanidesa, kde zís-
kala 2. miesto a prémiu za myšlienku. 
Hodžov novinový článok, kde získala 
čestné uznanie. Lucka nielenže dob-
re píše, ale natáča a strihá videá. Na 
svojom konte má súťaž Sloboda a de-
mokracia , Teraz je to na nás..., kde so 
svojím audiovizuálnym prevedením 
obsadila druhé miesto, na Internati-
onal human rights film festival (orga-

nizátormi boli This human world) v 
kategórii The future is ours to see na 
námet deklarácie ľudských práv pri-
pravila krátky film, ktorý získal nesku-
točné prvé miesto. Venuje sa svojmu 
blogu  Dievča v klobúku, kde tiež ne-
otáľa. Je na nej vidieť, že píše s rados-
ťou a že ju písanie napĺňa. Je zvedavá, 
neustále sa vzdeláva a je vždy dobre 
naladená. Ďakujeme jej za všetko, čo 
pre náš študentský parlament spravila 
a prajeme jej veľa šťastia a úspechov 
na vysokej škole. 

Michal Nikodém
Mišo Nikodém je jedna šialená entita. 
Prináša energiu a veľa smiechu do ka-
ždej spoločnosti, situácie. Mišo vždy 
vedel rozprúdiť atmosféru, zapojiť 
ľudí okolo seba a vyťažiť so zážitku 
maximum. Je ochotný a komunikatív-
ny, preto je ideálny ako „vybavovač“, 
ktorý svoju úlohu vždy na 110 percent 
splní. Je osvedčený organizátor, čo 
dokáže človeka uvoľniť a aj pri najstre-
sujúcejšej situácii ho rozosmiať. Nie je 
jednoduché rozlúčiť sa s ním, keďže 
priniesol do parlamentu niečo nové, 
energické a zároveň nenahraditeľné. 
No keďže zbohom povedať musíme, 
tak ti aspoň, Mišo, držíme silno päste, 
nech ťa tvoja extrovertná inovatívna 
povaha neopúšťa a nech si tak neza-
budnuteľný, ako si bol minimálne pre 
parlament.

Lucia Rapáková a Katarína 
Valúchová

Rozlúčka s našimi maturantmi - „parlamenťákmi"
Pohľad maturantky Lucky Poláko-
vej na parlament

Aké boli tvoje začiatky v parlamente?
Keď som sa pred tromi rokmi stala 
členkou študentského parlamentu 
hneď som bola, ako sa povie „hodená 
do vody“. Pristála na mne zodpoved-
nosť spravovať Študentské listy a tak 
sa stať aj ich šéfredaktorkou. Skutoč-
nosť, že som v tom čase nevedela, 
ako táto práca funguje, mi situáciu 
nezľahčovala, avšak zanietenosť a zá-
roveň zistenie, že listom sa v minulosti 
venovala Sabinka Štefková, ktorá bola 
mimochodom mojím veľkým vzorom 
a zrejme aj dôvodom, prečo som sa 
chcela stať členom parlamentu, ma 
ešte viacej motivovali zhostiť sa tejto 
činnosti niekedy aj na 120 percent. 
Som veľmi rada, že listy, ako som sa 
nakoniec dozvedela, získali svoju pra-
videlnosť, nových čitateľov a oboha-
cujú nielen študentov, nielen z mesta, 
ale aj z okolia. Želám listom čo najviac 
spokojných čitateľov, kvalitných člán-
kov a predovšetkým motivovaných 
prispievateľov. 

