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Májom sa už naplno začína obdobie, 
ktoré by sme mohli označiť ako poznáva-
cie či cestovateľské a potrvá do neskorej 
jesene. Hoci aj v iných mesiacoch roka sa 
dá spoznávať, v tomto období je to vzhľa-
dom na počasie priaznivejšie, vzhľadom na 
prírodu krajšie a svoje zohráva aj dlhší deň, 
počas ktorého môžeme navštíviť oveľa 
viac zaujímavých miest. Verím, že je medzi 
nami stále veľa tých, ktorí popri poznávaní 
exotických krajín poznávajú aj svoju kra-
jinu, ktorá má v každom kúte nejakú prí-
rodnú vzácnosť, historickú stavebnú pami-
atku či kultúrnu zaujímavosť. Len sa treba 
vydať na cesty autobusom, vlakom, peši 
či na bicykli, otvoriť oči a vnímať všetko 
to nezvyčajné, nevšedné a zvláštne okolo 
nás. Ak niekto hundre, že tu v Senici a okolí 
nie je nič, mal si pozrieť reláciu Cyklopo-
tulky na RTVS a razom zmení názor. Len v 
blízkom okolí Senice našli cyklistickí repor-
téri niekoľko dobrých tipov na výlet. A tak 
je to po celej našej vlasti, ktorá je obdarená 
pestrou škálou zriedkavých a neobyčaj-
ných pamätihodností a zvláštností. Treba 
mať len dušu s troškou nomáda, nebáť 
sa prachu ciest a strmých stúpaní. Odme-
nou budú výhľady, ktoré nikdy neomrzia, 
poznanie krajiny, jej histórie a tradícií, ktoré 
nás formovali. A možno idúc cestou-neces-
tou krížom-krážom s batohom plným snov 
našimi končinami dotkne sa nás myšlienka 
vyslovená Martinom Rázusom: Sladkosť 
domova nie je v pohodlí ani v hojnosti, ale 
v tajomnej hudbe sŕdc, čo náležia k sebe. 

Viera Barošková 
vedúca redaktorka

Socha Víťazstvo - miesto oživenia spomienok na našich osloboditeľov, ktorí za našu 
slobodu a mierovú budúcnosť obetovali to najcennejšie – svoje životy.

foto lv

Zem by sme mali 
chrániť každý deň

Pôvodná myšlienka – upozorniť na niče-
nie životného prostredia a rozprúdiť verejnú 
diskusiu o možných riešeniach – nestratila 
nič zo svojej aktuálnosti. A to od prvého ofi-
ciálneho Dňa Zeme konaného v USA uply-
nulo 47 rokov. U nás v Senici si Deň Zeme 
pripomíname viac ako 20 rokov. 

Tento rok sa ekologicky motivovaný 
sviatok upozorňujúci na krehkosť a zrani-
teľnosť Zeme konal 21. apríla pri DAVe. 
V týždni, v ktorom prevládalo studené 
počasie so silným vetrom, dažďom aj sne-
žením, sa piatok ukázal so slnečnou oblo-
hou ako sviatočný deň. 

(Pokračovanie na str. 2)

28. apríl  16.30 stavanie mája na Námestí oslobodenia v Senici 
  (dychová hudba Križovianka)

29. apríl   15.00 stavanie mája v Kunove – Spoločenský dom Kunov 
  (folklórny súbor Sobotišťan, DJ Maco, nafukovací hrad pre deti, 
  súťaž v pití piva, večerná opekačka)

30. apríl   14.00 stavanie mája v Čáčove – pred materskou školou 
  (vystúpenie detí z MŠ v Čáčove,  Erik Michálek, 
  speváci súrodenci Baťkovci sprevádzaní cimbalovou muzikou,   
  ľudový rozprávač, atrakcie pre deti, občerstvenie)

1. máj - Námestie oslobodenia v Senici 
 
 NA ĽUDOVÚ NÔTU 

 10.00 – 11.00 Seniorka
    Klub priateľov heligónky 
    príhovor primátora  Senice a predstaviteľov politických strán 
 11.00 – 12.00 Folklórny súbor Čečinka  (ZUŠ J. Kresánka Bratislava)  
 12.00 – 13.00 Hanácká beseda (folklórny súbor Kojetín)
 13.00 – 14.00 dychová hudba  Krojovanka  

