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Začali sme ďalší rok. Pokračujeme 
v začatom diele alebo sa púšťame do 
nových vecí, robíme to, čo každý deň život 
prináša a svojím spôsobom nám určuje pri-
ority. A je jedno, kde pracujeme, či sme na 
dovolenke, alebo na dôchodku. Jednodu-
cho povedané život sa musí žiť. Každý vie 
o živote svoje, čo mu dal, o čo ho obral, 
čo mu spôsobilo radosť, v čom bol k nemu 
nemilosrdný. Asi by sa našiel len málo-
kto, kto by bol absolútne spokojný. Patrí 
to k nášmu naturelu, že chceme najviac 
to, čo majú iní a nevieme si vážiť a ceniť 
ani to dobré, čo máme. Často reptáme na 
osud a údel, no zvláštne je, že najviac tí, 
ktorým relatívne nič nechýba. Šomreme, 
nadávame nahlas i potichu... a neraz zab-
údame alebo nevidíme, že to, čo sa nám 
zdá ako koniec, môže byť začiatok. Fran-
tišek z Asisi povedal: „Začnite robiť to, čo 
je nutné, potom to, čo je možné a odrazu 
zistíte, že dokážete nemožné.“ Stáročiami 
overenú pravdu môžeme doplniť myšli-
enkou, že umenie žiť nie je umením hrať 
s dobrými kartami, ale umením zahrať so 
zlými kartami dobrú hru. A nemyslite si,  
keď stretnete na ulici človeka s úsmevom 
na tvári, že každý je šťastný. Neznamená 
to, že má perfektný život a na nič nefrfle. 
Ten človek má v sebe veľkú silu a nádej, že 
niečo zmení. 

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Na reprezentačnom plese mesta Senica dobrú náladu vytvorila taktiež tanečná 
skupina Sonny.    foto Marek Štítny

Chceme ihrisko Žihadielko? 

Chceme. Tak hlasujme!
Ošiaľ menom ihrisko Žihadielko zasia-

hol Seničanov naplno. Ak chceme získať 
toto úžasné detské ihrisko v hodnote 87 
tisíc eur do nášho mesta, nevyhnutná je 
aktívna účasť nás všetkých. Oslovme prí-
buzných, susedov i priateľov, aby každý 
deň posielali hlasy na www.zihadielko.sk a 
zahrali si hru Uletená Maja, čím sa získava 
ďalší bonusový bod. Do 28. februára treba 
využiť každý deň.

Motiváciou pre hlasujúcich za ihrisko 
Žihadielko v Senici môže byť výhra jednej 
z troch cien od mesta Senica. Hrá sa o tab-
let v hodnote 200 €, druhý výherca získa 
10 vstupov do mestskej plavárne a tretí 5 
vstupov do mestskej plavárne. Stačí poslať 
print sreen (fotku ) obrazovky s nazbie-
raným počtom hlasov pre mesto Senica, 
ktoré nájdete po prihlásení na stránku Žiha-
dielka v pravom hornom rohu po kliknutí 
na svoje meno. Obrázok s vašim menom 

a počtom bodov treba poslať na adresu 
sutaz@senica.sk do 28. februára včítane. 
Troch šťastných výhercov vyžrebujeme zo 
všetkých zaslaných obrázkov 2. marca na 
Mestskom úrade. 

Riešenie máme aj pre tých, ktorí nemajú 
doma internet, prípadne si nevedia rady s 
registráciou. Stačí, aby prišli do Infosenu s 
mobilným telefónom. V informačnej kance-
lárii Infosen je verejný počítač, pracovníčky 
im v riešení rady pomôžu. Vychádzame tak 
v ústrety najmä starším ľuďom, ktorí chcú 
pomôcť získať krásne ihrisko pre deti. Kto 
nemá prístup k internetu, môže využiť bez-
platnú wifi zónu na Námestí oslobodenia 
alebo na Mestskom úrade.

Spoločnosť Lidl Slovenská republika aj 
tento rok vybuduje na Slovensku 10 ihrísk 
včielky Maji a jej kamarátov. Mestá rozde-
lené do piatich kategórií podľa počtu oby-
vateľov ich môžu získať 
na základe interneto-
vého hlasovania. Ihriská 
vyrastú všade tam, kde 
získajú najviac hlasov, 
teda v každej kategórii 
po dve mestá. 

Ide o druhý roč-
ník tejto súťaže, kto-
rou chce LIDL podpo-
riť zdravý rozvoj detí 
a trávenie času rodín s 
deťmi vonku, na tom 
samozrejme záleží aj 
mestu Senica. Podmien-
kou účasti nášho mesta 
v súťaži bolo, aby sa 
samospráva prihlásila 

do konca roku 2016 a potvrdila, že dis-
ponuje vhodným pozemkom pre vybudo-
vanie ihriska. Mesto Senica v úsilí získať 
ihrisko Žihadielko oslovilo všetky základné 
a stredné školy v meste, viaceré úrady, inšti-
túcie i väčšie firmy v meste, aby pomohli s 
hlasovaním. Mesto oslovilo poslancov, aby 
urobili osvetu vo svojich volebných obvo-
doch, požiadalo o pomoc aj susedné obce, 
dalo vytlačiť plagáty, aby sa čo najviac táto 
téma dostala do povedomia verejnosti... 

Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 
2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a 
bude sa na ňom nachádzať osem herných 
prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón 
podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 
rokov. Tomu sú prispôsobené aj dopadové 
plochy: pre menšie deti to je EPDM liata 
guma, pre väčšie štrk. Deti sa budú môcť 
zahrať vo dvoch hradoch, pieskovisku, kolo-

toči, hojdačkách či preva-
žovadlách. Všetky herné 
prvky sa nesú vo vese-
lých a hravých motívoch 
s podobizňami Včielky 
Maje a jej kamarátov. Na 
ihrisku sa budú nachád-
zať aj lavičky a stojan na 
bicykle.

Zabojujme o krásne 
detské ihrisko, ak sa nám 
to podarí, naše deti a 
vnúčatá a aj my všetci 
budeme mať z toho 
dobrý pocit. Ukážme, 
že nám záleží na našom 
meste. 

lv, bar 
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

1. riadne zasadnutie mestskej rady sa 
uskutoční 16. februára s nasledovným pro-
gramom:

- Rozpis rozpočtu príspevkovej a roz-
počtových organizácií na rok 2017. Mes-
tské kultúrne stredisko (MsKS) v Senici ako 
príspevková organizácia mesta a školy a 
školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta ako rozpočtové organizá-
cie mesta predkladajú na schválenie roz-
pisy svojich rozpočtov na rok 2017. Mesto 
Senica poskytuje finančné prostriedky pre 
MsKS vo výške 360 000 € a materským ško-
lám, detským jasliam, základným školám, 
Centru voľného času, Základnej umelec-
kej škole a Spoločnému školskému úradu v 
Senici finančné prostriedky spolu vo výške 
5 950 336 €. Bežné výdavky na vzdelá-
vanie predstavujú takmer 44 % bežných 
výdavkov rozpočtu mesta.

- Správa o činnosti Mestského kultúr-
neho strediska a jeho stredísk za rok 2016 
a zámery organizácie – správu predkladá 

riaditeľ Mgr. František Harnúšek. 
- Návrh Dodatku č. 2 k všeobecne 

záväznému nariadeniu mesta Senica č. 
49/2013 o určení výšky finančných pro-
striedkov na prevádzku a mzdy na dieťa/
žiaka škôl a školských zariadení v pôsob-
nosti mesta Senica. Návrh na zvýšenú 
výšku objemu finančných prostriedkov na 
mzdy a prevádzku, ktorú poskytuje zri-
aďovateľ pre jednotlivé školy a školské 
zariadenia v pôsobnosti mesta Senica, 
súvisí s novými právnymi predpismi, kto-
rými sa ustanovujú zvýšené stupnice plato-
vých taríf zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme a menia sa hodnoty 
koeficientov pre žiaka základnej umelec-
kej školy v individuálnej forme vzdeláva-
nia, kde sa zvyšuje koeficient a v skupino-
vej forme vzdelávania, kde sa znižuje koe-
ficient.

- Správa o činnosti Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta (DHZM) pri 
MsZ v Senici a Dobrovoľného hasičského 
zboru (DHZ) v Senici za rok 2016 – správu 
predkladá veliteľ Andrej Laho. Správa obsa-
huje informácie o zásahoch pri požiaroch 
a iných živelných pohromách, výcviku 

DHZM, požiarovosti v meste, stave poži-
arnej techniky, prevencii, organizovaní spo-
ločenských a kultúrno-športových poduja-
tiach a o opatreniach na skvalitnenie ďal-
šej činnosti, hlavne technického vybavenia 
a priestorových podmienok.

- Dispozície s majetkom.
- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky 

za IV. štvrťrok 2016, Správa o činnosti 
hlavnej kontrolórky za rok 2016.

- Poslanci MsZ budú oboznámení s 
výsledkami kontroly Najvyššieho kontrol-
ného úradu Slovenskej republiky, ktorý v 
druhom polroku minulého roka vykonal 
na Mestskom úrade tematickú kontrolu 
zameranú na kontrolu verejných financií, 
majetku a plnenia opatrení z predchádza-
júcich kontrol. Súčasťou informácie budú 
aj opatrenia prijaté Mestským úradom v 
Senici na odstránenie kontrolou zistených 
nedostatkov.

15. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva v Senici primátor zvoláva na uto-
rok 28. februára. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

Ples sa vydaril 
Elegantné dámy a galantní páni zapl-

nili v sobotu 14. janu-
ára Dom kultúry v 
Senici počas Repre-
zentačného plesu 
mesta Senica, ktorý 
otvoril tohtoročnú ple-
sovú sezónu v našom 
meste.

Pri vstupe do 
senického Domu kul-
túry vítal hostí primá-
tor mesta Branislav 
Grimm s manželkou 
a každej dáme poda-
roval červenú ružu. 
Príchod hostí spríjemňovalo Dychové trio 
J. Jankoviča, ktoré hralo vo vestibule a na 
úvod plesu zahralo aj novú zvučku mesta 
Senica. Približne 160 hostí na plese priví-
tala moderátorka Lucia Wirthová, ktorá 
po úvodnom slove uviedla herečku, spe-
váčku a senickú rodáčku Helenu Krajči-
ovú. Tá počas večera zaspievala v sprie-
vode gitaristu 3 piesne. Potom už tanečné 
štýly rumbu, sambu a quickstep predviedli 
tanečníci z MS Dance Studio, v ich podaní 
bol aj úvodný valčík. Zmes slovenských 
ľudových tancov zatancovali tanečníci z 
domácej tanečnej skupiny Sonny. Spest-
rením večera bolo vystúpenie skupiny Ver-
tigo a ich Light&UV show, ktorá ponúkla 
mnoho pekných obrazov. Po kultúrnom 

programe tanečný parket ovládli hostia. 
Úvodný tanec večera patril samozrejme 
primátorovi mesta Branislavovi Grimmovi 

s manželkou a po nich sa už sála zaplnila 
ďalšími hosťami. Medzi nimi boli aj zástup-
covia samosprávy z poľského partnerského 
mesta Pultusk. Počas večera hrala plesajú-
cim do tanca skupina Starmania Original, v 
podaní ktorej sa striedali hity slovenských, 
českých i svetových interpretov. Tú po pol-
noci vymenila skupina Duo melody. Nechý-
bala ani bohatá tombola. Novinkou plesu 
bola fotostena, kde sa mohli hostia nechať 
zvečniť na pamiatku a tiež nástenka s foto-
grafiami a spomienkami z minulého roč-
níka reprezentačného plesu mesta. Nád-
hernú výzdobu domu kultúry pripravila sva-
dobná a spoločenská agentúra Noblesa.

lv, foto M. Štítny
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Novoročné stretnutie
V Dome kultúry 10. januára primátor 

mesta Senica Branislav Grimm otvoril nový 
rok 2017 novoročným stretnutím predsta-
viteľov samosprávy mesta s predstaviteľmi 
štátnej a verejnej správy, podnikateľského 
sektora, kultúrnych a športových inštitúcií a 
klubov, organizácií tretieho sektora. 

Vinšom do roku 2017 a poďakovaním za 
doterajšiu spoluprácu pri rozvoji mesta pri-
mátor ocenil tvorivé aktivity, ktoré v uplynu-
lom roku prispeli k zvýšeniu kvality života 
občanov v Senici a doplnil, že si vysoko váži 
neustálu snahu všetkých o vytváranie a stabi-
lizáciu pracovných miest, podporu podujatí 
mesta či športových, kultúrnych, spoločen-
ských, dobročinných aktivít, šírenie úspešnej 
a pozitívnej prezentácie mesta na verejnosti. 
Stretnutie bolo tiež platformou na priateľské 
rozhovory, zamýšľanie sa nad novými projek-
tmi a vzájomnú spoluprácu.

„Podmienkou úspešnej prosperity 
Senice, mesta, v ktorom žijeme, sú dobré 
medziľudské vzťahy, spolupráca, tole-
rancia, úcta a vzájomné sa rešpektova-
nie. Teší ma, že sme na túto cestu spolu-
práce nastúpili a veľmi si želám, aby sme v 
nej pokračovali,“ zdôraznil primátor Brani-
slav Grimm (na foto). Novoročné stretnutie 
obohatila hudobná skupina For Glas pod 
vedením Pavla Dynku, spoločnosť Sanagro 
Senica, vinárstvo Golguz Hlohovec, COOP 
Jednota Senica. 

bar
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Na prelome rokov každý bilancuje. Primá-
tor mesta Senica Branislav Grimm v novoroč-
nom príhovore na Námestí oslobodenia 1. 
januára sa tiež obzrel za rokom 2016.

„Bol to rok úspešnej ekonomickej stabi-
lizácie. Prišlo k zníženiu finančných záväz-
kov, čo predstavuje za dva roky tohto 
volebného obdobia celkové zníženie dlhov 
o 1 mil. € pri plnom zabezpečení všet-
kých funkcií mesta,“ konštatoval primá-
tor a dodal, že stabilizovaná ekonomika 
umožnila zvýšiť investície do zlepšenia 
kvality života. Uviedol napríklad výmenu 
verejného osvetlenia v časti Kunov, Sotina 
a Čáčov, rekonštrukciu mestskej plavárne, 
zvonice v Kunove, výmenu okien v eloko-
vaných triedach Materskej školy, zateple-
nie budovy elokovaných tried Materskej 
školy na Kolónii, modernizáciu ZŠ s mater-
skou školou na Mudrochovej ulici a Základ-
nej školy na Ulici. V. Paulínyho-Tótha, 
výstavbu tanečnej sály Zetko. Oprava 
miestnych komunikácií a budovanie parko-
vísk vyšlo mestskú pokladnicu na 181 000 
€, bolo postavené detské ihrisko v Čáčove. 

V roku 2016 sa uskutočnili viaceré 
organizačné zmeny. Mestský podnik slu-
žieb prevzal do správy detské ihriská, do 
majetku mesta boli vrátené parkoviská pri 
MsÚ, za obchodným domom Cieľ a pri 
predajni domáce potreby U Katky. Obča-
nia môžu v pokladni mesta platbu realizo-
vať platobnou kartou i platobným výme-
rom s čiarovým kódom. Uskutočnilo sa 
prečíslovanie stavieb a pomenovanie ulíc 
v Čáčove a IBV Mlyny. „Za splnenie tejto 
náročnej úlohy chcem poďakovať Okres-
nému riaditeľstvu Policajného zboru, kata-
strálnemu oddeleniu OÚ, ale najmä obča-
nom Čáčova,“ pripomenul primátor. 

V oblasti informovanosti sú na webovej 
stránke mesta zverejňované zápisnice zo 
zasadnutí komisií MsZ i z činnosti mestskej 
polície. Občania mesta priebežne dostá-
vali informácie o postupe prác na obchvate 
mesta. V decembri sa uskutočnilo prvé pra-
covné stretnutie so spoločnosťou Alfa 04, 
ktorá má do mája 2017 vypracovať Štúdiu 
realizovateľnosti stavby na trase Holíč – 
Senica – Jablonica – Trstín - Hrnčiarovce nad 
Parnou. Ak sa preukáže jej opodstatnenosť, 
začne sa pracovať na štúdii Posudzovania 
vplyvov stavby na životné prostredie. Potom 
nasleduje vydanie územného rozhodnutia, 
stavebného povolenia, majetkovo - právne 
vysporiadanie pozemkov a následne môže 
byť vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavby. 
Všetkých obyvateľov zaujíma tiež postup 
prác na rekonštrukcii Kunovskej priehrady. 
Práce popri oprave hrádze zahŕňajú obno-
venie vlastnej elektrárne, výmenu osvet-
lenia na hrádzi, rekonštrukciu piesočnatej 
pláže i dna priehrady, výstavbu ostrova pre 
vodné vtáctvo, nové vodné atrakcie, lode-
nicu, športoviská. Termín napúšťania vody 
zostáva nezmenený – september 2017. 

Mestu sa darilo i na spoločensko-kultúr-
no-športovom poli. Mestské kultúrne stre-
disko v spolupráci s ďalšími organizátormi 

vytvorilo pestrú ponuku podujatí pre všetky 
vekové kategórie. Obnovilo reprezentačný 
ples mesta, utvorilo nové podujatia, naprí-
klad country festival Kunovská zvonica či 
okresnú prehliadku speváckych zborov 
seniorov. Bohatú kultúrno-spoločenskú 
činnosť vyvíjali i mestské časti v Čáčove a 
Kunove. Mesto Senica podalo projekt na 
rekonštrukciu budovy Sokolovne, v kto-
rej by malo sídliť mestské múzeum. V spo-
lupráci s rímskokatolíckou a evanjelickou 
cirkvou sa uskutočnila posviacka novej 
časti cintorína. V Senici sa uskutočnilo 
medzinárodné rokovanie Združenia miest 
a obcí Slovenska s rakúskym partnerom, 
Združenia slovanskej vzájomnosti. V Senici 
rokoval Slovenský ochranný zväz autorský, 
uskutočnil sa tu festival Ekotop film. Obľú-
bený Záhorácky maratón i Silvestrovský 
beh absolvovali bežci po nových lepších 
tratiach. Výpočet podujatí, ktoré boli zor-
ganizované v spolupráci s mestom je oveľa 
dlhší. Za všetkými stoja obetaví ľudia, ktorí 
i na úkor svojho voľného času pripravovali 
pre svojich spoluobčanov nielen tradičné, 
ale aj novovzniknuté podujatia. 

Primátor Branislav Grimm poďakoval všet-
kým, ktorí sa v uplynulom roku v oblasti pod-
nikateľskej, zamestnanosti, na rôznych úse-
koch spoločenského, verejného i štátneho 
života, kultúry, duchovného života, športu, 
zdravotníctva, školstva, sociálnej oblasti, 
životného prostredia, bezpečnosti, súdnic-
tva, dopravy, peňažníctva, tretieho sektora i 
masmédií podieľali na rozvoji Senice. Poďa-
kovanie za spoluprácu adresoval i poslancom 
mestského zastupiteľstva, členom komisií, 
mestských výborov, organizáciám v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta, kultúrnym zari-
adeniam Trnavského samosprávneho kraja, 
ale i občanom, ktorí osobne prichádzali s 
námetmi na zlepšenie života v meste. 