Ktorá akcia pod hlavičkou študentské-
ho parlamentu sa ti najviac páčila?
Ak by som si mala vybrať len jednu 
akciu, ktorá sa mi najviac páčila, tak 
to bude zrejme Študentský ples. Vi-
ete, táto udalosť je snom každého 
senického stredoškoláka. Prvý ples, 
prvé róby, spoločenské tance, hud-
ba, program, kopa ľudí a celá tá má-

gia spojená s plesovým obdobím. 
Ak chceme hosťom ponúknuť, čo 
najlepší vizuálny, kulinársky a kul-
túrny zážitok, tak to stojí kopu práce. 
Všetky tieto prípravy, aby bolo tak-
povediac všetko tip-top mi boli ne-
smiernou skúsenosťou do života. Bo-
nusom bol perfektný pocit, keď bolo 
už všetko hotové a mohli sme sa ísť  
baviť... ten pocit bol na nezaplatenie. 
Škoda, že počas môjho pôsobenia v 
parlamente som mohla zažiť túto ak-
ciu kvôli covidu len raz. Každopádne 
každá akcia, ktorú sme chystali, mala 
niečo, v čom nás posunula a naučila. 
Pri každej bola kopa zábavy a neza-
budnuteľných chvíľ. Každá akcia je je-
dinečná a iná. Ideálnym príkladom je 
napríklad literárna súťaž ,,Čo potom“. 
Tento rok sa uskutočnila už tretíkrát a 
zakaždým bola iná. 

Ako si vnímala tvoj život na strednej?
A čo také by som vám mohla povedať 
o mojom živote zo strednej? (hahha) 
Na senický gympel som chodila krás-
nych osem rokov, ktoré ubehli veľmi 
rýchlo. Od prímy som navštevovala 
našu študentskú radu, kde som sa aj 
neskôr stala jej predsedníčkou a ta-
kým, takpovediac hlasom študentov. 
Veľmi ma bavilo organizovať podu-
jatia a akcie na našej škole, či už to 
boli trhy alebo len klasické tematické 
štvrtky. Chvíľu som písala aj do nášho 
Sengymu. A tak trochu sa pochválim 
- zmaturovala som z matiky a fyziky;). 

-ep-

Ani my dobrovoľníci zo Senice 2.0 sme 
celé leto len tak nezaháľali. Pomáhali 
sme na podujatiach s detskými akti-
vitami na Senobraní, Štramák feste, 
akcii Rozhýb svoje telo a myseľ. A jed-
nu spoločnú aktivitu sme s radosťou 
vyskúšali. Zamračeného a upršaného 
rána dňa 30. 7. odštartovali preteky 
Dračích lodí na Kunovskej priehrade 
a my sme sa statočne zúčastnili. Tím 
sme si pomenovali podľa nášho po-
dujatia Hecni sa. Nepriaznivé počasie 
nám náladu určite nepoškodilo. Práve 
naopak. O smiech nebolo núdze. Väč-
šine chýbala vlastne základná výbava 
pri týchto pretekoch: a to veľa náhrad-
ného oblečenia. Tuším nikto z nás 
predtým nesúťažil v tejto disciplíne. 
Bola to vskutku nová skúsenosť. 

Zo začiatku pádlovanie vyzeralo ako 
jednoduchá aktivita, no dosť sme sa 
zapotili. Tím musel byť skoordinova-
ný, zosúladený, pozerať pred seba a 
vedľa seba na spolusediacich... Voda 

striekala úplne všade. Pocit, keď ešte 
musíte zabrať lebo nie ste za cieľovou 
čiarou nebol ani citeľný. Vžili ste sa tak 
do toho, že ste niekedy ani nevnímali, 
ako rýchlo či pomaly idete. Popri pre-
tekoch sme súťažili vo varení guláša. 
Neumiestnili sme sa, ale ani neostal 
nezjedený. A ja tiež môžem za seba 
povedať, že bol perfektný. Na poču-

Neskúsiš... nevieš dovanie všetkých sme nespadli z lode 
a skončili sme na 12. a 15. mieste z 28 
tímov. Sami sme neverili, keď sme zra-
zu postupovali z prvého kola do dru-
hého. Určite všetci vďačíme Martinovi 
Kasalovi za rady, ktoré nám nesmierne 
pomohli pri pádlovaní. Tento zážitok 
si veľmi radi zopakujeme aj nabudúce. 