 12.00 – DOMÁCA SCÉNA
  14.00 – 15.00  Energia

 15.00 – 16.00  Viera Šusteková a hostia
 16.00 – 17.00  Fridge Aside

Organizátori: Mestské kultúrne stredisko a Mesto Senica

P r v o m á j o v á  S e n i c a
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Z rokovania rady 
a zastupiteľstva 

2. riadne zasadnutie mestskej rady v 
Senici sa konalo 20. apríla 2017. Mestská 
rada prerokovala:

- Správa o činnosti Mestskej polície za 
rok 2016. Správu predložil na rokovanie 
náčelník MsP Rastislav Janák. Senica má 
22 mestských policajtov, chránenú dielňu, 
ktorá s 13 zamestnancami so zdravotným 
postihnutím zabezpečuje činnosť kamero-
vého systému, tiež 28 zamestnancov na 
dohodu sa počas školského roka stará o 
bezpečnosť na priechodoch pre chodcov 
a dve zamestnankyne kontrolujú dočasné 
parkovanie platené formou SMS. 

- Prehľad plnenia príjmov a výdavkov 
mesta a organizácií v jeho riadení za 
rok 2016. Rozpočet mesta bol v priebehu 
roka menený 9x a k 31. decembru 2016 
príjmy predstavovali takmer 17 260 000 
€ a výdavky takmer 17 080 000 €. Záve-
rečný účet mesta je zverejnený na úradnej 
tabuli a na www.senica.sk a je k dispozícii 
k nahliadnutiu občanom. Účtovná závierka 
mesta k 31. decembru 2016 bola overená 
audítorom a stanovisko k Záverečnému 
účtu predloží na rokovaní MsZ aj hlavná 
kontrolórka.

- Výsledky inventarizácie majetku 
mesta k 31.12.2016.

- Informatívna správ o stave nehnuteľ-
ného majetku mesta.

- Monitorovacia správa Akčného plánu 
mesta Senica 2016 – 2020. Mesto pri-
pravuje priority investičných aktivít, ktoré 
budú aj na základe návrhov poslancov pri-
pravené na schválenie MsZ a budú financo-
vané formou úveru.

- Schvaľovanie žiadostí o dotácie z 
fondu PRO Senica. V rozpočte mesta na 
rok 2017 bolo do fondu PRO Senica schvá-
lených 60 000 €. Na malé projekty do 3 
320 €, o ktorých sa rozhoduje v komisiách 
MsZ bolo vyčlenených 45 000 € a na veľké 
projekty, o ktorých bude rozhodovať MsZ, 
je vyčlenených 15 000 €. Na MsÚ bolo 
doručených celkovo 79 projektových žia-
dostí a celková žiadaná suma dosahuje 116 
127 €, čo je takmer dvojnásobok schvále-
ného rozpočtu. Napriek tomu veríme, že 
podporou aktivít a projektov napomôžeme 
realizácii viac ako polovice predložených 
projektov.

- Dispozície s majetkom. Na rokovaní 
bola predložená štúdia statickej dopravy 
v zóne za obchodným domom Perla, aby 
mohli byť komplexne riešené žiadosti 
investorov, ktorí majú zámery s budovami 
bývalej ubytovne a hygieny. 

- Návrh na zrušenie VZN Mesta Senica 
č. 56 o núdzovom zásobovaní pitnou 

vodou na území mesta Senica. Z dôvodu, 
že Dokumentácia hospodárskej mobili-
zácie Mesta Senica obsahuje aj Plán núd-
zového zásobovania obyvateľstva pitnou 
vodou pre obdobie krízovej situácie, pred-
metné VZN je nad rámec platnej legisla-
tívy, čo je dôvodom k jeho zrušeniu.

- Určenie platu primátora na rok 2017, 
plat hlavnej kontrolórky na rok 2017. Kaž-
doročne na základe údajov Štatistického 
úradu SR o priemernej mzde za predchá-
dzajúci kalendárny rok dochádza k úprave 
platu primátora a hlavnej kontrolórky 
mesta.

- Dodatok k zásadám odmeňovania 
poslancov MsZ, členov Mestskej rady, čle-
nov komisií MsZ, členov redakčnej rady 
Naša Senica, Mestských výborov a MsHZ, 
ktoré sa im poskytujú vzhľadom na úlohy, 
ktoré plnia a časovú náročnosť výkonu 
funkcie. 

- Správa o činnosti hlavnej kontrolórky 
za I. štvrťrok 2017.

- Návrh na prijatie kontokorentného 
úveru mesta Senica.