Nový rok nie je len údaj v kalendári, ale 
znamená aj začiatok nových plánov. Roz-
počet na rok 2017 umožňuje popri ďalšom 
ekonomickom napredovaní uskutočniť väč-
šie investície ako za rok 2016. Mesto musí 
investovať najmä do údržby, opráv a rekon-
štrukcií budov vo vlastníctve samosprávy, do 
ktorých sa dlhé roky neinvestovalo a dnes je 
ich stav havarijný. Sú to najmä strechy a inte-
riér Mestského úradu, Domu kultúry a zim-
ného štadióna. Pred nami je výmena okien 
v hale Kolónia a v Domove sociálnych slu-
žieb, výťahu v Zariadení sociálnych slu-
žieb, modernizácia zastávok MHD, det-
ských ihrísk, škôl, škôlok a jaslí, vybudova-
nie nových približne 100 parkovacích miest, 
postupná výstavba nových stojísk na vývoz 
komunálneho odpadu. Život mesta je veľmi 
pestrý, v priebehu roka môžu vzniknúť nové 
požiadavky, ktoré bude treba riešiť. Naplá-
nované aktivity vychádzajú z podnetov a 
požiadaviek občanov. 

Svoj príhovor ukončil primátor Branislav 
Grimm takto „V roku 2017 želám všetkým 
občanom veľa zdravia, šťastia a lásky. K tomu 
všetko, čo si srdce želá - pohodu, radosť, spl-
nenie všetkých snov. Nech spolužitie nás 
všetkých je naplnené spokojnosťou.“ 

bar

Participácia opäť reálna
Samospráva mesta Senica pri svojej čin-

nosti využíva mestské výbory ako účinný 
nástroj získavania podnetov a požiadaviek 
od občanov a ich následné riešenie. Mestské 
výbory kopírujú mestské volebné obvody, v 
Senici ich je osem. Tento rok môžu mestské 
výbory opäť využívať participatívny rozpočet.

Mestské výbory tvoria poslanci mest-
ského zastupiteľstva z daného volebného 
obvodu, občania navrhnutí politickými 
stranami a hnutiami, dvaja členovia Mest-
skej polície. Mestské výbory ako poradné 
a iniciatívne orgány mestského zastupi-
teľstva a primátora mesta na svojich zasa-
daniach prerokúvajú pripomienky občanov 
a následne o nich informujú Mestský úrad. 
Po komunálnych voľbách v roku 2014 bol 
agendou mestských výborov poverený 
zástupca primátora mesta Ján Hurban. Ten 
získava informácie o činnosti mestských 
výborov nielen zo zápisníc rokovaní, účas-
ťou na zasadnutiach, ale aj osobnými stret-
nutiami. Požiadavky, ktoré vzídu z rokovaní 
mestských výborov potom vybavujú jed-
notlivé oddelenia MsÚ. 

V roku 2014 mestské zastupiteľstvo schvá-
lilo participatívny rozpočet, a tak sa zvýšila a 
posilnila participácia mestských výborov na 
rozvoji mesta. Participácia spočívala vo vyčle-
není finančných prostriedkov pre mestské 
výbory vo výške 1 eura na obyvateľa prísluš-
ného volebného obvodu. Mestské výbory 
sa teda v roku 2015 mohli rozhodnúť, ako 
tieto peniaze využijú v prospech občanov 
svojho obvodu, preto mali v praxi jednoduch-
šiu úlohu ako niečo vo svojom obvode zme-
niť, skrášliť či zorganizovať podujatie. Auto-
rom myšlienky participatívneho rozpočtu 
bol zástupca primátora Martin Lidaj, v tom 
čase poslanec MsZ. Novinka v práci mest-
ských výborov i v celej činnosti samosprávy 
mesta sa stretla s priaznivou odozvou a mes-
tské výbory sa chopili šance. Niektoré zorga-
nizovali športové či kultúrne podujatia, iné sa 
pustili do menších investičných akcií. Až prak-
tické uplatňovanie participatívneho rozpočtu 
v praxi ukázalo niektoré nedostatky, ktoré 
napokon viedli k tomu, že na rok 2016 sa par-
ticipatívny rozpočet ani nepredkladal. 

V decembri 2016 pri schvaľovaní roz-
počtu mesta Senica na rok 2017 sa participa-
tívny rozpočet opäť stal jeho súčasťou. Mes-
tské výbory majú vyčlenených na svoje akti-
vity 21 tisíc eur a tieto prostriedky môžu byť 
využité na nákup mobiliáru, lavičiek, parko-
vých uprav, nákup herných prvkov pre det-
ské ihriská alebo uskutočnenie kultúrnej, 
spoločenskej a športovej udalosti. „Obča-
nia môžu osloviť s nápadmi svojich poslan-
cov a členov mestských výborov a spoločne 
realizovať nápad, ktorý prospeje danému 
obvodu a v konečnom dôsledku občanom 
celého mesta,“ konštatoval zástupca primá-
tora Ján Hurban. Prostriedky z participatív-
neho rozpočtu treba vyčerpať v rámci účtov-
ného roka 2017, nedajú sa preniesť do ďal-
šieho roka. Uvidíme, ako mestské výbory 
naložia s touto možnosťou. 

Viera Barošková 
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Hostia z Pultuska
Medzi vzácnymi hosťami reprezentač-

ného plesu mesta Senica bola delegácia 
z partnerského poľského mesta Pultusk 
na čele s jeho primátorom Krzysztofom 
Nuszkiewiczom. Sedemčlenná delegácia 
pobudla v Senici v dňoch 13. – 16. januára.

Popri spoločenskom 
programe hostia v pra-
covnej časti navštívili 
Mestský úrad v Senici 
a jeho jednotlivé odde-
lenia. Najväčší záujem 
prejavili o fungovanie 
kamerového systému 
Mestskej polície a jej 
celkovú činnosť. Okrem 
toho si prezreli zrekon-
štruovanú mestskú plavá-
reň, zimný štadión, Tech-
nické služby a Základnú 
umeleckú školu. V sprie-
vode hostiteľa primátora Senice Branislava 
Grimma absolvovali prehliadku historickej 
časti Bratislavy. 

Z pracovného rokovania medzi predstavi-

teľmi oboch miest vzišiel návrh na zorganizo-
vanie spoločných podujatí v rokoch 2017 a 
2018. V tomto roku v júni sa v Senici usku-
toční športová olympiáda starších žiakov 
a žiačok, na ktorej sa zúčastnia okrem Poli-
akov aj žiaci z ďalších partnerských miest 
Velké Pavlovice a Trutnov. Senickí výtvar-
níci zo ZUŠ budú svoju tvorbu prezentovať 

v Pultusku počas osláv 25. 
výročia dní sv. Matúša. 
Na budúci rok v rámci 
Senického kultúrneho leta 
zavíta do Senice pultuský 
tanečný orchester. Naši 
žiaci – športovci zase zaví-
tajú na športovú olympi-
ádu do Poľska. 

Mesto Senica má 
dohodu o partnerstve a 
spolupráci s mestom Pul-
tusk uzatvorenú od roku 
2002. Hostia z Pultuska 
po inšpiratívnom januá-

rovom pobyte v Senici potvrdili záujem na 
pokračovaní obojstrannej spolupráce. 

bar
foto V. Zich

V popredí senický a pultuský pri-
mátor Branislav Grimm a Krzysztof 
Nuszkiewicz počas návštevy v ZUŠ. 

Vešiak pomoci pomáha
Pravdu mali tentoraz tí, ktorí predpove-

dali tuhú zimu. Arktické mrazivé počasie nás 
tuho zovrelo už v závere decembra 2016 
a takýto charakter vydržal celý január. Po 
rokoch miernych zím tentoraz padali dlho-
dobé teplotné rekordy. Snehová nádielka 
nebola príliš bohatá, no ľadu sme si užili. 

Zima udrela v plnej sile, denné aj nočné 
teploty klesali veľmi nízko. Denné teploty 
v januári sa v najchladnejších dňoch pohy-
bovali okolo mínus 10 stupňov Celzia, v 
noci nezriedka klesali aj za hodnotu mínus 
20 stupňov Celzia. V takomto mrazivom 
počasí najviac trpeli ľudia bez domova. 

Mesto Senica sa po vzore Bratislavy roz-
hodlo uviesť do života projekt nazvaný 
Vešiak pomoci. Je označený tabuľkou a 
heslom: Ak ti je zima, vezmi si, čo potrebu-
ješ. Ak chceš pomôcť človeku, zaves sem 
teplú bundu alebo kabát. 

Pred Mestským úradom je od 12. janu-
ára umiestnený vešiak, na ktorý môžu ľudia 
priniesť nepotrebný kabát, teplú bundu či 
teplé oblečenie, ktoré už nenosia. „Zave-
sením odevov na Vešiak pomoci poskytnú 
službu ľuďom v núdzi, ktorým je zima,“ 
informoval zástupca primátora mesta Ján 
Hurban, autor tejto myšlienky v Senici.

Tento projekt realizuje Mesto Senica v 
spolupráci s Územným spolkom Sloven-
ského Červeného kríža (SČK), ktoré na zači-
atku venovalo niekoľko teplých kabátov. 
Mestská polícia má zmapovaný pohyb ľudí 
bez domova, preto časť teplých vecí hneď 
ponúkla bezdomovcom na mieste ich pro-
vizórnych príbytkov či v nocľahárni, kde 
môžu prespávať. Teplé oblečenie nie je však 
určené iba pre bezdomovcov, prísť si zob-
rať teplé veci môže každý, kto to potrebuje. 
Kabáty, ktoré zostanú bez majiteľa, budú 
po skončení zimy odovzdané SČK Senica, 
ktorý organizuje zbor šatstva celoročne. 

Myšlienka pomoci už krátko po umiest-
není Vešiaka pomoci pred vchodom Mes-
tského úradu dokázala svoj zmysel. „Tak 
ako pre niekoho nepotrebný kabát iného 
zahreje na tele, tak možno darcu zahreje 
na srdci, že niekomu mohol pomôcť,“ 
dodal Ján Hurban. 

Vešiak pomoci je pred MsÚ umiestnený 
počas úradných hodín, v noci je vo vesti-
bule. Stále je možné darovať teplé veci na 
oblečenie a umiestniť ich na vešiak. Daro-
vaná vec by mala byť čistá a nositeľná. Nie 
je to náhrada zberného dvora ani kontajne-
rov na oblečenie. 

lv, bar
foto lv

Miesta na trvalé 
parkovanie

 
Mesto Senica upozorňuje občanov, že v 

súčasnosti je možné podávať žiadosti o pri-
delenie pôvodného parkovacieho miesta na 
trvalé parkovanie podľa Všeobecne záväz-
ného nariadenia č. 5 o podmienkach státia 
vozidiel na území mesta Senica, o dani za 
užívanie verejného priestranstva za trvalé 
parkovanie vozidiel na verejnom priestran-
stve a o dočasnom parkovaní motorových 
vozidiel na miestnych komunikáciách. 

Konečný termín podania tejto žiadosti 
je 31. marec. 

O parkovacie miesto je možné požiadať 
na tlačive 02 – žiadosť o pridelenie pôvod-
ného parkovacieho miesta na trvalé parko-
vanie, ktoré si môžu občania vyzdvihnúť na 
MsÚ vo vestibule alebo stiahnuť z webovej 
stránke mesta www.senica.sk v časti žiadosti. 

Vyplnenú žiadosť je potrebné zaslať 
na MsÚ či odovzdať osobne v podateľni 
MsÚ alebo poslať na e-mailovú adresu 
na ruzena.karasova@senica.sk. Ak pri-
šlo k zmene evidenčného čísla vozidla, je 
potrebné k žiadosti doložiť aj fotokópiu 
technického preukazu.

V prípade, že občan je držiteľom par-
kovacieho preukazu pre fyzickú osobu so 
zdravotným postihnutím, ktorý vydal Úrad 
práce a sociálnych vecí a rodiny v Senici, je 
potrebné priložiť i jeho fotokópiu spolu s 
rozhodnutím, na základe ktorého bol preu-
kaz pridelený. Taktiež darcovia krvi, drži-
telia striebornej, zlatej, alebo diamantovej 
Jánskeho plakety doložia jej fotokópiu.

Rozhodnutia o vyrubenej dani budú vyba-
vované a expedované hromadne v mesiaci 
apríl 2017 a lehota zaplatenia dane bude v 
ňom uvedená. Po prevzatí rozhodnutia o 
vyrubenej dani je možné úhradu vykonať 
osobne v pokladni na prízemí Mestského 
úradu alebo na účet Mestského úradu pošto-
vou poukážkou alebo elektronicky. 

Vyznačenie, ale i zatretie parkovacích 
miest bude vykonané hromadne po termíne 
zaplatenia dane. Po tomto termíne bude vyko-
naná inventarizácia zaplatených parkovacích 
miest a voľné budú ponúknuté na prenájom 
ďalším záujemcom o parkovacie miesto.

V priebehu roka sa vyznačenie parkova-
cích miest uskutoční objednaním každého 
konkrétneho parkovacieho miesta po jed-
notlivých mesiacoch.

Ružena Karasová
odd. výstavby, dopravy a ŽP  MsÚ

Do pozornosti nájomníkom 

mestských bytov
Mesto Senica upozorňuje nájomníkov 

mestských nájomných bytov na prísnejšiu 
kontrolu  zmlúv o nájme bytu.

Nájomníkom, ktorí nebudú mať naj-
neskôr 14 dní pred skončením platnosti 
aktuálnej zmluvy o nájme bytu uzatvo-
renú novú nájomnú zmluvu, Mesto Senica 
pošle výzvu na odovzdanie bytu, a to  k ter-
mínu posledného dňa trvania nájmu. Náj-

omníci sú povinní uzatvoriť novú nájomnú 
zmluvu v dostatočnom predstihu. Viacerí 
nájomníci mestských nájomných bytov si 
neplnia povinnosť predložiť požadované 
doklady potrebné na uzatvorenie zmluvy 
o nájme bytu, čím bránia mestu dodržiavať 
zákonom určené predpisy stanovené Štát-
nym fondom rozvoja bývania. Ak nájomník  
bude užívať byt aj po skončení nájomnej 
zmluvy, mesto Senica následne požiada o 
vypratanie bytu súdnou cestou.

NS
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žiadosti o dotáciu 
Fyzické (podnikatelia) a právnické osoby 

a organizácie 3. sektora môžu podávať žia-
dosti na Mesto Senica o poskytnutie dotácie 
z rozpočtu mesta. Žiadosť musí byť v súlade 
s Manuálom mesta Senica na predkladanie 
a vyúčtovanie žiadostí o poskytnutí dotácie 
z rozpočtu mesta podľa VZN č. 20/2015. 
Žiadosti je treba doručiť na Mestský úrad 
Senica do 28. februára 2017. K žiadosti je 
potrebné doložiť dve prílohy:

1. doklad o registrácii (fotokópia) v 
príslušnom registri nie starší ako 3 mesiace,

2. výpis z registra trestov právnických 
osôb nie starší ako 3 mesiace.

Jeden žiadateľ môže podať maximálne 
2 žiadosti v rozpočtovom roku.

O pridelení dotácie nad 3 320 € kon-
krétnym žiadateľom rozhodne mestské 
zastupiteľstvo na návrh príslušnej komi-
sie. Príslušné komisie posúdia žiadosti do 
3 320 € vrátane do 30. apríla príslušného 
kalendárneho roka vrátane.

Žiadatelia o dotácie sa môžu obrátiť so 
žiadosťami aj na Trnavský samosprávny 
kraj, podrobnosti na www.trnava-vuc.sk. 

Ivan Tobiáš
MsÚ Senica

Aj finančné poradenstvo
Mesto Senica aj v tomto roku pokračuje 

v osvedčenom a vyhľadávanom projekte 
Poradňa pre verejnosť. Bezplatné poskyto-
vanie informácií a poradenstva bude k dis-
pozícii občanom vždy posledný utorok v 
mesiaci v budove Mestského úradu Senica 
na prízemí vo veľkej zasadačke, a to od 13. 
do 16. hod. Tento rok bola k dispozícii kli-
entom prvý raz 31. januára. Poradňa nepo-
skytuje služby v mesiacoch júl, august a 
december. 

V Poradni pre verejnosť občania zís-
kajú poradenstvo a pomoc v oblasti práva, 
sociálnych vecí, finančných, občianskych 
a rodinných záležitostí. V rok 2016 služby 
poradne využilo 152 ľudí zo Senice i regi-
ónu (Smrdáky, Sobotište, Jablonica, Kúty...). 
V roku 2015 navštívilo poradňu 153 ľudí. 
Najviac klientov prišlo za pracovníkmi 
poradne vo februári (27), najmenej v janu-
ári (10). 

Medzi najčastejšie problémy, s ktorými 
sa občania obracali na odborníkov patrili 
dedičské rozhodnutia, darovacie zmluvy, 
vysporiadanie bezpodielového spoluvlast-
níctva manželov po rozvode, závet, hypo-
tekárne úvery, reklamačné konanie, náj-
omné zmluvy, výživné, exekúcie, záložné 
právo, zbavenie svojprávnosti, priestup-
kové konanie...

Občanom radí skupina odborníkov, 
ktorí formou konzultácií poskytujú odbornú 
pomoc pri riešení pracovnoprávnych, rodin-
ných a občianskych vzťahov v rámci práv-
neho poradenstva. Poskytujú tiež sociálne 
poradenstvo v oblasti štátnych sociálnych 
dávok, sociálnoprávnej ochrany detí, kom-
penzácií ťažkého zdravotného postihnutia 
a pod. V tíme je aj mediátor, ktorý pomáha 
riešiť spory mimosúdnou cestou. V tíme bol 
taktiež poradca v oblasti finančných zále-
žitostí, táto služba však pre neúčasť odbor-
níka nebola v minulom roku poskytovaná. 

V Poradni pre verejnosť poskytujú 
služby občanom JUDr. Gabriela Olejá-
rová, JUDr. Igor Tubel, Dr. Milan Jablonický 
– mediátor, zamestnanci Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Senica. V tomto 
roku je do kolektívu začlenený opätovne 
aj finančný poradca Ing. Michal Hanečka 
(Finvia), takže vzrastajúci záujem o kon-
zultácie z tejto oblasti budú plnohodnotne 
poskytované. Koordinátorkou poradne je 
Mgr. Oľga Ulehlová a referát sociálnych 
vecí Mestského úradu. 

Poradňa pre verejnosť v Senici posky-
tuje svoje služby nepretržite od roku 2003. 
Tento ojedinelý projekt má stále pod pat-
ronátom Mesto Senica, ktoré zabezpečuje 
odborníkov a priestory v zasadačke Mest-
ského úradu. 

Viera Barošková

Výmena na čele ZUŠ
K 31. decembru 2016 ukončil svoje 

pôsobenie na poste riaditeľa Základnej 
umeleckej školy (ZUŠ) Milan Gál. Od 1. 
januára je poverená riadením školy Mgr. 
Mirka Gáfriková. 

Milan Gál pracuje v ZUŠ od roku 1969. 
V roku 1990 bol menovaný do funkcie ria-
diteľa. Pod jeho vedením sa škola presťaho-
vala do terajších priestorov, ktoré nebolo 
vhodné pre ZUŠ, preto ich bolo treba na 
vyučovanie prispôsobiť. Neskôr sa budovu 
ZUŠ podarilo rozšíriť o nové priestory s 
využitím financií z európskych fondov. 

Primátor Senice Branislav Grimm poďa-
koval Milanovi Gálovi za 26-ročné pôso-
benie vo funkcii riaditeľa. Novej riaditeľke 
ZUŠ Mirke Gáfrikovej zaželal veľa pracov-
ných úspechov, aby umelecká škola s vyše 
tisíckou žiakov a úspešnými žiakmi vo všet-
kých odboroch dosahovala stále výborné 
výsledky. 

bar
foto Š. Orth

Najviac Tomáš a Nina
Vstupom do roka 2017 Mesto Senica 

uzatvára svoje štatistiky za predchádzajúci 
rok. 

Nahliadnutím do nich zistíme, že Senica 
mala k 31. decembru 2016 20 074 obyva-
teľov. Na konci roka 2015 to bolo 20 085 
obyvateľov. Počas roka 2016 sa prisťaho-
valo do mesta 326 ľudí a 330 sa odsťaho-
valo. Zomrelo 204 obyvateľov, z toho 101 
mužov a 103 žien. Do matriky bolo zapí-
saných 200 narodených detí. Dievčat sa 
narodilo 98 a chlapcov 102. 