Ema Poláková, Senica 2.0

Koniec leta, koniec prázdnin. Zači-
atok tvrdej driny... Boli to zaslúže-
né dva mesiace, ktoré snáď nikto z 
nás nepremrhal iba doma v poste-
li. Toľko krásnych spomienok sme 
si znova so sebou odniesli. Mys-
lím, že na ne narazíme ako „deja 
vu“. Mali by sme sa k zážitkovým 
pocitom vrátiť, keď nám bude cez 
skúšacie a testovacie obdobie naj-
horšie. Budeme to potom brať ako 
takú motiváciu. Treba sa na niečo 
tešiť. Moje prázdniny sa niesli v 
duchu brigády, dobrovoľníčenia a 
veľa cestovania. Moja brigáda po-
zostávala zo štyroch letných tábo-
rov v CVČ. Bola som potom dosť 
vyčerpaná, ale zase som šťastná, 
keď vidím ako si tie tábory decká 
užili a neboja sa ma na ulici osloviť. 

Ema Poláková 
Študentský parlament Senica

Prázdninové 
resumé

Foto: Patrik Masaryk
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Čo nové v EÚ?
• 30 miliónov na podporu intermodálnej  
nákladnej dopravy

Európska komisia schválila slovenskú schému pomoci 
vo výške 30 miliónov EUR na podporu prechodu ná-
kladnej dopravy z výlučne cestnej na kombinovanú 
cestnú, železničnú a vodnú dopravu. Schéma bude 
financovaná prostredníctvom Mechanizmu na pod-
poru obnovy a odolnosti v nadväznosti na kladné 
posúdenie slovenského Plánu obnovy a odolnosti 
Komisiou a jeho prijatie Radou. Schéma bude trvať 
do 31. decembra 2027. Účelom schémy je podporiť 
rozvoj nových trás pre kombinovanú nákladnú do-
pravu a nákup nových intermodálnych dopravných 
jednotiek. V rámci schémy bude mať podpora formu 
priamych grantov pre spoločnosti pôsobiace v sekto-
re železničnej nákladnej dopravy na Slovensku. Po-
moc sa bude vzťahovať na 49 percent oprávnených 
nákladov v prípade podpory využívania nových trás a 
30 percent oprávnených nákladov v prípade podpory 
intermodálnych dopravných jednotiek.

• Opätovné využívanie vody v poľnohospo-
dárstve

Komisia zverejnila usmernenia, ktoré majú pomôcť 
vnútroštátnym orgánom a podnikom uplatňovať 
pravidlá EÚ o bezpečnom opätovnom využívaní vy-
čistenej komunálnej odpadovej vody na poľnohos-
podárske zavlažovanie. Keďže Európa čoraz viac trpí 
suchom, opätovné využívanie vody sa stáva kľúčo-
vým na zabezpečenie dodatočného bezpečného a 
predvídateľného zdroja vody a zároveň znižuje tlak 
na vodné hospodárstvo a pomáha EÚ prispôsobiť sa 
zmene klímy. Nariadenie o minimálnych požiadav-
kách na opätovné využívanie vody, platné od júna 
2023, stanovuje minimálne požiadavky na kvalitu 
vody, riadenie rizík a monitorovanie s cieľom zaistiť 
bezpečné opätovné používanie vody. To by umožnilo 
zmierniť tlak na využívanie povrchovej a podzemnej 
vody, ako aj podporiť  efektívnejšie hospodárenie s 
vodou v súlade s cieľmi Európskej zelenej dohody. 

Zdroj: Zastúpenie EK na Slovensku

EUROPE DIRECT Senica vyhlasuje fotosúťaž na 
tému „Zaostrené na mladosť“. Ak máte peknú fo-
tografiu, ktorá vystihuje tohtoročnú tému môže-
te sa tak zapojiť do súťaže o novú  GoPro HERO10 
black. Fotosúťaž je vyhlásená pri príležitosti Eu-
rópskeho roku mládeže. Európsky rok mládeže 
má za cieľ zdôrazniť význam európskej mládeže 
pri budovaní lepšej budúcnosti – ekologickej-
šej, inkluzívnejšej a digitálnejšej. Európsky rok 
mládeže je vďaka množstvu príležitostí učiť sa, 
podeliť sa o víziu, stretnúť sa s ľuďmi a zapojiť sa 
do aktivít vo všetkých kútoch Európy tou pravou 
príležitosťou pohnúť sa vpred a s dôverou i ná-
dejou sa zapojiť do diania po pandémii. V tomto 
ročníku fotosúťaže nemusíte posielať vytlačené 
fotografie. Registrácia do fotosúťaže a nahráva-
nie fotografií prebieha iba elektronicky. Termín 
uzávierky registrácie je do 30. 9. 2022. Všetky 
informácie nájdete na webovej stránke Europe 
Direct Senica.