Čo sa týka mien, tak rodičia mierne 
zmenili vkus. Z chlapčenských mien sa naj-
častejšie vyskytlo meno Tomáš (8 x) a z 
dievčenských Nina (7 x). Nastal tak ústup 
od dievčenského mena Ema, Emma, ktorá 
bola na čele rebríčka obľúbených mien v 
Senici v rokoch 2015 aj 2014. Medzi chlap-
čenskými menami v roku 2015 bolo naj-
frekventovanejšie meno Adam. 

Globalizácia či migrácia spôsobujú, že 
vo väčšej miere pribúda cudzokrajných 
mien. Exotickými menami vlani boli mená 
Abigail, Liam či Theo. 

bar 

Ohňostroj s problémami
Mesto Senica už po tretíkrát privítalo 

nový rok tradičným Novoročným ohňo-
strojom 1. januára 2017 na Námestí oslo-
bodenia. Napriek tomu, že bolo použitej 
viac pyrotechniky, nové efekty a synchro-
nizovaná hudba, kvôli technickým problé-
mom, ktoré nastali, nemal ohňostroj taký 
efekt, aký sa očakával. 

Na námestí sa tento rok zišlo 3 až 4 tisíc 
občanov zo Senice, ale aj z okolia. Prišli sa 
pozrieť nielen na avizovaný ohňostroj, ale 
aj kultúrny program v podaní skupiny Rock-
ovanka, ktorý bol na námestí od 17. hod. 
Nechýbalo ani občerstvenie. 

Ohlasy na ohňostroj boli rôzne – od 
veľmi kritických až po umiernené. Jedno 
je isté, že ohňostroj nedopadol najlepšie 
ani podľa očakávania organizátorov. Aby 

sa v budúcnosti pri akýchkoľvek podujati-
ach predišlo podobným ťažkostiam, boli 
na Mestskom úrade prijaté opatrenia. „Jed-
ným z opatrení na Námestí oslobodenia 
je posilnenie elektrickej prípojky a vytvo-
renie odberných miest zvlášť pre potreby 
pódia a zvlášť pre potreby majiteľov stán-
kov. Tieto opatrenia by mali zabezpečiť, že 
majitelia stánkov nebudú odoberať elek-
trickú energiu z odberného miesta urče-
ného pre pódium,“ informoval vedúci 
oddelenia výstavby, životného prostredia a 
dopravy Mestského úradu Ing. Ivan Šteffek. 
Ďalej doplnil, že od majiteľov stánkov sa na 
podujatiach bude vyžadovať predloženie 
platných elektrických revíznych správ ich 
elektrických zariadení, ktoré využívajú pri 
prevádzke stánku.

bar 
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výnimočnými
V 20. ročníku udeľovania cien Krištáľové 

krídlo sa laureátom v kategórii Filantrop 
stal 15-ročný študent Gymnázia Ladislava 
Novomeského v Senici Ondrej Vrábel zo 
Sobotišťa. Stal sa tak historicky najmladším 
laureátom ceny Krištáľové krídlo. Cenu zís-

kal z troch 
n o m i n a n -
tov za 
neziskový 
projekt Pinf 
hry, ktoré 
sú určené 
pre deti s 
mentálnym 
p o s t i h n u -
tím. V roku 
2016 sa 
p o d a r i l o 
jeho didak-

tické počítačové hry dostať k veľkému 
počtu mentálne postihnutých detí, ktoré 
umožňujú rozvíjať ich schopnosti. Vďaka 
dostupnosti v piatich jazykoch sa použí-
vajú aj v zahraničí, napríklad v Írsku, na 
Novom Zélande, v USA, vo Veľkej Británii, 
v Indii, ba dokonca aj v Mikronézii. Pred-
sedníčka poroty v tejto kategórii zhodnotila 
jeho prácu: „Ondrej je vzorom pre svojich 
rovesníkov, ale aj pre všetkých ostatných. 
Jeho zanietenosť pre dobrú vec je inšpirá-
ciou, projekt má veľký potenciál.“

Nadaný informatik a programátor 
Ondrej Vrábel naprogramoval prvé počí-
tačové hry pre svoju mentálne postihnutú 
sesternicu a potom ich sprístupnil verej-
nosti. Dnes sú jeho Pinf hry online zadarmo 
a pomáhajú mentálne postihnutým ľuďom. 
Svoj um a schopnosti dáva v plnej miere v 
prospech iných, ktorým to pomáha. 

Krištáľové krídlo je každoročne udeľo-
vané osobnostiam na Slovensku, ktoré 
dosiahli vo svojom odbore mimoriadny 
úspech.

zdroj kristalovekridlo.sk

Záhorácke divadlo:

10 úspešných rokov
Záhorácke divadlo (ZD) oslavovalo na 

svojej domovskej scéne v senickom Dome 
kultúry 7. januára 10. výročie vzniku. Pri 
tejto príležitosti pre senickú kultúrnu scénu 
prijal 24. januára v obradnej sieni Mest-
ského úradu členov ZD primátor mesta 
Branislav Grimm, aby im poďakoval za neu-
tíchajúcu angažovanosť v oblasti autentic-
kej kultúry uchovávania miestnych špecifík, 
najmä záhoráckeho nárečia, v prepojení na 
súčasnú modernú dramatickú tvorbu.

Záhorácke divadlo usku-
točnilo od roku 2007 15 pre-
miér rôznych titulov pre deti 
i dospelých. Z najznámej-
ších možno spomenúť báb-
kové inscenácie Ťažký osud 
korytnačky Žofky či Janíček 
okúsánek nenásytný. Z čino-
herných predstavení, uvád-
zaných prevažne v ľúbozvu-
čnej záhoráčtine, boli divá-
kom najznámejšie Rómeo 
a Júlija, Ňedzela na Záhorí, 
Zmrňený čért, Osudy jed-
ného vinára, Lýsistrata 
– vzbura žen a najnovšia 
Vjerná nevjera.

Okrem rodného Záhoria účinkovali 
senickí divadelníci aj v Luxemburgu, kde v 
roku 2009 vystúpili s rozprávkou 100 boz-
kov od princeznej a v roku 2011 s hrou Zmr-
ňený čért. Pravidelne vystupujú aj na festi-
vale Mihaľovski deski v Michalovciach a v 
Hodoníne, kde sú hosťami spriateleného 
divadelného súboru Svatopluk. V roku 2014 
boli divadelníci súčasťou zájazdu do srbskej 
Vojvodiny a v Kulpíne a Kovačici vystúpili s 
inscenáciou Podivuhodný voz boží. 

Záhorácke divadlo sa predstavilo divá-
kom nielen na Záhorí, ale aj vo vzdiale-
nejších regiónoch. S antickou komédiou 
Lýsistrata - vzbura žen vystúpili v Poprade 
na Divadelných fašiangoch, na Záleskej 
divadelnej púti pri Bratislave. Na festivale 

Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad 
Váhom získalo ocenenie ženský kolektív 
divadla a Viera Šusteková s Petrom Kavic-
kým za hudbu k inscenácii Lýsistrata. Trpká 
komédia Osudy jedného vinára, ktorá mala 
už viac ako 50 repríz zabodovala v kraji 
vína na Morave, kde vystúpili Záhoráci 
v obecnom divadle v Boleradicách a ich 
predstavenie bolo vypredané dvakrát za 
jeden večer.

S hrou Dúm Bernardy Alby získali 2. 
miesto v divadelnej súťaži Malá krajská scé-
nická žatva a Mirka Zuščíková získala cenu 
za tvorivý čin v kategórii prekladu drama-
tického textu.

Začiatkom roku 2016 
bola v DK Senica ďalšia pre-
miéra komédie dell´arte 
Vjerná nevjera, kde sa 
zúčastnil autor hry a peda-
góg VŠMU Jozef Mokoš i 
jeden z najznámejších slo-
venských divadelníkov 
zakladateľ Radošinského 
naivného divadla Stanislav 
Štepka. Vjerná nevjera je 
úspešná nielen pred divá-
kmi, ale aj pred súťažnou 
porotou. Nedávno získalo 
Záhorácke divadlo s týmto 

titulom 3. miesto na renomovanom diva-
delnom festivale Palárikova Raková v Čadci.

Divadlo sa stalo neoddeliteľnou súčas-
ťou kultúrneho života Senice, preto pri-
mátor mesta divadelníkom poďakoval za 
výbornú spoluprácu pri organizovaní kul-
túrnych podujatí. 

A čo zaželal primátor mesta členom 
Záhoráckeho divadla k výročiu?: „Aby 
ich divadelná horúčka postihla čo najširší 
okruh divákov, aby vždy mali plnú sálu, 
aby nepoľavili zo svojich umeleckých akti-
vít a ako doteraz, dávali i naďalej príležitosť 
talentovaným ochotníkom - amatérom, štu-
dentom, angažovali na Záhorí všetkých, 
ktorí milujú divadlo a sú ochotní dobro-
voľne hrať - ochotníčiť.“

lv
foto A. Berecová 

Nádej sa volá krv
Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame 

svoje vlastné šťastie (Platón). 
Aj týmto citátom sa riadia ľudia, ktorí 

pravidelne darujú svoju krv na pomoc 
iným a nič za to nečakajú. Bezpríspev-
kových darcov krvi pravidelne oce-
ňuje Slovenský Červený kríž. Tento-
krát sa rozhodol nositeľov diamanto-
vých a zlatých plakiet za roky 2015 a 
2016 pozvať aj primátor mesta Brani-
slav Grimm, aby im poďakoval, že svo-
jím šľachetným životným postojom 
dávajú iným nádej na uzdravenie. 

„Krv je vzácna, nenahraditeľná, 
nevieme ju vyrobiť, ale môžeme ju 
darovať iným, ktorí ju potrebujú k 
nadobudnutiu opätovného zdravia a 
žitia,“ prihovoril sa darcom v utorok 

24. januára v obradnej sieni MsÚ v Senici 
primátor mesta. Týmto pozvaním a zápi-
som darcov do Pamätnej knihy mesta im 
chcel nielen vyjadriť úctu a obdiv, ale aj 
motivovať ďalších nasledovníkov na takéto 

dobré skutky. Všetkým, ktorí sa rozhodnú 
darovať krv, patrí obdiv, a držiteľom zla-
tej a diamantovej plakety obzvlášť, veď 
zlatú plaketu MUDr. Jana Janského zís-
kavajú ženy za 30 odberov, muži za 40 

odberov a diamantovú za 60 odbe-
rov u žien a 80 u mužov, čo je obdi-
vuhodné množstvo odovzdanej krvi. 
Darcom krvi sa primátor mesta poďa-
koval drobným darčekom a slovami: 
„Vyslovujem vám uznanie za ušľach-
tilé a nesmierne dôležité postoje, 
ktorými prispievate k záchrane ľud-
ských životov, hoci viete, že jedinou 
odmenou je dobrý pocit, vďačnosť 
mnohých anonymných ľudí, ktorým 
vrátite úsmev do ich rodín, napriek 
tomu, že sa možno s nimi ani nikdy 
nestretnete.“

lv, foto  M. ŠtítnyPrimátor ďakuje Mgr. Jane Madunickej

Režisér Ivan Fodor
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„Dajme vedieť iným, že si manželstvo 
vážime a že mu veríme!” je hlavné myšli-
enka kampane Národný týždeň manžel-
stva. Podujatie prebehne symbolicky v týž-
dni osláv sv. Valentína od 13. do 19. febru-
ára.

Naše mesto sa po druhýkrát stane 
súčasťou medzinárodnej kampane, ktorá 
je rozšírená po celom svete. Vďaka dob-
rej myšlienke a šikovnej aktivite organizáto-
rov z občianskeho združenia Národný týž-
deň manželstva naberá stále viac pozitív-
nych ohlasov aj na Slovensku a stáva sa z 
neho pekná tradícia. Práve v tomto týždni 
budú môcť manželské páry využiť viaceré 
výhody, ktoré si pre nich pripravilo Mesto 
Senica v spolupráci s viacerými kaviarňami 
a reštauračnými zariadeniami, a to kávičku 
zadarmo pre oboch manželov. 

Novinkou je heslo kampane Manželstvo 
spolu na ceste, ktoré je doplnené symbo-
lickou ŠPZ-tkou. Ide o netradičný nálepku, 
ktorú si môžu manželia vyzdvihnúť v Info-
sene spolu so zľavovými poukazmi do 
vybraných kaviarní. Na túto ŠPZ-tku si 
môžu manželia napísať svoje mená alebo 
svoje prezývky a ukázať tak všetkým, že sa 
zapojili do projektu a vážia si svoj manžel-
ský zväzok.

Zakladateľ Národného týždňa manžel-
stva Richard Kane hovorí, že je to „dobrá 
príležitosť pre dobrých ľudí, aby robili 
dobré veci.” Chce dať manželom príleži-
tosť oceniť, posilniť, prehĺbiť, ale aj dať do 
poriadku svoje manželstvo, jednoducho 
ich povzbudiť k tomu, aby na svojom man-
želstve pracovali. Manželské páry by si mali 
pripomenúť, že spokojné manželstvo nie 
je samozrejmosť, ale vzťah, ktorý by mali 
ďalej rozvíjať.

Alexandra Berecová
Europe Direct

Za hviezdami do Indie
V dňoch 9. – 19. decembra 2016 sa v 

indickom meste Bhubaneswar, v hlavnom 
meste štátu Urísa konal 10. ročník Medzi-
národnej olympiády z astronómie a astro-
fyziky (IOAA). V päťčlennom slovenskom 
tíme malo zastúpenie aj Gymnázium L. 
Novomeského a jeho študentka 3. B Jana 
Švrčková ako prvé dievča v histórii tejto 
súťaže na Slovensku. Svoju prvú účasť na 
medzinárodnom podujatí pretavila do 
zisku bronzovej medaily. 

Astronómia patrí 
medzi jej záľuby viac 
ako 11 rokov. Do ast-
ronomického krúžku 
v Sobotišti začala 
chodiť ako prváčka 
ZŠ. Vždy chcela 
vedieť viac o tom 
ako funguje náš svet 
a astronómia podľa 
nej jej dáva odpo-
vede na tie najzaují-
mavejšie otázky. 

Po návrate z 
Indie nám ochotne porozprávala o prie-
behu súťaže, ktorá pozostávala z troch 
častí - praktickej, teoretickej a dátovej ana-
lýzy. V praktickej riešili úlohy v planetáriu, 
dopĺňali slepú mapu hviezdnej oblohy a 
v noci dostali úlohy s ďalekohľadom. Teo-
retická časť pozostávala z 12 príkladov z 
rôznych oblastí astronómie a astrofyziky, 
na ich riešenie mali 5 hodín. V štvorhodi-
novej dátovej analýze spracovávali reálne 
dáta namerané astronómami, kreslili z nich 
grafy, počítali rôzne údaje. „Pre mňa bola 
najľahšia praktická časť, ktorú som zvládla 
veľmi dobre, dátová analýza už bola ťažšia 
a najväčšie problémy som mala s príkladmi 
v teoretickej časti, ktoré boli pre mňa veľmi 
náročné na čas a nestačila som vypočítať 
ani všetko to, čo som vedela,“ zhodnotila 
svoje pocity Janka. Dodáva, že po dopísaní 
všetkých testov sa na medailu vôbec necí-
tila a tesne pred odovzdávaním ocenení 
nedúfala ani v čestné uznanie. „O to väčší 
šok to bol, keď som zistila, že budem mať 
medailu. Moja obrovská radosť sa ani nedá 
opísať. Veľmi ma teší hlavne to, že sa darilo 
aj ostatným Slovákom - získali sme jednu 
zlatú, dve bronzové medaily a jedno čestné 
uznanie,“ chváli Janka aj ostatných. Každá 
slovenská výprava sa z desiatich účastí na 
IOAA zakaždým vrátila s medailami. Podľa 
jej slov pri prvej účasti na IOAA nik od 
nej nepožadoval nejaký veľký úspech a 
to jej zrejme pomohlo k väčšej psychickej 
pohode. 

Janka Švrčková by chcela po gymná-
ziu študovať fyziku a neskôr sa rozhodne, 
ktorej jej konkrétnej časti sa bude veno-
vať. „Je možné, že to bude aj astrofyzika, 
ale to uvidím o pár rokov,“ dodala. Za mož-
nosť zúčastniť sa medzinárodnej olympi-
ády poďakovala aj sponzorom, ktorí jej 
poskytli finančnú pomoc, a to COOP Jed-
nota Senica, obec Sobotište a Gymnázium 
L. Novomeského Senica. Pretože astronó-

mia sa v školách nevyučuje, teda nie je to 
predmetová olympiáda, tak Ministerstvo 
školstva ju na rozdiel od medzinárodných 
olympiád z iných predmetov nepodporuje. 

Janka Švrčková strávila v Indii 2 týždne, 
z toho súťaž trvala 10 dní. Pár dní mimo 
súťaž mali možnosť vidieť najzaujímavejšie 
a najšialenejšie veci. „V Bhubaneswari je 
obrovské množstvo nádherných chrámov, 
ktoré sa mi veľmi páčili aj preto, lebo to boli 
jediné miesta bez špiny a odpadkov. Zau-
jímavým zážitkom bola najmä chaotická 
indická doprava, ktorá má v podstate len tri 

pravidlá: 1. jazdí sa vľavo, 
2. trúbi sa pri každej prí-
ležitosti, 3. hlavne nezra-
ziť žiadnu kravu na ceste. 
Ale ani to prvé pravidlo 
nedodržiaval každý....“ 
zhrnula zážitky. 

Janka je okrem fyziky 
a astrofyziky aj nadšená 
športovkyňa – venuje sa 
karate, má hnedý pás. 
Športovanie v čase jej prí-
pravy na olympiádu tro-
chu zanedbávala, lebo sa 

potrebovala sústrediť na učenie, ale dôle-
žité je udržiavať v kondícii rovnako mozog 
ako aj telo. Úspešnej študentke želáme ďal-
šie úspechy!

Viera Barošková 
foto Mária Hricová Bartolomejová

Naša Senica 
má 40 rokov

Nebyť tohto titulku, možno by si len 
málokto v hlavičke novín všimol, že mes-
tský informačný mesačník Naša Senica 
má tento rok okrúhle narodeniny, a to 40 
rokov. Štyri desiatky rokov sú noviny súčas-
ťou života Seničanov, lebo ich informujú o 
širokom spektre diania v okresnom meste. 

Od roku 1977 prešli noviny dlhú cestu 
po viacerých stránkach – od vydavateľa 
cez obsahovú náplň, grafické spracova-
nie, farebnosť, rozsah či počet výtlačkov. 
Nezmenilo sa ich hlavné poslanie – byť 
širokospektrálne periodikum, oslovovať 
takmer všetky kategórie vekové alebo 
záujmové, byť prostredníkom medzi samo-
správou a občanmi. Noviny Naša Senica 
urobili za 40 rokov veľa prospešnej práce. 
Na ich stránkach bolo publikovaných veľa 
pozoruhodných projektov, ktoré si prá-
vom vyslúžili záujem verejnosti. Podávajú 
informácie o meniacom sa meste, o histó-
rii, významných rodákoch, pripravovaných 
podujatiach...