Alexandra Berecová, Europe Direct Senica

Senický
týždeň
dobrovoľníctva

pondelok 19.9. o 6:30 - 
utorok 20.9. o 14:30 - 
streda 21.9. o 14:30 - 

štvrtok 22.9. - celý deň -
nedeľa 25.9. 18:30 -

Ranná káva (park pri DAVe)
Úprava záhrady pre dôchodcov (Zar. soc. služieb)
Zbieranie odpadkov (celé mesto)
MHD zadarmo (v rámci Európskeho týždňa mobility)
Night Ride - nočná jazda na bicykli (Jam Sport)

12. ročník

19. - 25.
september
2022

STREDISKO SENICA

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.

23 - 30 septembra

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU
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Stavebné práce začali v prvý školský 
deň. V I. fáze je naplánovaná výmena 
stropu, položenie novej podlahovej 
krytiny, inštalácia LED osvetlenia. 
Nasledovať bude kompletná moder-
nizácia interiérového vybavenia, pri-
čom sa zmení aj dispozičné riešenie 
priestorov tak, aby oddelenie bolo 
užívateľsky príjemné. 

Kým sa tak stane, musí stavebná spo-
ločnosť Hílek a. s. zrealizovať aj búra-
cie práce, ktoré budú mať vplyv na 
prevádzku knižnice. A hoci záujmom 
knižnice je, aby poskytovanie služieb 
zostalo v maximálne možnej miere 
zachované, nie vždy to bude možné. 
Prevádzka knižnice sa preto bude 
operatívne prispôsobovať aktuálne-
mu postupu prác. Odporúčame sle-
dovať web Záhorskej knižnice a jej 
sociálne siete. 

Finančné prostriedky na obnovu odd. 
odbornej literatúry vo výške 47 000 
eur poskytol TTSK. Interiérové vyba-
venie knižnica zmodernizuje z vlast-
ných finančných prostriedkov. 

Aj v sobotu sú deti v Záhorskej 
knižnici vítané
Nový školský rok priniesol do Záhor-
skej knižnice viacero zmien. Už tra-
dične sa s príchodom septembra vra-
cia bežná otváracia doba od 8.00 do 
18.00 s výnimkou stredy, kedy sa otvá-
ra o 12.00 hodine. Čitatelia môžu do 
knižnice opäť prísť aj v sobotu od 8.00 
do 12.00. Po dlhých rokoch sa knižni-
ca rozhodla mať v sobotu otvorené aj 
odd. pre deti a mládež. „Jedným z dô-
vodov, prečo bývalo oddelenie v so-
botu zatvorené, bol nízky záujem detí. 
Sobota je pritom čas, kedy sa rodičia 
venujú skôr domácnosti a nákupom, 
prečo by deti nemohli prísť zatiaľ do 
knižnice?“ vysvetľuje pozadie roz-
hodnutia o znovuotvorení odd. pre 
deti a mládež počas sobôt riaditeľka 
knižnice Silvia Sameková. Každú so-
botu budú na deti čakať aktivity pod 
názvom Kreatívna knižnica. Stačí len 
prísť a stráviť v knižnici príjemné so-
botné predpoludnie. 

Silvia Sameková
riaditeľka Záhorskej knižnice 

Záhorská knižnica začala s obnovou oddelenia odbornej literatúry
Záhorská knižnica začala s obnovou oddelenia odbornej literatúry, ktoré 
bolo vytopené v dôsledku technickej havárie. Túto pôvodne nepriaznivú 
udalosť knižnica využila nielen na to, aby oddelenie uviedla do pôvod-
ného stavu. Súčasťou obnovy bude modernizácia celého oddelenia pod 
taktovkou interiérovej dizajnérky Mgr. art. Alexandry Polákovej.  

Mestské Zariadenie sociálnych slu-
žieb Senica, n. o. sa zapojilo do pro-
jektu získania finančných prostried-
kov na nákup invalidných vozíkov, 
ktorý sa uskutočnil vďaka podpore 
z Nadácie EPH. Nákupom tejto 
zdravotníckej pomôcky (päť kusov 
invalidných vozíkov) sme aktívne 
podporili zachovanie osobnej nezá-

vislosti klienta a jeho zapojenie sa a 
začlenenie sa do spoločnosti. Klienti 
sa pomocou vozíkov vedia dostať 
napríkal do vzdialenejšieho centra 
mesta, na kultúrno – spoločenské 
stretnutia, do klubu dôchodcov, na 
dlhšiu prechádzku do parku.

Zdroj: FB ZSS Senica

Pribudli im invalidné vozíky
Zmena sa týka spôsobu vývozu tri-
edeného odpadu v meste Senica 
pri zvoze triedeného odpadu od ro-
dinných domov. Od 1. 9. 2022 bude 
spojený vývoz plastového odpadu 
s kovovými obalmi, to znamená, že 
od 1. septembra je potrebné triediť 
kovové obaly do žltých vriec, resp. 
žltých plastových nádob určených 
na plasty. Kovové obaly je možné 
vyložiť aj v červených vreciach, do 

ktorých sa kovové obaly doteraz 
triedili, pri zbere vysýpali a vrecia sa 
vracali späť. Tieto vrecia (červenej 
farby) budú od uvedeného dátumu 
vyvezené bez vrátenia späť. Rodin-
né domy, ktoré vlastnia nádoby pre 
zhromažďovanie kovových obalov, 
môžu nádoby používať naďalej. Ti-
eto nádoby budú vyvezené spolu s 
nádobami na plasty.

Zdroj: Technické služby Senica

Od 1. 9. zmena pri triedenom odpade
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Foto: L. Vajdová

Upršaný súboj dračích lodí na Kunovskej priehrade
(sobota 31. júl 2022, 7. ročník o pohár primátora mesta + športový Wanadoo festival a Deň s JOJkou)
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Dostihy koní v Čáčove
21.  august 2022)

Ušľachtilosť, krása, športové napätie i zábava. To všetko ste mohli zažiť 
v nedeľu 21. augusta popoludní na Dostihoch v Čáčove. Na dostihovej 
dráhe v mestskej časti Senice v Čáčove si v šiestich pretekoch s dĺžkou 
od 1000 do 3700 metrov zmerali sily v rovinových a prekážkových do-
stihoch prihlásení džokeji so svojimi štvornohými zverencami. Tradičný 
dostihový míting v Senici, ktorý organizuje Poľnohospodárske družstvo 
Senica v spolupráci s mestom Senica, sa niesol v atmosfére dožinkových 
slávností, divácky atraktívnej steeplechase a bohatého sprievodného 
programu, kde nechýbali sokoliari, dostihy poníkov a žrebovanie boha-
tej tomboly.                                                                                                          -red-
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17. ročník Behu vďaky zo Senice do Prietrže kraľoval Lukáš Soural
Tohtoročnému Behu vďaky zo Seni-
ce do Prietrže, ktorý sa uskutočnil v 
sobotu 27. augusta, kraľoval Lukáš 
Soural z AK Drnovice (ČR), ktorý si 
vybojoval aj prvenstvo v kategórii 
mužov nad 40 rokov. Zvíťazil pred 
Medartom Féderom z AŠK Pezinok, 
ktorý väčšiu časť trate viedol, no v 
závere ho zradilo telo. Tretí dobehol 
Pavol Žajdlík z Ostrožskej Lhoty. 