V ďalších číslach Našej Senice si 
budeme v tomto roku rôznym spôsobom 
pripomínať výročie novín, ktorých vyjde-
nie na konci mesiaca sprevádza vždy inten-
zívny záujem pravidelných čitateľov. Tele-
fonáty od predajcov novín, ktorí nám Našu 
Senicu pomáhajú dostávať k čitateľom, sú 
každý mesiac rovnaké – potrebovali by 
sme viac výtlačkov. Život ukázal, že počet 
4 000 výtlačkov je málo, lebo po Našej 
Senici siahajú aj ľudia, ktorí do Senice pri-
chádzajú za prácou a čerpajú z nej infor-
mácie. Náklad novín klesol na úroveň 4 
000 v roku 2009, kedy sa zníženie výtlač-
kov z 5 500 stalo súčasťou opatrení v súvis-
losti s hospodárskou krízou. Vypočuli sme 
názory od občanov a dúfame, že všetkých 
potešíme, lebo od tohto čísla zvyšujeme 
náklad novín na 4 500. Rovnako veríme, že 
ich poteší aj farebná obálka novín.

Viera Barošková
vedúca redaktorka
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Obzretie za kultúrou
Obzretie za kultúrou bude občasnou 

rubrikou mesačníka Naša Senica. V nej 
budeme nazerať na kultúru v našom meste 
z rôznych pohľadov - ako funguje správny 
aparát, aké podujatia sú v našom meste, 
s akými problémami sa stretáme, čo nové 
sa v oblasti kultúry plánuje. V tomto čísle 
si predstavíme základnú kultúrnu inštitúciu 
Mesta Senica - Mestské kultúrne stredisko 
(MsKS). 

MsKS je kultúrno - spoločenské a 
výchovno – vzdelávacie zariadenie mesta 
zriadené za účelom vytvárania podmienok 
pre rozvoj kultúrno - spoločenského života 
obyvateľov mesta. Vzniklo v roku 1979 pod 
názvom Mestský dom kultúry a prvé praco-
visko malo v priestoroch zimného štadióna. 
Prvým riaditeľom bol Štefan Orth, dnes uči-
teľ výtvarnej výchovy v ZUŠ, druhou ria-

Služby novej banky
Poštová banka 13. januára na Námestí 

oslobodenia v Senici otvorila svoju 47. 
pobočku na Slovensku. V nových priesto-
roch aj s novým vizuálom a logom banky 
vítala hostí, medzi nimi i primátora Senice 
Branislava Grimma, riaditeľka senickej 
pobočky Elena Konopová. 

Klienti nájdu služby Poštovej banky 
stále aj na pracovisku Slovenskej pošty, 
no samostatná pobočka Poštovej banky 
im poskytne kvalitnejší servis pri zložitej-
ších produktoch i viac súkromia pri vyba-
vovaní. Podľa slov generálneho riaditeľa 
Poštovej banky Andreja Zaťka banka popri 
svojej štandardnej ponuke bude v krátkom 
čase postupne zavádzať nové produkty a 
služby – úvery na bývanie a mobilnú apliká-
ciu banky. Dynamicky sa rozvíjajúca banka 
sa snaží prispôsobiť potrebám svojich kli-
entov, ktorí chcú v dnešnej dobe vybaviť 
veci rýchlo a jednoducho cez svoj mobilný 
telefón. 

V pobočke Poštovej banky pracujú šty-
ria zamestnanci, ktorí klientom poskytujú 
rozsiahly servis. Nové pracovné miesta a 
vylepšenie služieb banky ocenil v prího-
vore tiež primátor Senice Branislav Grimm: 
„Želám banke, aby vaši klienti odchádzali 
od vás s úsmevom, že ich vaše finančné 
služby uspokojili.“ 

bar
foto lv

Kolektív pracovníkov Poštovej banky s jej 
generálnym riaditeľom. 

diteľkou bola Alžbeta Šnittová a neskôr 
vydavateľ Miroslav Mikulič. V roku 1988 
bol vybudovaný nový kultúrny stánok na 
Námestí oslobodenia a sídli tam dodnes. 
Projektantom budovy je Ing. arch. Peter 
Brtko, ktorý tiež navrhol i budovu DAVu 
v parku, bývalé múzeum Ladislava Novo-
meského. Riaditeľom sa stal Mgr. Milan 
Jakubáč (1988 – 2014). V súčasnosti vedie 
MsKS Mgr. František Harnúšek. O kultúrny 
život mesta sa stará 16 interných a 5 exter-
ných zamestnancov v odborných odde-
leniach, a to výchovno-osvetová činnosť, 
prevádzka kina, programové, divadelné, 
kultúrne, ekonomické, BOZP – údržba a 
správcovstvo budovy. 

MsKS spravuje tieto prevádzky: Dom 
kultúry, amfiteáter, Spoločenský dom 
Kunov, Denné centrum pre organizácie 
tretieho sektora na Hviezdoslavovej ulici a 
Mestské múzeum. Pri Dome kultúry (DK) 
pracujú tieto súbory a krúžky: spevácky 
zbor mesta Senica Cantilena, skupina 
moderného tanca Sonny, Klub priateľov 
heligónky, Záhorácke divadlo a fotoklub 
Retina. V prenajatých priestoroch MsKS 
sídli regionálna televízia TV SEN a infor-
mačná kancelária Infosen. 

Medzi pravidelné aktivity MsKS pat-
ria kurzy spoločenských tancov, jogy, cud-
zích jazykov a účtovníctva, ďalej profesi-
onálne programy pre verejnosť (filmové 
a divadelné predstavenia, koncerty rôz-
nych žánrov pre všetky vekové kategórie, 
zábavné programy). K pravidelnej ponuke 
patria taktiež spoločenské podujatia, semi-
náre, pracovné semináre, nácviky súbo-
rov, výstavy. Najviac vyťažené sú najmä 
priestory vo vstupnej hale, divadelná a 
tanečná sála. Z nepravidelných aktivít sa v 
DK konajú podujatia na požiadanie Mesta 
Senica, rôznych organizácii tretieho sek-
tora, škôl, kultúrnych inštitúcií, spoloč-
ností, firiem. MsKS ponúka svoje priestory 
i na prenájom podľa potrieb, požiadaviek 
a záujmov iných organizátorov kultúrnych 
podujatí nielen zo Senice.

MsKS trápia dlhodobo neriešené pro-
blémy vo všetkých prevádzkach. Najväč-
ším problémom je zatekanie strechy, preto 
nemožno pristúpiť k výmene starých opo-
trebovaných sedačiek v kinosále, ktoré tiež 
nutne potrebujú výmenu. Ich výmena je 
podmienená opravou strechy Audiovizuál-
nym fondom SR. Svetelná technika je zasta-
raná a zvuková aparatúra, ktorá by spĺňala 
základné požiadavky účinkujúcich, chýba. 
Ďalším problémom sú neustále opravy 
vzduchotechniky a sociálnych miest-
ností, nábytok aj výpočtová technika by 
tiež potrebovali obnovu. Návštevníci kina 
by radi uvítali nové premietacie plátno. V 
tanečnej sále je nutné zabudovať klima-
tizáciu, zaobstarať nové stoly, stoličky, 
osvetlenie. Najväčším finančným nákla-
dom sú energie, ktoré by sa znížili, keby 
prišlo k zatepleniu a výmene okien na DK. 
Na výmenu okien je už podaný projekt. V 
rokoch 2015 a 2016 sa upratali a obnovili 
priestory v bývalej Pyramíde a orchestrisku. 
Tieto priestory boli v havarijnom stave a 

využívané ako sklad divadelných kulís, bola 
vymenená elektroinštalácia, priestory boli 
vymaľované a do prevádzky sa uviedlo aj 
sociálne zariadenie. V prípade, ak by sa 
Mestské múzeum nezriadilo v Sokolovni, 
na tieto účely by slúžila bývalá Pyramída. 
Na pláne je vybudovanie viacúčelového 
využitia priestorov, kde by mohli mať svoje 
nácviky domáce senické hudobné skupiny, 
spevácky zbor Cantilena, Záhorácke diva-
dlo, mohli by sa tu konať výstavy, komorné 
koncerty, divadelné predstavenia, kabarety 
a iné. 

V Spoločenskom dome Kunov z mate-
riálno-technického zabezpečenia je nutná 
výmena okien, dverí, zníženie stropu, 
oprava strechy, stolov a stoličiek, ozvučo-
vacej a osvetľovacej techniky, kompletná 
rekonštrukcia sociálnych zariadení. 

Problémom sa nevyhol ani amfiteáter. 
V dezolátnom stave sú lavičky na sede-
nie, schody, opadávajúca omietka, vítaná 
by bola tiež výmena osvetlenia. Sprístup-
nenie priestorov pre verejnosť vyžaduje 
odstránenie pomaľovaných stien od spra-
jerov, rozhádzané odpadky po areáli, zni-
čené lavičky, osvetlenie a odpadové koše. 
Z týchto dôvodov prišlo k uzavretia amfi-
teátra na dobu neurčitú. V roku 2016 bola 
osadená nová tabuľa s nápisom amfiteáter 
a pokladňa, vyčistené priestory a osadená 
nová plagátovacia plocha. 

Spomenutými problémami sa zamest-
nanci MsKS aktívne zaoberajú, pracujú na 
postupnom odstraňovaní a vytváraní lep-
ších podmienok pre kultúrnu činnosť a kul-
túrne vyžitie našich občanov.

Mgr. Marek Grimm 
kultúrny referent MsKS 

Domka pozýva
Každé sobotňajšie popoludnie v škol-

skom roku 2016/2017 sú priestory občian-
skeho združenia Domka od 15. do 18. hod. 
otvorené pre deti všetkých vekových kate-
górii. Domku nájdete na Ulici J. Kráľa 784 
(vedľa materskej školy). 

Čo sa tam deje? Do Domky prichád-
zajú deti aj mladí, aby vytvorili živé spolo-
čenstvo a prežili v kruhu svojich priateľov 
zábavu i oddych. Deťom sa venujú kvalifi-
kovaní animátori, dobrovoľníci s dlhoroč-
nými skúsenosťami v práci s deťmi. Okrem 
množstva spoločenských hier, stolného 
tenisu a stolného futbalu si animátori pre 
deti pripravujú zaujímavé hry rozvíjajúce 
logiku, postreh alebo obratnosť. 

Niekedy je sobotný program spestrený 
športovým turnajom v telovcični alebo 
tvorivými dielničkami s poučným bábko-
vým divadielkom. Pre najmenšie deti je k 
dispozícii detský kútik, v ktorom sa môžu 
vyšantiť. Heslo Domky: V sobotu sa nenuď 
doma, ale príď medzi nás. 

Michaela Fordinálová
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Západoslovenská distribučná, a.s. ako 
vlastník energetických zariadení na distrib-
úciu elektrickej energie v súlade s ustanove-
ním § 11 zákona o energetike č. 251/2012 
Z. z. vyzýva všetkých vlastníkov, nájom-
cov alebo správcov (d'alej len vlastníkov) 
nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú 
nadzemné i podzemné elektrické vedenia 
v správe Západoslovenskej distribučnej, 
a.s. na odstránenie a okliesnenie takých 
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú 
bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevád-
zky vedení distribučnej sústavy v rozsahu 
podľa § 43 zákona o energetike. 

Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastní-
kov pri výkone činnosti podľa tejto výzvy 
považuje za poverenú osobu v zmysle 
právnych predpisov na ochranu životného 
prostredia.

Požadovaný konečný termín vykonania 
prác je 30. november 2017. 

V prípade, že táto lehota uplynie márne, 
Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná 
odstránenie a okliesnenie stromov a poras-
tov v zmysle citovaného vyplývajúceho § 
11 zákona o energetike.

V zmysle platných právnych predpisov, 
využitie drevnej hmoty po oreze, alebo 
jej likvidácia je v plnej kompetencii vlast-
níka nehnuteľnosti. O nevyhnutné vypnu-
tie elektrického vedenia pre prípad výrubu 
a orezu je možné požiadať v lehote mini-
málne 35 dní pred ich realizáciou Zápa-
doslovenskú distribučnú, a.s. na tel. č. 
033/556 3251.

TS

Poradenstvo 
o eurofondoch

V partnerstve s Úradom podpredsedu 
vlády SR pre investície a informatizáciu 
bolo v Trnave zriadené Informačno-pora-
denské centrum pre európske štrukturálne 
a investičné fondy (IPC TTSK). 

Zamestnanci IPC TTSK sú verejnosti k 
dispozícii 40 hodín týždenne, počas kto-
rých poskytujú bezplatné osobné, telefo-
nické a e-mailové konzultácie k vyhláse-
ným výzvam v rámci operačných progra-
mov, k spracovaniu projektových zámerov 
a žiadostí o nenávratný finančný príspe-
vok, k používaniu systému ITMS2014+. Vo 
väzbe na vychádzajúce výzvy bude cent-
rum organizovať v spolupráci s riadiacimi 
orgánmi pre operačné programy semináre, 
workshopy a infodni pre širokú verejnosť, 
žiadateľov či prijímateľov. Zároveň bude 
IPC TTSK úspešne propagovať zrealizo-
vané projekty z eurofondov v Trnavskom 
samosprávnom kraji. 

Začiatkom roka 2017 zorganizuje IPC 
TTSK sériu školení zameraných na prípravu, 
riadenie a implementáciu projektov z EŠIF 
pre záujemcov z verejného aj súkromného 
sektora. V pláne je aj realizácia školení 
zameraných na problematiku verejného 
obstarávania.

Informačno-poradenské centrum je 
podporené z Operačného programu Tech-
nická pomoc z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja.

TS – TTSK

Dominuje kompozícia 
a krajina

Záhorské osve-
tové stredisko a 
Záhorská galé-
ria J. Mudrocha v 
Senici pripravili v 
dňoch 10. až 27. 
januára výstavu 
pod názvom Vla-
dimír Jánošík 
Výber z tvorby. V 
sále Záhorského 
osvetového strediska bolo na vernisáži 10. 
januára početné publikum z rodnej obce 
výtvarníka. 

Po dvoch samostatných výstavách v Jab-
lonici a jednej v Rohožníku sa jablonický 
neprofesionálny výtvarník, maliar Vladi-
mír Jánošík vôbec po prvý raz predstavil 
v okresnom meste Senica. Dnes 78-ročný 
tvorca predstavil výber zo svojej maliar-
skej aktivity senickému publiku približne 
za posledné tridsaťročie v oblasti portrétu, 
figurálnej kompozície a krajiny. 

Kurátor výstavy Štefan Zajíček, riaditeľ 
Záhorskej galérie J. Mudrocha, predstavil 
cestu autora za svojou záľubou. Vladimíra 
Jánošíka kreslenie priťahovalo už v detstve. 
Učiteľ Ján Gálus si všimol jeho talent a záu-

jem o výtvarné zobrazenie skutočnosti. V 
roku 1956 si kúpil učebnú príručku pre ama-

térskych výtvarníkov nazvanú 
Kreslenie a maľovanie a pod jej 
vplyvom sa začal intenzívnejšie 
venovať výtvarnej tvorbe. Ďal-
ším medzníkom bol rok 1964, 
keď sa pod vplyvom výtvar-
níka Jozefa Vrábela zúčastňo-
val školení pod vedením akad. 
mal. Karla Nováka z Hodonína a 
neskôr akad. mal. Pavla Korbela 
z Bratislavy a Ľudovíta Hološku 
z Jablonice. V tomto období 
Vladimír Jánošík rozhodol veno-

vať sa, až na malé výnimky, suchému pas-
telu, ktorý dominuje aj na aktuálnej autoro-
vej výstave. „V tomto plodnom období sa 
natrvalo utvoril autorov pozitívny vzťah ku 
kresbe, ktorú považuje za základ a nena-
hraditeľnú prípravu na ďalšie, už definitívne 
spracovanie námetov v maľbe, či už por-
trétu, figurálnej kompozície alebo krajiny,“ 
pripomenul kurátor výstavy.

Vo výstavnej sále bolo sústredených 45 
obrazov, 18 kresieb, 1 grafika, 3 keramiky, 
2 samorasty a l reliéf patinovanej sadry. 
„Už prvý pohľad na obrazy a kresby Vladi-
míra Jánošíka ukazujú na maliara a kresliara 
realistickej vecnej orientácie s osobitným 
zmyslom pre detail a podrobnosti. Jánoší-
kove obrazy sa vyznačujú živou, kontrast-

K celoživotnej tvorbe Vladimírovi 
Jánošíkovi blahoželá riaditeľ Záhor-
skej galérie Štefan Zajíček (vpravo).

Dobro a zlo...
Túto tému detského divadelného pred-

stavenia pripravilo občianske združenie 
Divadlo Fantázia v Senici a ktorá z dvoch 
vlastností nakoniec nad ľuďmi zvíťazí, hľa-
dali malí i veľkí diváci v 70 minútovom pred-
stavení, ktoré sa konalo 9. januára v Dome 
kultúry. Reakcie detí i dospelých boli nao-
zaj krásne a z nich vieme, že návštevu roz-
právky neľutovali. Rozprávky tu predsa nie 
sú len na to, aby uspávali deti, ale aj preto, 
aby prebúdzali dospelých. Kde inde ako v 
rozprávke deti môžu snívať a fantazírovať, 
a kde stretnú pyšnú princeznú, Poplušku, 
Janka a Marienku, Červenú čiapočku, Kaja 
a Gerdu či Martinka Klingáčika? Toto stret-
nutie detí s rozprávkou sa podarilo Divadlu 
Fantázia v inscenácii Svet zimných rozprá-
vok, ktorú v dvoch predstaveniach navští-
vilo viac ako 800 divákov. Poďakovanie 
patrí predovšetkým 12 účinkujúcim a spevá-
kom, ale aj 8 členom organizačného štábu 
a vedenia, ktorí zimné divadlo pripravili po 
3. krát. Bol to zážitok nielen pre divákov, ale 
i pre nás. Pevne veríme, že sa spolu opäť 
stretneme o rok pri ďalšom divadielku.

Ďakujeme všetkým školám a škôlkam, 
ktoré naše divadelné predstavenie navští-
vili, ďakujeme rodičom účinkujúcich za 
pomoc s prípravou rekvizít a trpezlivosť pri 
nácvikoch. 

text a foto OZ Divadlo Fantázia

Herci divadla Fantázia

nou farebnosťou s prvkami impresionizmu 
s náznakmi škvrnovej maľby. Pokiaľ ide o 
druhovú, žánrovú skladbu obrazov a kre-
sieb, dominuje v nich figurálna kompozícia 
a krajina, no oveľa menej je zastúpený por-
trét, autoportrét a zátišie. Všetky spome-
nuté výtvarné druhy, žánre, čerpajú motívy 
z autorovej rodnej obce Jablonice a jej blíz-
keho okolia,“ doplnil Štefan Zajíček. Portrét 
Vladimíra Jánošíka by nebol úplný bez spo-
menutia jeho záľuby v karikatúre a tvorbe 
plagátov a pútačov. 

Autor bol účastníkom už prvej výstavy 
Výtvarná Senica v roku 1966. Po rokoch 
odmlky sa opäť prezentoval na regionál-
nej súťažnej výstave neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica v 
rokoch 2014 až 2016. Získal na nich čestné 
uznanie a cenu. Jeho obrazová kompozícia 
Na výstave bola prezentovaná na 53. roč-
níku celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum 
2016 v Trenčíne.

bar 
foto T. Jurovatý 
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Čitateľská gramotnosť 
– základ vzdelania

V základnej škole na Sadovej ulici pokla-
dáme rozvoj čitateľskej gramotnosti za 
prioritu. Čitateľská gramotnosť je najmä 
schopnosť čítať rôzne typy textov, vyhľa-
dávať, zbierať a spracúvať informácie, for-
mulovať a vyjadrovať svoje vlastné argu-
menty. Štúdium detí nie je efektívne, ak v 
ňom chýba porozumenie textu. 