Zo žien dobehla do cieľa ako prvá 
Miroslava Zíšková z ŠK Jablonica, na 
druhú priečku v absolútnom pora-
dí žien sa postavila Mária Hiklová z 
Multisport triathlon team Bratislava 
a na stupienok s číslom tri nakoniec 
vystúpila Zuzana Valachovičová z 
Kútov. 

Bežci štartovali spred futbalového 
štadióna v Senici smerom na obec 
Prietrž, kde bol cieľ pri pamätníku 
SNP U Rehušov. Trať s dĺžkou 11,1 
kilometra mala asfaltový povrch a 
kopcovitý terén s celkovým prevýše-
ním cca 300 metrov.

Aj v tomto roku bolo podujatie zara-
dené do bežeckej súťaže Moravsko-
-slovenský bežecký pohár a Grand 
prix Záhoria, čo podľa riaditeľa pre-
tekov Milana Jablonického vždy pri-
láka aj početnú komunitu bežcov z 
Moravy. Tohtoročné podujatie Behu 
vďaky malo ešte jednu zvláštnosť. 
Chceme si ním tiež uctiť i sté výročie 
narodenia skvelých ľudí, vynikajú-
cich športovcov, olympijských víťa-
zov Danu a Emila Zátopkovcov, ktorí 
v roku 1988 boli hosťami Behu vďa-
ky a veľmi pochvalne sa vyjadrovali 
na jeho adresu. Preto každý pretekár, 
ktorý dobehne do cieľa, obdrží pa-
mätnú medailu s emblémom Behu 
vďaky a spomienkou na Zátopkov-
cov. Tak ako každý rok, súčasťou po-
dujatia boli aj detské a mládežnícke 
súťaže v okolí Pamätníka SNP. Začí-
najúci vyznavači behu si mohli svoju 
kondíciu vyskúšať v behu zdravia na 
2,7 km trati priamo na kopci u Rehú-
šov, informoval riaditeľ pretekov M. 
Jablonický.

-lv-
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V poradí tretia cyklojazda „Na kolesách proti rakovine" 
mala viacero noviniek
V Senici po tretíkrát, na Sloven-
sku celkovo už jubilejný dvadsiaty 
ročník – to je rýchla štatistika špor-
tovo-charitatívneho podujatia Na 
kolesách proti rakovine. Tohtoročná 
senická cyklojazda sa uskutočnila 
v sobotu 13. augusta s niekoľký-
mi organizačnými zmenami oproti 
uplynulým ročníkom, kedy bol štart 
aj cieľ v areáli senického kúpaliska a 
účastníci absolvovali spoločnú jazdu 
zo Senice, cez Kunov, do Sobotišťa 
a späť. „Keďže tento rok je termín 
podujatia už v auguste a kúpalisko 
je v plnej prevádzke, pristúpili sme 
k zmenám. Trasu sme zjednodušili 
a zároveň skrátili, aby sme po sk-
úsenostiach z minulých rokov vy-
šli v ústrety aj rodinám s menšími 
deťmi,“ vysvetlil zástupca primátora 
Senice Filip Lackovič.

Účastníci cyklojazdy Na kolesách 
proti rakovine štartovali v počte 132 
(prvý ročník 80 účastníkov, druhý 
ročník 123) o 16.00 hodine spred 
amfiteátra na Sadovej ulici. „Trasu 
cyklojazdy sme tentokrát zvolili 
ako jednosmernú, ktorá viedla od 

amfiteátra okolo futbalového šta-
dióna a kúpaliska smerom na cyk-
lotrasu s cieľom v areáli Kunovskej 
priehrady. S deťmi sa spoločne vy-
dali na jazdu aj Šašo Fifo s Vierkou,“ 
konkretizuje tohtoročné zmeny člen 
organizátorského tímu Juraj Kabát z 
Občianskeho združenia Kozel.

Na Kunovskej priehrade bol pre 
samotných účastníkov, ale aj ostat-
ných návštevníkov pripravený od 
17:00 hodiny kultúrny program spo-
jený so žrebovaním tombolových 
cien (dámsky bicykel do mesta od 
spoločnosti DEMA Senica, cyklistic-
ký dres HansGrohe, notebook, per-
manentky na plaváreň...). Ešte pred-
tým si však mohli deti vychutnať 
interaktívne klaunovské predstave-
nie „Pst!... ešte spinká“ divadla Teater 
Komika a po losovaní tomboly zasa 
country kapelu Memories.
Z prvej ceny v tombole, výťažok kto-
rej putoval pre Nadáciu na výskum 
rakoviny, sa napokon tešila Lucia Ka-
lamenová spolu so svojou mamou.

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

SPOMIENKA
Čas plynie a nevráti, čo 
vzal, zostali iba spomien-
ky a žiaľ...

Dňa 29. augusta sme si 
pripomenuli 9. výročie 
smrti manželky, mamy a 
babky Jarmily Bačovej.
Kto ste ju poznali a mali 
radi, spomínajte spolu s nami.
Spomína manžel, deti Peter s rodinou, Lucia s ro-
dinou, vnuci Adam, Nikolaj, Silvinka a Iľja. 

Zosobášili sa:
Roman Matějek a Henrieta Bartoňová
Marián Tóth a Bc. Veronika Kolací
Mgr. Artúr Kubík a Monika Lavrinčíková
RNDr. Peter Brunovský PhD. a Mgr. Veronika 
Petrincová 
Stanislav Hrúz a Zuzana Bangová
Jakub Trnečka a Romana Vlčková
Peter Klena a Lucia Hrebenárová
Martin Skala a Veronika Rábarová         
Ing. Pavol Vrablic a Mgr. Lucia Čaklošová
Ivan Petrák a Iwona Monika Fudalewska
Ing. Milan Černek a Ing. Petra Fančovičová
Renato Haxhari a Zuzana Kádeková
Jaroslav Brečka a Anežka Binková
Dumitru-Marius Toma a Mgr. Jana Kučeráková

Miroslav Tehlár a Kristína Lučanová

                     

Narodili sa:
Andrej Jurovatý, narodený v Bratislave

Opustili nás: 
Anna Švancarová, vo veku 92 rokov  
Eva Janáková, vo veku 72 rokov  
Ján Chalupa, vo veku 73 rokov 
Anna Fábiková, vo veku 83 rokov
Jozef Valent, vo veku 78 rokov
Vojtech Valko, vo veku 71 rokov
Zuzana Kadlečíková, vo veku 55 rokov
Ing. Ľubomír Turan, vo veku 76 rokov 
Kristína Matulová, vo veku 86 rokov 
Ing. Vlastimil Svatoň, vo veku 64 rokov 
Ján Kaljanko, vo veku 75 rokov
Ľudmila Kutálková, vo veku 67 rokov
Ivana Zemanová, vo veku 49 rokov
Mária Šipkovská, vo veku 81 rokov 
Viera Dvorská, vo veku 70 rokov 
Viera Príkopová, vo veku 86 rokov 
Antónia Cutlacová, vo veku 76 rokov 
Dušan Polák, vo veku76 rokov 
Kliment Krutý, vo veku 92 rokov 
Oľga Čagalová, vo veku 64 rokov 
Alena Režnáková, vo veku 64 rokov 
Magdaléna Tesáriková, vo veku 91 rokov 
Lucia Skalová, vo veku 80 rokov 
Oľga Vlčková, vo veku 90 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

POĎAKOVANIE
S hlbokým zármutkom 
v srdci sme sa rozlúčili 
s našou milovanou ma-
mou, babkou, prastarou 
mamou, sestrou a krst-
nou mamou 
Vierou Príkopovou, 
rod. Vulganovou, ktorá 
nás opustila 3. augusta 
vo veku nedožitých 87 rokov.
Ďakujeme príbuzným, priateľom a známym  
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Ďakujeme, 
že ste nám svojou účasťou pomohli zmierniť náš 
hlboký smútok a žiaľ.
Smútiaca rodina.