Ak neporozu-
mieme tomu, čo 
čítame, ak si neu-
vedomujeme súvis-
losti, nedoká-
žeme informácie 
použiť a spraco-
vať. Texty sú zdro-
jom nových infor-
mácií, prostredníc-
tvom ktorých for-
mujeme svoj postoj 
k svetu... Naši žiaci 
pravidelne počas 
daltonského vyučovania čítajú a analyzujú 
rôzne texty. K tradičným aktivitám patrí 
Noc v knižnici, počas ktorej čítame, hráme 
sa a súťažíme od popoludnia do noci v 
čarovnej atmosfére školskej knižnice. Ďal-
šou aktivitou je známy čitateľský maratón 
v Záhorskej knižnici. Už roky vydávame 
školský časopis Červíček, o ktorého kvalite 
svedčí aj 1. miesto v celoslovenskej súťaži 
Sila slova a 2. miesto v krajskej súťaži Kalo-
kagatia.

Aj projekt Bilingválne programy vzde-
lávania v daltonskej škole, ktorý sme rea-
lizovali v rokoch 2012–2014 a zapojili sa 
do neho takmer všetci pedagógovia, bol 
zameraný na rozvoj čitateľskej gramot-
nosti. Nepodceňujeme ani štylistiku, o čom 
svedčia úspechy na prvých priečkach v šty-
listickej súťaži Európa v škole, v celosloven-
skej súťaži Hodžov novinový článok a v 
minulom školskom roku aj v celoslovenskej 
autorskej súťaži Literárna Senica Ladislava 
Novomeského 2015. V tomto školskom 
roku pokračujeme v úsilí napríklad reali-
záciou projektového dňa Daltonská skla-
dačka, ktorý bol venovaný Medzinárod-
nému dňu školských knižníc. Opäť sme sa 
zamerali na čítanie, aktívne učenie a prácu 
s textom. Spolu 217 žiakov pod vedením 
6 učiteliek slovenského jazyka smerovalo 
k spoločnému cieľu: osvojiť si texty a štýl 
H.Ch. Andersena, M. Twaina, K. Maya, J. 
Verna a P. O. Hviezdoslava. 

Premiérovo sme odštartovali celoročnú 
aktivitu Prichytení pri čítaní. Jej hlavnou 
myšlienkou je podnietiť deti k čítaniu kníh 
počas prestávok, kníh, ktoré si naviac sami 
prinesú a navzájom požičiavajú... A neza-
budli sme ani na našich športovcov. Pre 
nich sme „ušili“ Rio 2016 a Naj športovca. 
Neposedníci spracovávali profil obľúbe-
ného športovca využitím textov a zdrojov 
z novín a internetu. Na hodinách tieto pro-
fily pravidelne sprostredkovali svojim spo-
lužiakom. Chceli sme, aby informácie nie-

Brazília a Indonézia 
bližšie k deťom

Ak chceme budovať medzinárodné 
povedomie v našich žiakoch, naučiť 
ich zaujímavou formou anglický jazyk, 
ponúknuť zaujímavé informácie o iných 
krajinách, ale i možnosť zamyslieť sa nad 
sebou a podporovať v nich toleranciu k 
rozmanitosti vo svete, výber tohto medzi-
národného projektu bol pre nás a našich 
žiakov tou najlepšou cestou. 

Základná škola na Komenského ulici 
ako jedna z prvých škôl na Slovensku v 
tomto roku prijala dvoch zahraničných štu-
dentov na jeden týždeň medzi svojich žia-
kov i kolegov. V týždni od 16. januára 2017 
do 20. januára 2017 sme sa zúčastnili pro-
jektu Educate Slova-
kia, ktorý je organizo-
vaný medzinárodnou 
organizáciou AIESEC 
pod záštitou Minister-
stva školstva SR. 

Náplňou pro-
gramu projektu bol 
týždňový učebný 
plán, v rámci ktorého 
prišli na našu školu 
dvaja lektori zo zahra-
ničia - Marína z Brazí-
lie (študentka právnic-
kej univerzity v Brazí-
lii) a Andreas z Indo-

len spracovali, ale ich aj prezentovali. Pod-
mienkou boli otázky, ktoré si prednášajúci 
pripravil pre žiakov na overenie ich pozor-
nosti. Piataci si začali viesť kroniku (neho-
voriac o tom, že tá naša školská je pamäťou 
najdôležitejších udalostí školy) a vydávať 
vlastné triedne časopisy, ktoré prekvapujú 
originálnosťou. A to nie je všetko - pokra-
čujeme súťažami Riskni to s literatúrou 
či S rozprávkou v rozprávke, na ktoré by 
sme chceli pozvať všetky senické základné 
školy. 

V decembri štar-
tujeme projekt 
Poklady antiky s 
cieľom inovatívne 
sprostredkovať infor-
mácie o histórii sta-
rovekého Grécka 
a Ríma a uvedomiť 
si, že základ vedy, 
umenia a kultúry 
všetkých národov 
Európy je práve v 
histórii gréckej a rím-
skej spoločnosti. Po 

tomto všetkom isto nebude prekvapením 
organizovanie klasických OH pre šiestakov 
a krátke divadelné predstavenie žiakov žia-
kom. A v hlavách sa nám rodia už nové čita-
teľské nápady, ale o tom nabudúce.

Učiteľky slovenského jazyka
ZŠ Sadová ulica 

nézie (študent verejnej správy v Indoné-
zii). Pre žiakov ôsmeho a deviateho roč-
níka počas celého týždňa robili prednášky 
a interaktívne workshopy o svojich kraji-
nách, kultúre, tradíciách, ale aj o sebarefle-
xii, sebavedomí, medzinárodných rozdie-
loch a predstavili i politické a kultúrne pro-
blémy v Brazílii a Indonézii. Všetky pred-
nášky a diskusie sa odohrávali výlučne v 
anglickom jazyku, ktoré rozvíjajú jazykové 
zručnosti našich žiakov. Títo medzinárodní 
študenti - stážisti odučili 20 hodín v štyroch 
triedach svoje know-how o tom, čo učiť a 
ako učiť, ktoré získali v programe Global 
Volunteer (organizátor AIESEC). 

Spočiatku boli všetci trochu nervózni a 
rozpačití, ale postupne sa stážistom i žia-
kom vďaka pútavým prednáškam, hrám aj 
diskusiám podarilo nadviazať zaujímavý 
a činorodý kontakt, ktorý na oboch stra-
nách zanechal silné dojmy a pocity. Počas 
týždňa nechýbal aktívny program pre stá-
žistov mimo výučby, ktorý bol organizo-
vaný našimi učiteľmi (tradičná slovenská 
kuchyňa, plaváreň, jazda na koni, návšteva 
Baziliky v Šaštíne, atď.). Ani naši žiaci mimo 
vyučovania nezaháľali a bez pomoci a prí-
tomnosti vyučujúceho zorganizovali sánko-
vačku, bowling, ale aj príjemné posedenie 
pri čaji. Niektoré triedy dokonca pripravili 
i darčeky pre stážistov v podobe anglickej 
piesne, ale aj typické slovenské sladkosti či 
drobné suveníry. Najcennejším darom pre 
všetkých sa stali samotné emócie a vrelé 
objatia v deň odchodu stážistov. Väčšina 
žiakov je v stálom kontakte so stážistami 
prostredníctvom sociálnych sietí. V komu-
nikácii používajú iba anglický jazyk a z týž-
denného pobytu sa možno v budúcnosti 
stanú i priateľstvá na celý život. 

Dovoľte mi touto formou poďakovať 
riaditeľovi školy za možnosť zapojiť sa 
do tohto projektu, ktorý bol neoceniteľ-
ným prínosom pre žiakov i pre učiteľov. 
Srdečná vďaka patrí kolegom i kolegyniam 
za výbornú spoluprácu a pomoc pri formo-
vaní a realizácii školského i mimoškolského 
programu pre týchto dvoch študentov. Naj-
väčšie poďakovanie patrí našim žiakom za 
prejavené nadšenie, záujem, neutíchajúcu 
aktivitu počas prednášok a diskusií, ale i za 
ochotu a kreativitu pri výbere mimoškol-
ských aktivít.

Ing. Marcela Macková

Zahraniční lektori s darčekmi od žiakov.
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V Informačnom centre Europe Direct 
Senica sa 18. januára konalo oceňovanie 
najlepších prác z výtvarnej súťaže Aká 
bude Európa 2017. Jedenásty ročník ver-
nisáže otvorila hudobným programom 
Natália Dujková zo ZUŠ Senica.

Zámerom výtvarnej súťaže je každo-
ročne vybrať spomedzi všetkých výtvar-
ných dielok tri najlepšie, ktoré sú súčasne i 
vzorom pre vreckový kalendárik Informač-
ného centra Europe Direct (ED). Ako uvie-
dol hlavný porotca, riaditeľ Záhorskej galé-
rie J. Mudrocha a zároveň výtvarník Štefan 
Zajíček, deti sú veľmi talentované a vybrať 
tie najlepšie práce nebolo vôbec jedno-
duché. Každé jedno výtvarné dielo bolo 
výnimočné a malo v sebe čosi na zamys-
lenie. Ich posolstvo bolo však jednoznačné 
– vyjadrovalo jasnú budúcnosť pre Európu 
plnú farieb, usmiatych a šťastných tvárí, 
spokojnú a súdržnú rodinu. Deti si prajú 
Európu plnú kvetín, rôznych druhov zvie-
rat, čistú a krásnu prírodu. 

Spolu sa do súťaže zapojilo 28 základ-
ných a materských škôl z celého Sloven-
ska, víťazov bolo treba vybrať z takmer 300 
výtvarných prác. Pozvanie na vernisáž pri-
jal aj zástupca primátora mesta Senica Ján 
Hurban, ktorého potešilo, že sa do súťaže 
zapojilo veľmi veľa detí, dokonca aj mimo 
nášho kraja. Najvzdialenejšou školou, 
ktorá sa do súťaže zapojila bola východo-
slovenská Spojená škola internátna Ždaňa. 
Pre všetkých, ktorí sa vernisáže nemohli 
zúčastniť, bude výstava otvorená až do 31. 
marca v Informačnom centre ED na dru-
hom podlaží MsÚ Senica. 

Alexandra Berecová
Europe Direct Senica

Námet na jeden z kalendárikov vytvori-
li L. Brožek, A. Novák, L Bzdúšková a A. 
Vach z Materskej školy, elokované praco-
visko Čáčov. 

Prezentácia 
umeleckej školy

Výtvarný odbor ZUŠ Senica reali-
zuje pre svojich žiakov množstvo výstav 
(jesenná, vianočná, plenér, absolvent-
ské výstavy). Svoje miesto v programe 
výstav majú viaceré dlhoročné projekty, 
napríklad medzinárodná súťažná preh-
liadka výtvarnej tvorby Mudrochova 
paleta, mestská súťaž Senické zlaté 
jabĺčko, výstavy bývalých absolventov 
pod názvom Návraty, výstavy výtvarní-
kov z regiónu a tiež výstavy slovenských 
súčasných výtvarníkov (Lýdia Štolcová, 
Bohumil Bača, Ľudovít Hološka, Marián 
Mudroch, Vladimír Kordoš).

Jedným z projektov od roku 2014 je pro-
jekt Prezentácia stredných umeleckých 
škôl. Svoje študijné odbory predstavili už 
Stredná umelecká škola Trenčín (2014), 
Střední škola průmyslová a umělecká 
Hodonín (2015) a Súkromná stredná ume-
lecká škola dizajnu Bratislava (2016). Ďal-
šou, ktorá predstaví svoje študijné odbory v 
ZUŠ Senica, bude Škola úžitkového výtvar-
níctva Jozefa Vydru Bratislava, ktorá je naj-
staršou strednou umeleckou školou na Slo-
vensku. Škola vznikla ako Škola umeleckých 

remesiel a svoju výučbu začala v školskom 
roku 1928/29 otvorením kurzov kreslenia a 
reklamy. Metodikou a zameraním programu 
škola nadviazala na avantgardný nemecký 
Bauhaus. Zakladateľom a prvým riaditeľom 
ŠUR sa stal Josef Vydra. Túto strednú školu 
absolvovalo veľa už známych výtvarníkov 
aj zo Senice, napríklad Milan Flajžík, Mar-
tin Orth, Peter Žúrek, Andrej Dieneš, Lukáš 
Grohman, Rudolf Janák, Tibor Beďatš, Šte-
fan Orth ml., Peter Šimon a ďalší. 

Prezentáciu školy si môžete pozrieť od 
piatka 17. februára, kedy bude o 15. hod. 
vernisáž, do 23. februára v galériách ZUŠ. 
Srdečne všetkých pozývame.

text a foto Štefan Orth

Žiaci ZUŠ Senica na návšteve bratislavskej školy.

Straty a nálezy 
s reumou

Liga proti reumatizmu 
na Slovensku (LPRe SR) 
zakladá novú miestnu 
pobočku v Senici. V tejto 
pacientskej organizácii zís-
kajú ľudia trpiaci reuma-
tizmom pomoc a odpo-
vede na zložité otázky. 
LPRe SR je pre tých, ktorí 
potrebujú pomôcť, pora-
diť, získať najnovšie informácie o liečbe, 
zdieľať svoje obavy a pocity beznádeje 
s niekým, kto im rozumie. Podrobnejšie 
informácie získajú záujemcovia o členstvo 
v LPRe SR na adrese senica@mojareuma.
sk alebo na telefónnom čísle 0917 790 
264. Oslovte svojho reumatológa MUDr. 
Milana Krpčiara, ktorý vám rád poradí. 

Elektronickú prihlášku LPRe SR nájdete 
na http://prihlaska.mojareuma.sk/

Najaktuálnejšie štatistiky uvádzajú, že v 
SR je vyše 50-tisíc pacientov so zápalovým 
reumatickým ochorením, ktoré je nevylieči-
teľné a človeka ovplyvní vo všetkých oblas-
tiach života. Reuma patrí medzi najbolesti-
vejšie chronické ochorenia. Základnou cha-
rakteristikou reumy je spomínaná bolesť, 
ale aj typické deformácie kĺbov. Snaha 
pomáhať a prispievať ku skvalitneniu života 
pacientov a komplexnej starostlivosti o ľudí 
s reumatickými ochoreniami viedlo už zači-
atkom 90. rokov min. stor. k založeniu paci-
entskej organizácie Liga proti reumatizmu 
na Slovensku. Liga je jednou z najväčších 
pacientskych združení na Slovensku. Sídli v 
Národnom ústave reumatických chorôb v 

Piešťanoch. Ako nás informovala 
predsedníčka občianskeho zdru-
ženia Mgr. Janka Dobšovičová 
Černáková LPRe SR pomáha paci-
entom s reumatickým ochorením, 
ich rodinným príslušníkom a spo-
lupracuje s odborníkmi v reuma-
tológii. Propaguje zdravý životný 
štýl a pôsobí v oblasti prevencie 
zdravotných a sociálnych dôsled-
kov tohto závažného celoživot-
ného ochorenia. Liga má bohatú 
tradíciu a vybudovala 16 organi-
začných jednotiek a zriaďuje ďal-

šie. Toho času má 14 miestnych pobočiek 
a dva kluby. Klub Motýlik pomáha pacien-
tom so systémovým lupusom. Klub Kĺbik 
zmenil život mnohým deťom a ich rodi-
čom, keď bezradne hľadali odpovede na 
svoje zúfalstvo, ktoré im spôsobila detská 
reuma. 

Medzi významné aktivity LPRe SR patrí 
aj publikačná činnosť, ktorá odzrkadľuje 
príbehy zo života pacientov. Najnovšie 
vydali knižočku Nálezy a straty s reumou. 
Obsahuje príbehy 16 odvážlivcov, ktorí 
úprimne a otvorene opísali svoje skúse-
nosti s reumou. Ako napísala šéfredaktorka 
Informačného bulletinu Elvíra Bonová z 
riadkov cítiť skryté zúfalstvo, ale i odhod-
lanie bojovať, žiť zo dňa na deň a milovať 
všetko, čo zdraví často v honbe za kadečím 
nevnímajú, ale chorí preciťujú o to viac. 
Publikáciu zašlú na vyžiadanie po kontakte 
na liga@mojareuma.sk alebo si ju prečí-
tate na http://www.mojareuma.sk/pdf-file/
web/viewer.html?file=/pdf-file/publikacie/
nalezy.pdf

bar 

Janka Dobšovičová 
Černáková s najnovšou 
publikáciou.
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Senická heligónka
Hrajte, ja ráda tancuju...- jedna z naj-

známejších a najhranejších piesní, ktorú 
vyhráva Senická heligónka. Opravdu, kde 
hrá známe senické zoskupenie, tam sa 
ľudia radi zabávajú a tancujú. Veselú partiu 
už domáci isto poznajú: heligónkari Mgr. 
Pavol Grimm (umelecký vedúci), Elígius 
Štepanovský, speváčka Tatiana Závodská, 
spev a gitara Slavomír Grimm a Mgr. Brani-
slav Grimm - bicie. 

Muzikanti absol-
vujú počas roka pravi-
delne niekoľko pozvaní 
do televízie Šláger, 
kde sú hosťami rôz-
nych hudobných relácií 
(Varíme s..., Pospolu u 
stolu, Mezi námi kapel-
níky, Veľká noc, Majá-
les s Duo Jamaha...). 
Pre túto známu čes-
koslovenskú televíziu 
zoskupenie nahráva 
videoklipy s ľudovými 
piesňami. Věrné srdce 
bol i názov galakon-
certu televízie Šláger, 
ktorý táto obľúbená 
televízna stanica zor-
ganizovala v Senici 30. 
júla 2013 na zimnom štadióne v spolupráci 
s Rekreačnými službami mesta Senica. Kon-
cert bol venovaný slovenským hudobným 
zoskupeniam ako poďakovanie za spolu-
prácu s TV Šláger. Päťhodinový hudobný 
maratón vzhliadlo vtedy na veľkom pódiu s 
dvoma veľkoplošnými obrazovkami skoro 
4000 nadšených divákov z celého Sloven-
ska i z Česka.

TV Šláger nie je jedinou televíziou, s kto-
rou heligónkari spolupracovali. 8. novem-
bra 2013 Slovenská televízia Košice nak-
rútila v Dennom centre v Senici verejnú 
nahrávku so Senickou heligónkou do 
hudobnej relácie Kapura. Program bol 
zameraný na propagáciu hry na heligónku, 
jej spoločenské uplatnenie v dnešnej dobe 
a pedagogicko-metodickú prácu propa-
gátora hry na tento starodávny nástroj 
Mgr. Pavla Grimma. Hudobný zvuk heli-
gónky má oproti iným hudobným nástro-
jom jednu výhodu, nikomu neprekáža. Je 
príjemný, uchu lahodiaci, plný farebnej hut-
nosti, dokáže nahradiť zvuk plne obsade-
nej hudobnej kapely a dá vyniknúť kráse 
ľudového spevu. 

Hudobná produkcia Senickej heligónky 
muzikantov je veľmi bohatá, majú za sebou 
mnoho koncertov nielen v našom regióne. 
Počuť sme ich mohli i v bratislavskom výsta-
visku Incheba, kde sa uskutočnil medziná-
rodný veľtrh cestovného ruchu, v PKO Bra-
tislava na 40. bále Záhorákov a iných podu-
jatiach. Pre tých, ktorí si chcú vypočuť 
piesne Seničanov nielen na koncertoch, 
vznikli 4 CD albumy: v roku 2008 Senická 
heligónka 1, o tri roky neskôr Senická heli-
gónka 2 s podtitulom Poďte medzi nás, 

tretí album Senická heligónka 3 s podtitu-
lom Hrajte, ja ráda tancuju, ktorý je i na 
DVD s videoklipmi. Štvrtý CD album dostal 
pomenovanie Neňi lepší jako z jara a bol 
nahraný v roku 2014 v nahrávacom štúdiu 
Exponent v Šulekove. Krstnými otcami bola 
populárna hudobná skupina Duo Jamaha. 
Môžeme prezradiť, že o rok vyjde nové 
CD, a to Vianoce s heligónkou. 