SPOMIENKA
Zostali len spomienky 
a odkaz jediný, chýbaš 
nám v kruhu rodiny...

Dňa 7. 9. sme si pripo-
menuli 4. výročie úmrtia 
manželky, mamy, tety a 
babky Emílie Kučerňá-
kovej, rodenej Žákovej.

Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
Spomína dcéra Emília, vnučky Aneta, Denisa, Mi-
roslava s rodinami a manžel Josef.

SPOMIENKA
Tam hore medzi hvi-
ezdami už dva roky (9. 
9. 2020) máme syna 
Tiborka Tauchmana, 
ktorého budeme mať  
v našich srdciach 
NAVŽDY.
S láskou spomína celá 
rodina.

SPOMIENKA
Čas plynie, roky ubiehajú, 
ale spomienky v srdci 
nám zostávajú.

Dňa 11. septembra si 
pripomíname 30. výro-
čie úmrtia nášho dra-
hého manžela, otca a 
dedka Jozefa Malovca.

S láskou a úctou spomínajú manželka Lívia, dcé-
ra Lívia a syn Tomáš s rodinami a ostatná rodina.
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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).

SPOMIENKA
Odišli tíško, ako odchá-
dza deň. Čas plynie, ale 
láska a spomienky v srdci 
zostávajú.

Dňa 1. septembra 
uplynulo už 17 rokov 
od chvíle, kedy nás na-
vždy opustila Milada  
Juríková, rod. Borsu-
ková a 9. augusta sme 
si pripomenuli smutné 
5. výročie jej manžela  
Milana Juríka. 

Kto ste ich poznali, ve-
nujte im spolu s nami 
tichú spomienku. 
S úprimnou láskou a 
úctou spomínajú deti Alenka, Milan a Jarka  
s rodinami.
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RIADKOVÁ INZERCIA
• Predám 2-izbový byt v Sotinej (BD 1349), 56 m²,  
2. posch., nové plastové okná, zateplená bytovka. 
Tel. 0907 781 289, citigocitigo@azet.sk.

OZNAMY 
• Pošta Senica 1 so sídlom na Nám. oslobodenia 
mení od 1. 9. otváracie hodiny nasledovne: po, ut, 
št, pi: 8.00 - 17.30, st: 8.00 - 18.00, so: 8.00 - 11.00 h.

OZNAM
• Stránkové dni a úradné hodiny Mestského 
úradu v Senici od septembra 2022:
Pondelok:  7.00 h – 15.30 h
Utorok :      7.00 h – 15.30 h
Streda:        7.00 h – 16.30 h
Štvrtok:      7.00 h – 15.30 h (nestránkový deň)
Piatok:        7.00 h – 14.30 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.

Jednota dôchodcov na Slovensku, okresná organizácia Senica
Vás pozýva na

Prehliadku speváckych súb�ov
seni�ov okresu Senica,

ktorá sa uskutoční
dňa 24.09. 2022 o 14:00 hod. v MsKs Senica

MO JDS Senica  inforu-
muje svojich členov:
 
Posedenie pri harmonike
14. 9. (streda) od 13.00 do 
17.00 v Klube dôchodco 
na Továrenskej ulici.
  
Jednodňový výlet k Rehušom (Prietrž) 
29. 9. (štvrtok)
Odchod autobusu o 10.00 spred plavárne, 
príchod o 16.00 h. Prihlásiť sa možno do 20. 
9. 2022  (poplatok 5 eur, bez obeda).

Týždenný pobyt v Liptovskom Jáne
od 18. do 23. 9. Odchod autobusu 18. 9. 
(nedeľa) o 8.00 spred plavárne.

Klub dôchodcov na Továrenskej ulici je 
otvorený  od 2. septembra 2022.
                Anna Krahulcová, MO JDS Senica

Jednota dôchodcov na Slovensku, okresná organizácia Senica
Vás pozýva na

Prehliadku speváckych súb�ov
seni�ov okresu Senica,

ktorá sa uskutoční
dňa 24.09. 2022 o 14:00 hod. v MsKs Senica
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