Heligónkarov často vídať na mestských 
podujatiach organizovaných Mestským 
kultúrnym strediskom Senica, a to oslavy 

1. mája, Senické kultúrne leto, nedeľné kul-
túrne večery, predhodové posedenie pri 
heligónke v Kunove, Martinské posedenie 
pri heligónke a iné príležitostné vystúpe-
nia. Muzikanti sami organizovali i tradičné 
posedenia pri heligónke ako Petro - Pavlov-
ské, Veľkonočné a Martinské. Pri posled-
nom spomenutom sa pozastavíme. Podu-
jatie Martinské posedenie pri heligónke 
vzniklo na počesť sotinských hodov a kaž-
doročne sa organizovalo 11. novembra na 
Martina najskôr v priestoroch ZŠ na Ulici J. 
Mudrocha a potom pre veľký záujem bolo 
podujatie prenesené do Domu kultúry 
Senica. Na posedenia heligónkari pozývali 
i rôznych hostí, napríklad folklórny súbor 
Libuša, ženskú spevácku skupinu Mikulá-
šanka z Plaveckého Mikuláša, Duo Jamaha, 
HS Grimmovci. Tento rok Senická heli-
gónka oslávila už X. ročník Martinského 
posedenia pri heligónke. Zúčastnilo sa na 
ňom viac ako sto návštevníkov nielen zo 
Senice. 

Senickej heligónke môžeme vďačiť za 
šírenie a uchovávanie ľudových piesní z 
nášho regiónu a tiež i za to, že prezentujú 
starodávny ľudový nástroj heligónku. Svo-
jou výbornou hrou, ale i skvelou atmosfé-
rou, ktorú vedia vytvoriť na koncertoch, 
prejavujú záujem o hru na heligónke nielen 
u starších ľudí. Pavol Grimm a Elígius Štepa-
novský sú i výbornými učiteľmi diatonickej 
harmoniky. Za vzornú reprezentáciu mesta 
Senica v roku 2012 udelil primátor mesta v 
rámci kultúrnych a pedagogických pracov-
níkom ocenenie i Senickej heligónke. 

Mgr. Marek Grimm

Začínajú sa kurzy
Mestské kultúrne stredisko Senica orga-

nizuje od februára
- kurz anglického jazyka pre začiatočníkov,  
začiatok 7. 2. o 16.00,
- kurz nemeckého jazyka pre začiatoční-
kov,
- kurz jednoduchého a podvojného účtov-
níctva, začiatok 8. 2. o 15.30.

Kurzy sa konajú v Dome kultúry Senica, 
1-krát do týždňa 2 vyučovacie hodiny, kurz 
trvá do 30. júna, poplatok 60 €.

Prihlásiť sa môžete v MsKS Senica, kon-
takt: 034/651 2301, 0905 809 766. 

MsKS Senica

Smer Veľká Rača
Centrum voľného času pozýva na jedno-

dňovú lyžovačku počas jarných prázdnin, 
a to v piatok 24. februára s odchodom od 
CVČ od 6.15 hod. Cieľom je známe lyžiarske 
stredisko Veľká Rača. Najmä zdatnejší lyži-
ari, mládež i dospelí či rodičia s deťmi, ktoré 
vedia lyžovať. Poplatok za autobus je 10 €. 
Treba sa prihlásiť a zaplatiť do 15. februára 
v CVČ. Skipas sa pokúste získať individuálne 
cez zľavomat, pretože v stredisku môžeme 
vybaviť maximálne 10 % zľavu pre kolektív 
(celodenný lístok stojí 26 €, juniori 22 €).

CVČ

Výtvarná Senica
Záhorské osvetové stredisko v Senici 

pozýva priateľov výtvarného umenia na ver-
nisáž výstavy Výtvarná Senica 2016/2017, 
ktorá sa uskutoční 3. februára o 17. hod. v 
jeho výstavných priestoroch na Vajanského 
ulici. Súčasťou slávnostného otvorenia 51. 
ročníka výstavy bude vyhlásenie výsled-
kov a odovzdávanie ocenení z regionálnej 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby 
okresov Senica a Skalica. Výstavu 108 
výtvarných diel od 47 autorov si môžete 
pozrieť do 2. marca v pracovných dňoch 
od 8.00 do 15.30 hod.

js

Festival spoločenských 
hier 

Centrum voľného času pozýva nadšen-
cov spoločenských hier všetkého druhu 
v piatok 17. februára do DAVu, kde sa o 
14.30 začne 2. ročník tohto podujatia. Vek 
nerozhoduje, prísť môžu malí i veľkí. Na 
programe budú moderné stolné spoločen-
ské hry - detské, rodinné, strategické hry, 
hlavolamy... Zasvätia vás do nich dospelí 
tréneri a animátori týchto hier. Z tradičných 
hier zaradíme Človeče, nehnevaj sa, šachy, 
Svet, scrabble, Osadníci z katanu, Carcas-
sonne... Z netradičných? Nechajte sa pre-
kvapiť. Obľúbenú hru si môžete priniesť i 
z domu. Príďte zažiť hravú i súťaživú atmo-
sféru i stretnutie s novými ľuďmi. 

CVČ
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – január 2017

 autor:   názov:   vydavateľ:
1. Monsigny, J.:   Cárov syn  Arkus
2. Mlčochová, J.:   Adrianin prvý prípad (3.vyd) Arkus
3. Gohl, Ch.   Žolík pre všetky prípady Arkus
4. Betancourt, J.:  Príliš veľa poníkov  Arkus
5. Ďuríčková, M.:  Zlatá brána  Buvik
6. Bendová, K.:   Osmijanko sa vracia  Buvik
7. Brezina, T.  Anjeli sa vždy smejú dlhšie Arkus 
8. Genova, L.:  Strácam svoje ja   Arkus 
9. Walliams, D.:   Babka gaunerka   Slovart
10. Pronská, J.:   Rebelka    Slov.spisovateľ
11. Genova, L.:  Ľavá strana sveta  Arkus
12. Kol.:   Zábavné krížovky  Bookmedia

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i na internetovej stránke www.vydarkus.eu, kde je 
možné predplatiť si Hádajka aj Detské doplňovačky. Na stránke nájdete i aktuálny katalóg 
Knižného klubu Arkusu, prihlášku do klubu a ďalšie informácie. 

Novinky vydavateľstva Arkus:
Novinka vydavateľstva Arkus:
Hádajko 4/17 a ospalý medveď
Každý vie, že keď príde zima, medvede sa najedia až na prasknutie, zalezú do brlohov, 
na budíku si nastavia mesiac marec a potom spokojne zaspia. Občas sa však pritrafí, že 
nejaký medveď leží v brlohu, vyvaľuje oči do tmy, v duchu počíta ovečky... a nie a nie 
zaspať! Prečo? Čo ho trápi? A dalo by sa mu nejako pomôcť?
Mäkká väzba, 105 x 148 mm, 32 strán, cena: 0,90 eur, pre predplatiteľov 0,83 eur. 

Objednávky na stránke www.vydarkus.eu, resp. e-mailom vydarkus@se.psg.sk

Príznaky 
užívania drog

Každá súčasná rodina je 
ohrozená možnosťou, že ich dieťa môže 
začať užívať návykové látky. Ak už k tomu 
príde, tak pravdepodobnosť zbavenia sa 
závislosti narastá tým viac, čím skôr dieťa 
preruší kontakty s ľuďmi, s ktorými pri-
šlo do styku s návykovou látkou alebo sa 
začne liečiť.
Preto je vo všeobecnosti dôležité si všímať:

- Povahové zmeny: posun v osobnosti, 
náladové zmeny, problémy v škole, krá-
deže, klamstvá, neskoré príchody, zmeny 
v spánku, nízka sebadôvera, popieranie 
škodlivosti drogy, strata motivácie, strach, 
vzťahovačnosť, ľahkomyseľnosť, nási-
lie voči iným, trávenie dlhého času v uza-
vretých miestnostiach (kúpeľne, vlastné 
izby), nezáujem o dianie okolo, premen-
livé nálady.

- Zmeny činností a zvykov: absencie, 
zanedbávanie domácich povinností, opú-
šťanie dlhoročných priateľov, nadväzova-
nie nových priateľstiev, zmeny v stravova-
cích návykoch, nedbalosť v osobných veci-
ach, náhle zmeny v obliekaní, časté náhle 
odchody z domu pod rôznymi zámienkami 
a pod.

- Zmeny zovňajšku: tvár má ochab-
nutý výraz, červenú pokožku okolo nosa 
a úst, červené oči, rozšírené zreničky, skle-
nený pohľad, žalúdočné ťažkosti, neprí-
tomný pohľad, ospalosť, únava, spoma-
lené a nekoordinované pohyby, predĺžený 
reakčný čas, vzhľad ako po požití alko-
holu, apatia, vyhasnutie záujmu o pohyb, 

nezreteľná reč, nepresné odpovede, zaja-
kavá reč, opakovanie sa v reči, zmenená 
konštrukcia reči, prehltávanie slov. Každá z 
návykových látok má svoj špecifický prejav. 
Je nesmierne dôležité pre ich včasnú detek-
ciu poznať aspoň základné príznaky jed-
notlivých najčastejšie sa vyskytujúcich 
návykových látok:

Alkohol - opitý výraz, spomalené a neko-
ordinované pohyby, neprítomný pohľad, 
ospalosť, únava, spomalené reakcie, agre-
sívne alebo opačné správanie. Dieťa zapá-
cha od alkoholu, zápach alkoholu pre-
krýva (žuvačkou, cesnakom), je cítiť ranný 
zápach v miestnosti po alkohole.

Fetovanie prchavých látok – opitý 
výraz, pohľad do diaľky, pomalá reak-
cia po oslovení, len ťažko sa s ním nadvä-
zuje kontakt, má ťažkosti s koncentráciou 
a pri snahe prinútiť dieťa ku koncentrá-
cii je možná i agresívna odpoveď, citové 
vychladnutie k ľudom, ktorí zastávali pred-
tým významné miesto v citovej sfére die-
ťaťa, sú možné časté zápaly horných ciest 
dýchacích a očných spojiviek. Neosprave-
dlnené absencie v škole, na šatách rôzne 
vyblednuté miesta, škvrny od lepidla, 
vo vreckách zatvrdnuté fľaky od lepidla, 
vrecúška z igelitu, ktoré môžu ešte páchnuť 
chemikáliami, zapáchanie zvrškov a najmä 
vlasových častí tela.

Drogy (marihuana, hašiš, heroín, 
kokaín a iné) – odbiehanie z domu, 
neschopnosť primeranej koncentrácie na 
problém, zanedbanie niektorých záujmov 
a činností, rozšírené zrenice, znížená sva-
lová hmota, znížená výkonnosť, pokaš-
liavanie, zmeny nálady, nezáujem o oko-
lie, tupý alebo ospalý výraz, vodnaté 

alebo sklenené oči, zvýšená sekrécia z 
nosa, nápadné opakované zápaly spoji-
viek. Na rukách a nezriedka na predkole-
niach, najmä okolo členkov nachádzame 
vpichy. Vo vreckách nachádzame drobné 
bobule (semienka) z kvetov marihuany, 
ojedinelé, ale neodôvodnené cigaretové 
papieriky, zápalky. Nachádzame taktiež 
zvyšky malých vrecúšok z igelitu, rôzne 
tobolky, špeciálne poskladané papieriky, 
zvyšky belavého prášku vo švíkoch vre-
ciek, opasky, rôzne gumy, povrazy, strie-
kačky, ihly, ohorené fľašové uzávery, obho-
rené lyžice, niekedy iba rôzne predmety, 
peniaze, cennosti.

Hlasujte a vyhrajte

Anketa o najlepšieho 
športovca

V Dome kultúry bude 27. februára o 
16. hod. vyhlasovanie najlepších športov-
cov mesta Senica za rok 2016. Organizá-
tori Mesto Senica a komisia pre šport pri 
mestskom zastupiteľstve pozývajú na túto 
udalosť opäť aj fanúšikov športu, aby svo-
jou účasťou poďakovali športovcom za 
výborné výkony. 

Nominácie na ocenenie mohli pred-
kladať Mestskému úradu športové kluby a 
telovýchovné jednoty do 31. januára. Do 
nominácií tentokrát môže zasiahnuť aj 
verejnosť. Ak poznáte Seničana s mimo-
riadnymi športovými úspechmi, dajte 
vedieť na adresu erika.masikova@senica.
sk. Súčasťou podujatia s dlhoročnou tra-
díciou je aj anketa o najobľúbenejšieho 
športovca. Hlasovať sa dá na stránke www.
senica.sk. Pre hlasujúcich i divákov v sále 
Domu kultúry sú pripravené aj odmeny 
od Reiffeisen bank. Prvú cenu sadu ces-
tovných tašiek získa hlasujúci na stránke 
mesta Senica. Ďalšie dve ceny, a to tele-
fón Konrow a kávovar Dolce gusto získajú 
diváci, ktorí zahlasujú priamo v Dome kul-
túry pred slávnostným vyhlasovaním, a tým 
môžu poriadne zamiešať poradie v interne-
tovom hlasovaní. Víťaz ankety o najobľú-
benejšieho športovca bude známy až na 
samotnom podujatí. Neváhajte a využite 
šancu na zmenu poradia v ankete.

bar

4. - 5. 2.  Arnika, 
 Gen. L. Svobodu 1599
11. – 12. 2.  Melissa, 
 Hurbanova 2827
18. – 19. 2.  Dr. Max, 
 OD Kaufland, Obchodná 3
25. – 26. 2.  Benu, 
 Sotinská 1591

Pohotovostná služba 
od 8.00 – do 12.00.

Služby lekární
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po novej trati

Silvestrovský beh sa stal 
podujatím, na ktorom sa v 
posledný deň roka stretávajú 
rodiny či priatelia a spoločne v 
príjemnej atmosfére trávia sil-
vestrovské dopoludnie. 

Bol to už jeho 31. ročník a 
súčasne posledný 37. pretek 
Moravsko-slovenského bežec-
kého pohára v roku 2016. Na 
štart sa postavilo 356 preteká-
rov, z toho 98 Seničanov – 61 
detí, 14 žien a 23 mužov. Súťažilo sa v 27 
vekových kategóriách. Odovzdalo sa 84 
cien. Súčasťou 31. ročníka bol aj spomi-
enkový beh za naše dve úžasné kolegyne, 
spoluorganizátorky Katarínu Polákovú a 
Martinu Bohunovú, ktoré nás náhle minulý 
rok opustili. Symbolické kolo si odbehlo a 
uctilo pamiatku vyše sto účastníkov, nielen 
Seničanov. Najmladšie deti, žiaci, doras-
tenci a juniori bežali trať ako v minulých 
rokoch. Zmena trate nastala iba pre ženy a 
mužov. Na jednotný štart sa postavilo 165 
štartujúcich. Ženy a muži nad 70 rokov 
bežali jeden okruh o dĺžke 4 km a všetci 
ostatní bežali dva okruhy. 

Je potešiteľné, že počet pretekárov z 
roka na rok rastie. Pri veľkom počte prete-
károv je pre rozhodcov technickým problé-
mom sledovať počet ubehnutých kôl jed-
notlivých pretekárov. Jeden okruh v parku 
mal dĺžku 900 m. Dospelí pretekári bežali 
6 okruhov a boli rozdelení do dvoch štar-
tov. Z dôvodov kvality preteku a zachova-
nia jeho regulárnosti by malo v behu štar-
tovať vždy maximálne 40 – 50 pretekárov. 
Takže by malo byť viac štartov, a to v čase 
konania preteku v silných mrazoch, tak ako 
to bolo aj tento rok, by nebolo práve naj-

Ženy: 1. Ema Hačundová, MŠK Borský 
Mikuláš 17:10, 2. Maria Truissard, Dubovce 
17:24, 3. Aneta Hollá, Záhorácky Fénix 
18:48, ...
Seničanky: 7. Katarína Kolibecká, 8. Petra 
Královičová, 11. Alena Jankovičová, 12. 
Michaela Planková, 17. Dominika Svatá, 18. 
Lucia Poláková
Ženy nad 35 rokov: 1. Erika Farkašová, 
Senica 16:56, 2. Jana Kadlecová, AK Hodo-
nín 18:01, 3. Andrea Borovská, Brezová 
pod Bradlom 18:26, ...
Seničanky: 8. Mária Jakábová, 9. Ivana Slá-
dečková, 11. Beata Hricová, 13. Jana Kubíč-
ková
Ženy nad 45 rokov: 1. Blažena Kocúriková, 
ŠK Jablonica 18:02, 2. Marta Durnová, 
Antalis Branopac 18:05, 3. Anna Portáši-
ková, AŠK Grafobal Skalica 19:39, ...
Seničanky: 7. Ľubica Kováčová, 10. Jarmila 
Barcaj-Drinková.
Muži: 1. Jakub Valachovič, AC Malacky 
25:10, 2. Luděk Durďák, SDH Rohatec 
26:36, 3. Patrik Portášik, AŠK Grafobal Ska-
lica 27:20, ...

Seničania: 9. Tomáš Skala, 20. Marián Lisi-
novič, 22. Jakub David, 29. Miroslav Špa-
ček, 30. Marián Jankovič, 31. Peter Morá-
vek, 32. Ladislav Štefka, 36. Peter Kunka, 
41. Tomáš Lauko, 43. Stanislav Kubík, 44. 
Marek Pavlík, 45. Viktor Masár, 46. Igor 
Chlapečka, 48. Lukáš Macek, 53. Marek 
Petráš.
Muži nad 40 rokov: 1. Dušan Tomčal Lipov 
27:32, 2. Martin Kollár Gbely 28:52, 3. Jiří 
Brožík Hodonín 29:18.... 
Seničania: 17. Ján Jarábek, 19. Ján Jakub, 
20. Pavel Barcaj, 24. Juraj Kabát.
Muži nad 50 rokov: 1. Petr Kadlec Milotice 
28:17, 2. Dušan Brezovský Gbely 28:37, 3. 
Miroslav Mikula Radošovce 31:30... 
Seničania: 6. Marián Medlen, 10. Pavol Kal-
man, 11. Ľubomír Ožvoldík. 
Muži nad 60 rokov: 1. Pavel Kubíček 
Dobré Pole 35:20, 2. Lubomír Navrátil Vra-
cov 36:29, 3. Anton Prčík Hodonín 37:23...
Seničania: 7. Pavol Waldecker. 
Muži nad 65 rokov - Seničania 4. Ondrej 
Tirpák.

Deťom pohyb prospieva a na jeho konci je radosť. 

Erika Farkašová a Tomáš Skala 
– Seničania s najlepším časom.

VÝSLEDKY: 

vhodnejšie. Z tohto dôvodu organizátor 
preteku pristúpil k zmene trate. Na návrh 
senických bežcov Pavla Poláka a Záhorác-
kého friškého týmu bola vytvorená zaují-
mavá trať. 

Osobnosťou Silvestrovského behu bola 
reprezentantka Slovenska v chôdzi Ema 
Hačundová, ktorá si v rámci prípravy naj-
skôr zabehla trať s dorastenkami, potom 
absolvovala spomienkový beh a o 12. 
hodine sa postavila na štart v kategórii 
ženy do 35 rokov. 

Najlepší čas na novej trati dosiahol 
Jakub Valachovič z AC Malacky 25,10 min. 
a Seničanka Erika Farkašová 16,56 min.

Silvestrovský beh v Senici uzavrel 6. 
ročník Záhoráckeho detského bežeckého 
pohára. Na najvyššie priečky siahli Niko-
las Náter, víťaz kategórie behov na 800 
m a Adam Kalman, víťaz kategórie behov 
na 100 a 200 m. Pozoruhodný je výkon 
Adama, ktorý počas celej sezóny 2016 
nenašiel na tratiach premožiteľa a vyh-
ral všetky šprintérske preteky. Ďalšia Seni-
čanka Markéta Kalmanová skončila na 2. 
mieste v kategórii behov na 60 a 100 m. 
Nina Náterová sa umiestnila na 6. mieste v 
kategórií behov na 100 a 200 m. 

Za podporu či už finančnú, alebo mate-
riálnu patrí veľké poďakovanie našim spon-
zorom: Hílek a spol., a.s. Senica, Lekáreň 
Centrum, s.r.o. Senica, Hartmann, spol. 
s r.o., občianske združenie Ivaro, Vilija - 
Senické a skalické pekárne Senica, COOP 
Jednota Senica, Mestský podnik služieb 
spol. s r.o. Senica, Prvá stavebná spori-
teľňa, a. s., Tatra banka, a. s., Raiffeisen 
banka, Hypermarket Tesco Senica, Flyteam 
Senica, Digi Slovakia, s.r.o., Poľnohospo-
dárske družstvo Senica, Kaufland Senica, 
Technické služby, a.s. Senica, Cestné komu-
nikácie Senica, Zariadenie sociálnych slu-
žieb, n.o. Senica, PRO Region, n. o. Denný 
stacionár Svetluška Senica. 

E. Mášiková, foto archív MsÚ

Víťazi hlavnej mužskej kategórie. 
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tFK Senica 
začal zimnú 
prípravu

Zverenci Miroslava 
Mentela a Michala Ščasného po zimnej 
prestávke rozložili svoj tréningový stan v 
domácom prostredí v značne pozmene-
nom zložení.

Klub sa dohodol na ukončení zmlúv 
s Pedrom Astrayom, Paulom Quayem, 
Richardom Ebwellem, Albertom Delga-
dom, Guillermom a Pirulom. Stopéra 
Davida Březinu si vyžiadala z hosťovania 
pražská Sparta, Jakubovi Kosorinovi skon-
čila v klube profesionálna zmluva a od jar-
nej časti bude pôsobiť v Dunajskej Strede.

Počas zimnej prípravy sa do tréningo-
vého procesu zapojili viacerí hráči, ktorí 
sú v skúške. Uvidíme, kto z nich nakoniec 
v klube zostane. Všetky ďalšie pohyby v 
kádri smerom von či do mužstva budú závi-
sieť od množstva rokovaní, ktoré v týchto 
dňoch vedenie klubu intenzívne vedie. V 
kabíne sa okrem nováčikov objavili aj staro-
nové tváre - senickí odchovanci Jakub Krč, 
Matej Kosorin a Nikolas Včelka.

Seničania odohrali už aj prípravné 
zápasy. Na prvý cestovali k druholigis-
tovi do Serede, kde sa zrodila bezgólová 
remíza. V druhom privítali na domácej 
umelej tráve českého druholigistu Opavu. 
Chlapcom sa po góloch Samuela Mráza 

a Mateja Kosorína podarilo zvíťaziť 2:1. V 
ďalších súbojoch ich čakajú už ťažší súperi 
- MTK Budapešť, Spartak Trnava a 1. FC Slo-
vácko.

Onedlho už bude na futbalistov čakať 
aj ostrý súboj v najvyššej futbalovej súťaži 
Fortuna lige. V úvodnom kole v sobotu 18. 
februára o 17. hod. sa v Senici predstaví 
suverénne a sebavedomé družstvo Žiliny.

Rozpis domácich majstrovských zápasov:
20. kolo 18. 2., 17.00 Senica - Žilina
23. kolo 11. 3., 17.00 Senica - Slovan BA
25. kolo 1. 4., 17.00 Senica - Michalovce
28. kolo 22.4., 19.00 Senica - Podbrezová
30. kolo 6. 5., 19.00 Senica - Ružomberok
32. kolo 19. 5., 19.00 Senica - Trnava

IT

Bronz z Chorvátska
Ovečková na Svetový 
pohár do Francúzska

Karatisti z celej Európy i Ázie sa 13. - 15. 
januára zúčastnili na 26. ročníku Veľkej 
ceny Chorvátska. Pred blížiacimi sa juni-
orskými ME 17. - 19. februára v bulhars-
kej Sofii množstvo reprezentácií využilo 
poslednú šancu otestovať formu preteká-
rov v silnej medzinárodnej konkurencii. Vo 
výprave slovenskej reprezentácie sa turnaja 
v Samobore zúčastnila i čerstvá majsterka 
Slovenska Alžbeta Ovečková z Hanko kai 
Senica.

20-ročná slovenská 
reprezentantka mala 
poslednú šancu presved-
čiť i na tomto nominač-
nom turnaji reprezentač-
ných trénerov, že v kata 
žien do 21 rokov je naozaj 
jednoznačnou slovenskou 
jednotkou. Na ME do Bul-
harska cestuje z každej 
krajiny iba 1 pretekár, ten 
najlepší. V Chorvátsku sa 
preto zišla obrovská kon-
kurencia, medailisti z ME i 
z MS. Dorastenecká majs-
terka Európy je výborne pripravená a opäť 
sa prebojovala až na stupeň víťazov, keď 
obsadila vynikajúce 3. miesto. Poradie: 1. 

T. Onofrio (Taliansko), 2. 
A. Kreščenko (Ukrajina), 3. 
A. Ovečková (Hanko kai 
Senica).

Odchovankyňa senic-
kého klubu bude zastupo-
vať našu krajinu i v absolút-
nej svetovej konkurencii - na 
1. kole Svetového pohára 
K1 v Paríži. Nový olympijský 
šport karate priťahuje teraz 
veľkú pozornosť a národné i 
medzinárodného turnaje sú 
obsadené špičkovými prete-
kármi.

V Senici 
sa systematicky už 43 
rokov pracuje i s mláde-
žou. Už tých najmenších 
bojovníkov v kimonách 
pripravujú na náročné 
súboje na tatami. Dlho-
dobú tradíciu má Turnaj 
začiatočníkov, kde súťa-
žia úplní začiatočníci 
i 5-ročné deti s bielym 
opaskom. Priekopnícke, 
progresívne metódy sa 
senickému klubu osved-
čujú. Dôkazom sú stále 
a pravidelné víťazstvá na 

slovenských i medzinárodných turnajoch, 
medaily z ME, MS i svetových pohároch. 
Posledný turnaj začiatočníkov pod názvom 

Liga talentov sa uskutoč-
nil 11. decembra v Piešťa-
noch. Organizátori Hanko 
kai Senica a Seigokan Pieš-
ťany privítali 79 preteká-
rov v kata, kumite a cvičení 
Kihon Ido. Seničania zís-
kali 2 zlaté, 2 strieborné a 1 
bronzovú medailu. Zlato si 
na stupňoch víťazov prebrali 
Adela Sadloňová v kata a Ján 
Štepánik v kumite žiakov. 
Striebornú medailu získali 
Kristína Zrínyová v kata a 
Samuel Otrubčák v kumite. 
Svoju premiérovú medailu 

- bronzovú si vybojoval v technickách 
KIHON IDO začiatočník Patrik Sprušan-
ský. Dobrý priebeh turnaja zabezpečovalo 
7 rozhodcov pod vedením hlavného roz-
hodcu Jaroslava Rehuša zo Senice.

Po tradičnom zimnom sústredení na 
Dubníku pri Starej Turej 12. - 15. januára sa 
senickým karatistom naplno rozbehnú tur-
naje a sústredenia v novom roku 2017. Žiaci 
vycestujú na 1. kolo Svetového pohára žia-
kov 11. februára v Trenčíne. Výjazdy na 
sústredenia a turnaje, zvlášť reprezentačné 
v zahraničí sú finančne náročné. Poďakova-
nie patrí mestu Senica, ktoré karate v meste 
dlhodobo podporuje a na výbornom mene 
senického karate na Slovensku i vo svete 
má veľký podiel.

E. Jareč

Adela Sadloňová

Samuel Otrubčák

Vyboxuj si svoj sen 
Základná škola na Sadovej ulici bola 

súčasťou projektu úspešného a charizma-
tického slovenského boxeristu Tomiho 
Kida Kovácsa. Tomi je stelesnením perfekt-
ného trénera, pedagóga a motivátora, ktorý 
vychováva mladé talenty. Cieľom jeho 
putovania medzi slovenskými deťmi je uká-
zať im zmysel športovania a produktívneho 
trávenia voľného času. Je ukážkou toho, ak 
človek chce, dokáže si plniť sny. Nejde to 
však bez tvrdej sebadisciplíny a disciplíny...

V telocvični ZŠ sa 19. decembra 2016 
predstavili aj jeho dvaja úspešní zverenci, 
ktorí predviedli svoje športové umenie a do 
ringu vtiahli aj pár odvážlivcov z radov žia-
kov. Tomi vystupoval veľmi bezprostredne, 
jeho spontánnosť a priateľský prístup vzbu-
dili u detí veľké sympatie. Ukázalo sa, 
že práve disciplína je tá vlastnosť, ktorá 
úžasnú atmosféru v telocvični trošku naru-
šila... Nuž, je sa čo učiť, milí žiaci, nemys-
líte? A možno sa nám podarí splniť aj tie 
najúžasnejšie sny... Treba začať od seba a 
najlepšie hneď teraz. Držíme vám (aj nám) 
palce.

Mgr. Silvia Krišáková
ZŠ na Sadovej ulici 

Tomi Kid Kovács sa žiakom predviedol ako 
výborný motivátor. 
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FUTBAL
FK Senica - 1. FC Slovácko (príprava)
Sobota 11. február, štadión FK Senica

FK Senica - MŠK Žilina
Sobota 18. február o 17.00, štadión FK 
Senica

VOLEJBAL
SVK Senica - TJ Slávia TU Zvolen
Sobota 4. február o 18.00, športová hala

SVK Senica - Hit UCM Trnava
Sobota 25. február o 18.00, športová 
hala

VM Senica - COP Volley Nitra
Sobota 4. február, športová hala

VM Senica - ŠŠK VIVUS Bratislava
Sobota 18. február, športová hala

HOKEJ
HK 91 Senica - HK Bardejov
Sobota 4. február o 18.00, zimný štadión

HK 91 Senica - HK Bardejov
Sobota 11. február o 18:00, zimný šta-
dión

FUTSAL
1. Senická liga vo futsale
5., 11., 19., 25. február, 4. marec, špor-
tová hala

2. Senická liga vo futsale
12. a 18., 26. február, 5. marec, špor-
tová hala

Kam za športomVyberte si z podujatí
3. február, 17.00 
Výtvarná Senica - vernisáž výstavy, regi-
onálna súťažná výstava neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby okresov Senica a Skalica, 
výstava potrvá do 2. marca
miesto: Záhorské osvetové stredisko

4. február, 14.30 
Maškarný ples pre deti s Domkou - hry, 
tanec a tombola.
miesto: pastoračné centrum pri Kostole sv. 
Cyrila a Metoda Sotina

4. február, 19.00 
IV. ples dôchodcov okresu Senica, účin-
kuje dychová hudba Rubín, vstupné 16 € 
miesto: Dom kultúry 

8. február, 17.00
2. stretnutie s históriou – prednáška Pohre-
bisko z doby bronzovej v Senici a premieta-
nie dokumentárneho filmu Dobra bronzová
miesto: Dom kultúry 

9. február, 16.30 
Ľadové kráľovstvo - detský muzikál na 
motívy animovanej rozprávky Frozen, 
vstupné 7 €, predpredaj Infosen 
miesto: Dom kultúry 

9. február, 17.00
Julián a Mária Filovci - Obrazy – vernisáž 
výstavy
miesto: Záhorská galéria J. Mudrocha 

11. február, 15.00 
Stonožkin detský karneval - pre deti a rodi-
čov, v cene darček pre každú masku a káva 
pre dospelých, súťaž o rodinnú masku D. J. 
Miro, vstupné 2 €
miesto: DAV 

11. február, 19.30
IX. valentínsky ples ÚzS SČK - hrá The 
Brothers, vstupné 21 €, predaj vstupeniek 
Dom humanity SČK na Kalinčiakovej ulici 
1396/46 
miesto: Dom kultúry 

14. február, 8.00 
Mobilný odber krvi 
miesto: Denné centrum

17. február, 15.00
Výstava - prezentácia Školy úžitkového 
výtvarníctva J. Vydru, potrvá do 28. februára
miesto: Galéria ZUŠ

17. február, 19.00
Venček - slávnostné ukončenie kurzu spo-
ločenského tanca 
miesto: Dom kultúry 

17. február, 14.00 – 18.00 
Festival spoločenských hier - pre deti, mlá-
dež, rodičov s deťmi, okrem klasických 
spoločenských hier i náročnejšie novinky a 
nové hry, ku ktorým budú k dispozícii skú-
sení dospelí hráči a lektori
miesto: DAV

18. február, 19.00 
XXIII. reprezentačný poľovnícky ples, do 
tanca hrá F-club Juraj Halaš, vstupné 25 €
miesto: Dom kultúry 

18. február, 19.00
II. kunovský ples
miesto: Spoločenský dom Kunov 

19. február, 9.00 
Chodbovica - detská hasičská súťaž
miesto: Základná škola na Ulici V. Paulí-
nyho-Tótha 

22. február, 15.30 
Detský karneval - divadlo Fantázia, pred-
predaj Infosen, vstupné 2 €
miesto: Dom kultúry

23. február, 8.00 a 17.00 
Aby chrbát nebolel - rehabilitačné cvičenie
miesto: Dom kultúry 

23. február, 16.00 a 19.00
To nemá chybu – horká komédia o spät-
nom naprávaní starých chýb v podaní 
Radošinského naivného divadla, predpre-
daj Infosen, vstupné 16 €
miesto: Dom kultúry 

25. február, 14.00 
Detský maškarný ples 
miesto: Spoločenský dom Kunov

25. február, 20.00 
Pochovávanie basy – fašiangová zábava, 
hrá hudobná skupina Lux, tombola, vstupné 
v predpredaji v Infosene 5 €, namieste 6 €
miesto: Dom kultúry 

27. február, 16.00 
Športovec roka 2016 - vyhodnotenie najlep-
ších športovcov mesta a vyhlásenie víťaza 
ankety o najobľúbenejšieho športovca
miesto: Dom kultúry 

PRIPRAVUJEME 
20. marec, 19.00 
Čarovné ostrohy - hudobno-tanečná šou 
„rockom krokom", vstupné 12 €
miesto: Dom kultúry

30. marec, 16.00
Koncert Mira Jaroša pre deti
miesto: Dom kultúry

Magický ples 
Plesová sezóna je v plnom prúde, všade 

svietia plagáty, dámy si vyberajú dlhé róby 
a páni oprašujú smokingy. OZ Divadlo Fan-
tázia pripravilo iný ples ako býva štandar-
dom. Čo je na ňom iné? Je magický! Zlá 
kráľovná na svojom hrade privíta deti a 
iné rozprávkové bytosti už 22. februára od 
15,30 v tanečnej sále Domu kultúry, kde 
sa chystá detský karneval. Pre deti sú pri-
pravené sladké odmeny, detská diskotéka, 
súťaže, bufet a bohatý program. Vstupné je 
2 eurá, predpredaj v Infosene. Srdečne vás 
pozývame a tešíme sa na vás. 

DF

Oznam Agrostavákov
Agrostaváci – chcete sa stretnúť so svo-

jimi bývalými spolupracovníkmi, kolegami 
a priateľmi 23. februára o 14. hod. v zasa-
dačke COOP Jednota Senica? Ohláste sa 
do 16. februára 2017 na tel. čísla: 0944 
031 940 Ing. Viera Ožvoldíková, 0903 472 
369 Ján Macek, 0908 542 550 Ing. Štefan 
Vaculka

Korčuľovanie pre verejnosť 
3.2.    15.00 – 16.30
8. 2.   14.30 – 16.00
11. 2.  14.30 – 16.00
12. 2.  14.00 – 15.30
15. 2.  14.30 – 16.00
18. 2.  14.30 – 16.00
19. 2. 14.00 – 15.30
20. 2.  15.00 – 16.30 
21. 2.  16.00 – 17.30
22. 2.  14.30 – 16.00
23. 2.  16.00 – 17.30
24. 2.  15.00 - 16.30
25. 2.  17.00 – 18. 30
26. 2.  14.00 – 15.30

Zmeny budú včas oznámené na 
www.rsms.sk.
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Mesto Senica každoročne oceňuje osobnosti pedagogiky, kultúry a 

umenia, ktoré za predchádzajúci rok dosiahli v oblasti školstva, kultúry 
a práce s deťmi a mládežou mimoriadne úspechy a výborné výsledky. 

Navrhujú sa pedagogickí pracovníci, ktorí vynikajú v oblasti prí-
pravy žiakov, inovatívnych prístupov vo výchovno – vzdelávacom 
procese, mimoškolských aktivít. Dlhoročnou pôsobnosťou v škol-
stve, odbornou a intenzívnou činnosťou, nadpriemernou prácou 
so žiakmi a študentmi sa podieľajú na ich úspechoch na rôznych 
súťažiach. V oblasti kultúry sú oceňované osobnosti, ktoré svojou 
činnosťou prispievajú k rozvoju kultúrneho života mesta, reprezen-
tujú ho za hranicami okresu i štátu, vynikajú úspechmi v oblasti 
svojej umeleckej pôsobnosti na profesionálnej i amatérskej úrovni, 
venujú sa odbornej činnosti a práci s deťmi a mládežou.

Možno sa aj vo vašej organizácii alebo vo vašom okolí nachádza 
osobnosť, ktorá by si toto spoločenské uznanie zaslúžila, preto 
neváhajte a podajte návrh.

Nominácie so stručnou charakteristikou očakávame na e-mailo-
vej adrese maria.vyletova@senica.sk, prípadne na poštovej adrese 
Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica do 27. 
februára. Slávnostné ocenenie pedagogických, kultúrnych a ume-
leckých osobností sa plánuje v mesiaci marec.

Komisia pre vzdelávanie, kultúru
a Zbor pre občianske záležitosti mesta Senica

Prázdninový mestský tábor
Neľakajte sa, leto ešte neklope na dvere. Ide o jarné prázdniny 

v termíne od 20. do 24. februára. Ak teda potrebujete svoje deti 
zabaviť, môžete ich na tento termín do tábora s dennou dochád-
zkou prihlásiť.

Deťom v programe ponúkneme pobyt a pohyb na vzduchu, 
návštevu plavárne, tvorivé dielničky a hry, súťaže v spoločenských 
hrách, videorozprávky, X-box, program v telocvični, podľa poča-
sia i malú turistiku a pod. V tábore je zabezpečený teplý obed (v 
jedálni SSOŠP) a pitný režim. Otvorené budeme mať od 7.30 do 
16.30 a výhodou je, že nemusíte dieťa prihlásiť na celý týždeň, 
ale napríklad na dva - tri dni podľa potreby. Denný poplatok je 6 
€. Táborová činnosť sa bude odohrávať v CVČ, v DAVe a vonku 
podľa programu. Ak vás ponuka zaujala, navštívte CVČ. Uzávierka 
prihlášok je 10. februára. Mestský prázdninový tábor bude otvo-
rený, ak sa prihlási minimálne 10 detí. 

CVČ

 
Poďakovanie
Úprimne ďakujeme celej rodine, 
kolegom, spolužiakom a kamarátom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s naším synom, 
bratom, synovcom RNDr. Pavlom 
Dominom, PhD, ktorý nás navždy opustil 
12. januára vo veku 42 rokov. 
Ďakujeme všetkým taktiež za kvetinové dary 

a slová sústrasti, ktorými sa snažili zmierniť veľký žiaľ v našich 
srdciach.
Smútiaca mama a sestra s rodinou. 

ustil

 
Spomienka
S tichou spomienkou k hrobu chodíme, 
pri plameni sviečok a kvetín na teba 
myslíme...
Dňa 16. januára uplynulo 5 rokov, 
čo nás opustil otec, manžel, dedko 
a pradedko Ján Jankovič.
S láskou a úctou spomína manželka, 

deti a ostatná rodina. 

e,ee, 

 
Spomienka
Odišiel na cestu, kde ide každý sám. 
Len dvere spomienok ostali otvorené 
dokorán...
Dňa 29. januára uplynulo 8 rokov, 
čo nás navždy opustil manžel, otec, krstný 
otec, dedo a pradedo Július Heiker. 
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka Janka s rodinou.

rstný

 
Poďakovanie
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí na poslednej ceste odprevadili 
manžela a otca Ing. Jána Rehuša, ktorý nás navždy 
opustil 19. januára vo veku 84 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a slová útechy, ktorými ste 
sa snažili zmierniť našu veľkú bolesť v srdci a hlboký žiaľ. 
Smútiaca manželka s rodinou.

e

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
(MsO JDS) v Senici oboznamuje svojich členov s pripravova-
nými aktivitami:

februára, poplatok 12,50 eur, odchod o 8.hod. od Mestskej pla-
várne.

ktorá sa uskutoční 20. februára o 14. hod. v Dome kultúry. 
-

líc v I. a II. turnuse zaplatia úhradu za pobyt 200 eur vrátane 
dopravy najneskôr do 20. februára v Klube dôchodcov na Tová-
renskej ulici.

február jubileum: Jarmila Černeková, Anna Čierna, Viera Cho-
durová, Kristína Jamáriková, Božena Otrísalová, Milan Vizváry.

ďakuje všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly na Miku-
lášske posedenie a pani Filípkovej z Kunova za poskytnutie líst-
kov na vystúpenie Grande Moravia pre našich členov.

Ľudmila Jankovičová
podpredsedníčka MsO JDS 

a

Kunovčania budú oslavovať
V roku 1962 vznikla Telovýchovná jednota Družstevník Kunov, v 

ktorej okrem futbalistov aktívne pôsobili aj oddiely stolných tenistov, 
turistov a kolkárov. Primátor mesta Mgr. Branislav Grimm ako bývalý 
aktívny futbalista i predseda TJ Družstevník Kunov privítal myšlienku 
zorganizovať 19. augusta stretnutie bývalých futbalistov, funkcioná-
rov, členov i priaznivcov TJ Družstevník Kunov pri príležitosti 55. 
výročia vzniku športového klubu. Členovia prípravného výboru si 
na pracovnom stretnutí dohodli organizačné zabezpečenie príprav 
slávnostného podujatia. Jeho súčasťou bude i futbalový zápas súčas-
ného A - mužstva proti bývalým hráčom, ďalej spracované dejiny 
klubu na CD nosiči s textovou i fotografickou dokumentáciou. Orga-
nizátori súčasne vyzývajú bývalých spoluhráčov a funkcionárov: 

- nahláste svoje kontaktné adresy koordinátorom podujatia, kto-
rými sú Pavol Grimm, Pavol Orgoník, Rudolf a Róbert Krbicovci, 
Ján Klvač, Ivan Paveska ml. a st., Jozef Rosa, Vladimír Kukliš, Milan 
Dieneš, Jozef Cellery, členom súčasného výboru, resp. na sekreta-
riát primátora mesta (651 4102). 

- prineste – zapožičajte vzácne fotografie, vlajky, odznaky, pla-
gáty, novinové výstrižky, vlastné kroniky a iné dokumenty klubu 
koordinátorom podujatia. resp. na sekretariát primátora mesta. 

NS
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Uzavreté manželstvá
Michal Pollák  -  Ing. Ľubica Súkopová

Vítame nových Seničanov
Nicole Jurčová narodená v Londýne
Victor Jurča narodený v Londýne
Martin Novotný narodený vo Watforde
Karolina Antoni narodená v Mosonmagyaróvári
Maxim Kir narodený v Myjave
Nela Štítna narodená v Skalici
Nina Pantúčková narodená v Komárne
Peter Klír narodený v Skalici
Lívia Lazorčáková narodená v Skalici
Mateo Králik narodený v Skalici
Nikolas Čerňák narodený v Bratislave
Kristína Fišerová narodená v Skalici
Ivan Sládek narodený v Skalici
Ján Bakoš narodený v Skalici
Theo Fišan narodený v Myjave
Max Jackanin narodený v Skalici
Marián Macek narodený v Bratislave
Kiara Rybnikárová narodená v Skalici
Jasmína Tipanová narodená v Skalici
Diana Barkociová narodená v Skalici
Leonard Škvorec narodený v Skalici

Opustili nás
Július Horváth, Štefánikova 1377 02.12.2016
vo veku 58 rokov
Zuzana Andelková, Brezová 848 03.12.2016
vo veku 87 rokov
Alžbeta Cígerová, Štefánikova 1317 03.12.2016
vo veku 92 rokov
Anna Voláriková, J. Kráľa 728 05.12.2016
vo veku 89 rokov
Slavomíra Boháčková, Štefánikova 725 06.12.2016
vo veku 65 rokov
Ivan Černek, Hviezdoslavova 470 10.12.2016
vo veku 49 rokov
Arnošt Bíba, Štefánikova 1377 11.12.2016
vo veku 76 rokov
Anna Ivácková, Robotnícka 115 12.12.2016
vo veku 69 rokov
Edita Pláňavská, Štefánikova 1377 13.12.2016
vo veku 93 rokov
Ján Kalay, Hurbanova 1379 15.12.2016
vo veku 61 rokov
Olga Rajnáková, Štefánikova 1377 15.12.2016
vo veku 79 rokov
Marianna Mašková, Štefánikova 1377 16.12.2016
vo veku 65 rokov
Helena Vašková, Bahenská 5128 18.12.2016
vo veku 55 rokov
Hana Skuráková, Gen. L. Svobodu 1359 19.12.2016
vo veku 46 rokov
Anna Ozimová, J. Kráľa 728 21.12.2016
vo veku 65 rokov
Walter Janošič, L. Novomeského 1210 24.12.2016
vo veku 77 rokov
Anna Kalmanová, Kunov 154 24.12.2016
vo veku 71 rokov
Miloš Miča, Štefánikova 1377 24.12.2016
vo veku 84 rokov
Viktor Suchý, Robotnícka 99 25.12.2016
vo veku 93 rokov
Milan Smaženka, Palárikova 303 28.12.2016
vo veku 75 rokov
Emília Vaculová, Štefánikova 725 28.12.2016
vo veku 77 rokov
Ladislav Žák, Komenského 971 28.12.2016
vo veku 52 rokov
Viera Hajóssyová, Hviezdoslavova 484 30.12.2016
vo veku 63 rokov
Gizela Fišerová, Hurbanova 525 31.12.2016
vo veku 93 rokov

Blahoželáme jubilantom
Vo februári 2017 oslávia:

80 rokov: Ignác Brestič, František Ferenčík, Carol Hovanyecz, 
Justína Strožová
85 rokov: Veronika Boršošová, Štefánia Czoborová, 
Ondrej Danada, Rozália Habová, Viera Slezáková 
91 rokov: Ľudmila Morávková, Helena Paráková
92 rokov: Soňa Hořínková, Jozefína Janíčková, Mária Lisá
93 rokov: Kristína Jamáriková
96 rokov: Kristína Zlochová

Slnečné a pokojné dni prežité v zdraví 
a kruhu blízkych želá redakcia Naša Senica.

 
Spomienka
Dňa 17. januára uplynuli 3 roky, čo nás 
navždy opustila drahá mama, svokra, 
babka a prababka Johanka Petrášová.
S úctou a láskou spomínajú deti 
s rodinami a sestra s rodinou.

s ss

.
 
Spomienka
Ťažko je nám bez teba, 
smútok a ticho dolieha na náš dom, 
veľmi nám chýbaš v ňom...
Dňa 4. februára uplynie 5 rokov, 
keď nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a dedo Ivan Balciar.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 

tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

žel,

 
Spomienka
Dňa 17. januára uplynie 8 rokov, keď 
nám navždy odišiel za svojou jedinou 
dcérkou drahý manžel, milovaný 
dedko a svokor Ing. Bohdan Křeček.
Nikdy nezabudneme, v našich srdciach 
budeš žiť navždy. 
S láskou a vďakou spomínajú manželka, 

vnuk Gabriel, vnučka Paťka a zať Gabriel.

ch

Spomienka
Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len 
spomienky a žiaľ... 
Dňa 24. januára sme si pripomínuli druhé 
smutné výročie, kedy nás navždy opustil náš 
otec, starý a prastarý otec, svokor, krstný 
otec, švagor Leopold Gmuzdek.

More lásky si so sebou vzala, hory bolesti zanechala, prázdno 
je tam, kde znel tvoj hlas, spomienka na Teba zostáva v nás...
Dňa 13. januára sme si pripomenuli nedožité 
86. narodeniny starej a prastarej mamy, 
svokry, krstnej mamy Boženy Gmuzdekovej, 
rod. Tytykalovej. 
V srdciach tých, čo ich mali radi budú žiť 
stále. Kto ste ich poznali, venujte im spolu s 
nami tichú spomienku.
Spomína Syn Pavel s rodinou.

n 

uhéhéhéééhéhéééhééééééé 
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Digitalizáciu kina v Senici finančne podpo-
ril Audiovizuálny fond v rámci komplexného 
projektu realizovaného vďaka finančnej pod-
pore predsedu vlády Slovenskej republiky.
Na projekt finančne prispelo aj mesto Senica.
Začiatky filmových predstavení sú uvedené 
nad názvom filmu.
Predaj vstupeniek a rezervácia hodinu pred 
premietaním v pokladni kina
a na stránke www.kino.senica.sk

 Streda 1. a piatok 3. február o 19. h
RESIDENT EVIL: POSLEDNÁ KAPITOLA
Alice znovu bojuje proti spoločnosti Umb-
rella, ktorá zavinila rozmnoženie zombie 
po celej zemeguli. Po jej boku stoja Jill, 
Ady, Leona a Albert Wesker. Boj o prežitie 
sa presunie tam, kde to všetko začalo - do 
výskumného centra Umbrelly. Podarí sa 
Alice konečne zničiť celú spoločnosť?
Žáner: akčný sci-fi horor
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 106 min.

 Piatok 3., sobota 4. a nedeľa 5. február 
o 17. h
SPIEVAJ
Podnikavý chlapík Buster Moon má 
poslednú šancu zachrániť divadlo, ktoré 
zdedil po svojom otcovi. Všetko staví na 
jednu kartu - na veľkolepú talentovú spe-
vácku súťaž, akú svet ešte nevidel. A rov-
nako ako je pestré zloženie zvieracích súťa-
žiacich, je pestrý aj ich repertoár, ktorý sa 
rozpína od Franka Sinatru až po Lady Gaga. 
Tvorcovia Mimoňov a Tajného života maz-
náčikov sa tentokrát vydali dobývať kiná s 
príbehom, ktorý vám pohladí nielen dušu, 
ale aj uši.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 110 min.

 Sobota 4. a nedeľa 5. február o 19. h
MILUJI TE MODŘE
Film rozpráva príbeh mladého maliara a 
kunsthistorika Dávida Bárty, ktorý v deň, 
kedy prichádza o prácu v Národnej galé-
rii, stretne náhodou a za úplne kurióznych 
okolností dievčinu Terezu, krásnu živelnú 
a veľmi svojráznu. Títo dvaja sa do sebe 
zamilujú a prežívajú nádherné dobrodruž-
stvo zbližovania, stretávania, spoznávania, 
až zistia, že jeden bez druhého nemôžu 
existovať.
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 90 min.

 Utorok 7. február o 19. h
NEBO A ĽAD
Oscarový režisér Luc Jacquet (Putovanie 
tučniakov) vo svojom novom celovečer-
nom dokumente popisuje sériu dobrodruž-
ných ciest francúzského polárnika a vedca 
Clauda Loriuse na Antarktídu, ktoré viedli 
až k objaveniu a opísaniu javu, dnes dobre 
známeho ako globálne otepľovanie. Na prí-
behu odvážneho vedca a jeho prelomo-
vého objavu ukazuje režisér, aký dopad 
môže mať správanie človeka na budúcnosť 
našej planéty.
Žáner: dokument
Vstupné: 3,50 €, MP 12 r., 89 min.

 Streda 8. február o 19. h
KRUHY
„Žilo kedysi dievča, z ktorého mena behal 

mráz po chrbte. Keď uvidíte jej príbeh, 
ostáva vám presne sedem dní…“ Slávny 
horor o znepokojivom videu, ktorého 
diváci umierali presne týždeň potom, čo 
ho videli, práve napísal ďalšiu kapitolu. Hrô-
zostrašné je na tom predovšetkým to, že sa 
Samara, hlavná antihrdinka Kruhov, so svo-
jim filmom presunula z videokazety do 
online éry, kde sa šíri omnoho jednoduch-
šie a rýchlejšie.
Žáner: dráma horor
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 102 min.

 Piatok 10., sobota 11. a nedeľa 12. 
február o 17. h
LEGO® BATMAN VO FILME
Oslava na počesť gothamského Muža 
roka Bruce Waynea sa v okamihu zmení 
na chaos, keď na scénu vtrhne Joker bok 
po boku s partiou ničomníkov, ako sú Rid-
dler, Catwoman či Two-Face. Temný rytier 
sa dáva do diela, aby sa vysporiadal s neže-
lanými hosťami, lenže jeden z prítomných 
zločincov mu uniká - Lex Luthor. A spolu s 
ním aj dekonstruktor, tajná zbraň, ktorá by 
v Gothame dokázala navždy zmeniť rovno-
váhu síl! Zdá sa, že ani s pomocou Robina 
nebude Batman na zločineckú bandu Lexa 
Luthora a Jokera stačiť. Ale od čoho tú sú 
Superhrdinovia? Pridajte sa k ťahu proti zlu 
a vrhnite sa spolu so Supermanom, Won-
der Woman, držiteľom prsteňa Green Lan-
tern a Ligou spravodlivých do akcie.
Žáner: animovaná komédia
Vstupné: 4 €, MP, 104 min.

 Piatok 10., sobota 11., nedeľa 12., utorok 
14. a streda 15. február o 19. h
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY
Ešte temnejšie, zmyselnejšie a neodola-
teľne návykové! Potom, čo Anastasia Ste-
elová na vlastnej koži pocíti, aké temné 
sú tajomstvá Christiana Greya, opúšťa ho. 
Napriek všetkému, čo sa medzi nimi stalo, 
na neho stále nemôže zabudnúť. Keď 
jej Christian ponúkne nové podmienky 
vzťahu, neodolá a vracia sa k mužovi, kto-
rého miluje.
Žáner: eroticko-romantický
Vstupné: 4 €, MP 18 r., 117 min.
 

 Piatok 17., sobota 18. a nedeľa 19. 
február o 17. h
VŠETKO ALEBO NIČ
Linda a Vanda sú pohľadné tridsiatničky, 
nerozlučné kamarátky a tiež spolumaji-
teľky malého kníhkupectva v centre mesta. 
Linda je rozvedená, vzdelaná, praktická, 
má malú dcéru a pocit zodpovednosti. Ten 
naopak chýba Vande, slobodnej, veselej, 
nezávislej kráske, ktorá síce mužov priťa-
huje ako magnet, ale jej živelnosti žiadny 
nestačí. A tak hľadá toho pravého. Aktívne. 
V obchode s nimi pracuje Edo, ktorý tiež 
túži po láske na veky vekov, ale ako plachý, 
citlivý a introvertný gay to má ťažké. Životy 
tejto trojice nakoniec rovnako zamotá nie-
koľko mužov. 
Žáner: romantická komédia
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 107 min.

 Piatok 17., sobota 18. a nedeľa 19. 
február o 19. h
T2 TRAINSPOTTING
Prešlo 20 rokov, odkedy Mark Renton okra-
dol svoju partiu o 16 tisíc libier a zmizol. 
Teraz sa vracia domov - čistý, no s breme-
nom minulosti a pocitom viny, a spustí tak 
ďalší kolotoč nepredvídateľných okolností. 

V úlohe Rentona sa opäť predstaví Ewan 
McGregor, sekundovať mu budú Johnny 
Lee Miller ako Sick Boy, Robert Carlyle v 
úlohe Begbieho a rolu Spuda si zopakuje 
Ewen Bremmer.
Žáner: dráma
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 109 min.

 Utorok 21. február o 19. h
REALITA
Kameraman Jason sníva o tom, že natočí 
horor. Producent Bob mu sľúbi podporu za 
jednej podmienky: Jason má 48 hodín na 
to, aby našiel najdokonalejší výkrik v deji-
nách filmu. Najnovší počin francúzskeho 
režiséra a hudobníka miesi originálne 
rôzne roviny fikcie, obrazového záznamu a 
hudobného sprievodu Philipa Glasse.
Žáner: komédia
Vstupné: 3,50 €, MP,  87 min.

 Streda 22. a piatok 24. február o 19. h
LIEK NA ŽIVOT
Režisér Gore Verbinski sa vracia k hororo-
vému žánru, v ktorom divákom predstaví 
zvláštnu liečebňu pre unavených boháčov. 
Tá sa nachádza v zastrčenom kúte švajčiar-
skych Álp a jej zázračné procedúry možno 
nie sú tak úplne normálne.
Žáner: mysteriózny triler
Vstupné: 4 €, MP 15 r., 146 min.

 Piatok 24., sobota 25. a nedeľa 26. 
február o 17. h
BODI: PSIA SUPERSTAR
Bodi je dospievajúci pes žijúci v idylic-
kej dedinke v horách a pripravujúci sa na 
rovnakú kariéru ako má jeho otec. Jeho 
poslaním je stráženie a ochrana veselých 
a nezbedných ovečiek pred skupinou 
nadmerne mlsných vlkov. Táto práca mu 
však veľmi nevonia a úprimne, ani trochu 
mu nejde. A potom sa to stane, doslova z 
neba spadne na zem rádio, Bodi započuje 
pieseň hviezdneho Oskara Mačkostára a 
zamiluje sa do hudby. 
Žáner: animovaný, rodinný
Vstupné: 4 €, MP, 84 min.

 Sobota 25. a nedeľa 26. február o 19. h
MLČANIE
V polovici 17. storočia je Japonsko úplne 
uzavreté kontaktu so západnými mocnos-
ťami. Kresťanstvo je tu postavené mimo 
zákona a kresťania sú za svoju vieru kruto 
prenasledovaní. Dvaja portugalskí jezuiti, 
otec Rodrigues a otec Garupe, sa vydávajú 
do zeme vychádzajúceho slnka s veľmi 
nebezpečným cieľom: nájsť svojho učiteľa, 
otca Ferreira, ktorý sa údajne zriekol viery.
Žáner: historická dráma
Vstupné: 4 €, MP 12 r., 161 min.

 Utorok 28. február o 19. h
MOONLIGHT
Nadčasový príbeh dospievania a hľada-
nia seba samého je zasadený do drsných 
kulís okrajových štvrtí Miami. Mladý Chiron 
bojuje o svoje miesto v prostredí, v ktorom 
často rozhoduje právo silnejšieho, zatiaľ 
čo jeho vnútorný svet sa plní láskou, boles-
ťou i túhou. Moonlight zachytáva univer-
zálnu tému priateľstva a sexuálnej identity 
v troch rôznych životných etapách od det-
stva až po dospelosť. Je zároveň portrétom 
mladého človeka, súčasných amerických 
predmestí i síl, ktoré formujú ľudské životy.
Žáner: dráma
Vstupné: 3,50 €, MP 18 r., 111 min.
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Fantázia zo snehu 
na Hviezdoslavovej ulici

Silvestrovský beh

Prijatie členov Záhoráckeho divadla

Výstava Aká bude Európa 2017

Reprezenačný ples mesta Senica

Z prijatia darcov krvi

Tím Poradne pre verejnosť
foto archív MsÚ
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