 - Návrh na uzavretie Zmluvy o vykoná-
vaní pôsobnosti špeciálneho stavebného 
úradu pre miestne a účelové komunikácie 
pre obec Sobotište, Moravský Svätý Ján, 
Hlboké, Sekule, Borský Svätý Jur, Roven-
sko.

 - Územný plán mesta Senica. Návrh 
zmien a doplnkov – aktuálne prebieha pro-
ces spracovania dokumentácie a pripravuje 
sa jeho verejné prerokovanie. Zmeny a 
doplnky územného plánu budú zverejnené 
na webovej stránke mesta a na úradnej 
tabuli MsÚ.

Primátor mesta zvolal rokovanie mest-
ského zastupiteľstva 4. mája.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56 
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povolené pod číslom 1/93 OÚ Senica, Registačné číslo: Ministerstvo kultúry SR EV 3151/09. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj 
neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých 
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Dopravné zmeny 
už platia

Od 21. apríla platia avizované zmeny v 
organizácii dopravy na miestnych komuni-
káciách ulice Janka Kráľa a SNP. 

Na základe opakovaných požiada-
viek obyvateľov Ul. Janka Kráľa a Ul. SNP 
bolo so súhlasom Okresného dopravného 
inšpektorátu OR PZ Senica schválené 
umiestnenie dopravných značiek a doprav-
ných zariadení, ktoré zmenilo organizáciu 
dopravy na týchto miestnych komunikáci-
ách (MK).

Na MK Ul. J. Kráľa je zriadená jednos-
merná premávka v úseku od križovatky 
s MK Hollého ul. po vjazd na parkovisko 
vo vnútrobloku domov Ulica J. kráľa 736 

Zem by sme mali... 
(Dokončenie zo str. 1)
Čoraz častejšie a rázne zmeny počasia 

pripisujeme zmenenému životnému pro-
strediu na našej planéte. Príroda nám 
ukazuje, čo svojím nezodpovedným kona-
ním spôsobuje ľudstvo. Deň Zeme je pri-
pomienkou, aby sme mali na pamäti náš 
spoločný domov a chránili si ho. Chceme 
predsa, aby mohli piť čistú vodu a dýchať 
čistý vzduch aj generácie po nás. „Je preto 
dôležité, aby sme aj my, tu v Senici, dbali 
na svoje životné prostredie, zveľaďovali 
ho a ochraňovali,“ zdôraznil v príhovore 
primátor mesta Branislav Grimm. Riadi-
teľka odboru kultúry Trnavského samo-
správneho kraja (TTSK) Ľubica Malá tiež 
vyzvala na ekologickejšie správanie, ktoré 
sa musí začínať vždy v našom najbližšom 
okolí. 

Na podporu tejto myšlienky je v Senici 
dlhodobou tradíciou sadiť na Deň Zeme 
stromy. Nielenže skrášľujú naše parky, 

a Námestie oslobodenia 4. Zároveň bude 
tento zjednosmernený úsek miestnej 
komunikácie zaradený do systému dočas-
ného parkovania vozidiel, kde bude po 
zaplatení parkovacieho lístka (hodinového) 
alebo mesačnej či ročnej parkovacej karty 
umožnené parkovanie vozidiel na tejto 
komunikácii.

Na MK Ul. SNP bude zriadená jednos-
merná premávka v úseku od križovatky s 
MK Brezová ul. po križovatku s MK Hollého 
ul. Tento úsek miestnej komunikácie bude 
tiež zaradený do systému dočasného par-
kovania vozidiel.

Ostatné už predtým schválené úpravy 
použitia dopravných značiek a dopravných 
zariadení zostávajú v platnosti.

Ing. Jana Oslejová
odd. výstavby, ŽP a dopravy MsÚ
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Mier nie je 
samozrejmosť

Medzi najvýznamnejšie dni Senice patrí 
7. apríl 1945. V tento deň si obyvatelia 
mestečka vydýchli po rokoch vojnových 
útrap, strádania a bolesti. Presne 72 rokov 
od chvíle, odkedy žijeme v mieri, sa zišli 
predstavitelia mestskej samosprávy, štátnej 
správy, politických strán a hnutí, občian-
skych združení, občania a žiaci základných 
a stredných škôl, aby si položením vencov 
pri soche Víťazstvo uctili pamiatku obetí 
desiatok miliónov ľudí, ktorí sa domov 
nevrátili z frontových línií a chránili odkaz 
všetkých obetí fašistického vraždenia a 
bezprávia. 

Za Pochodu 
padlých revoluci-
onárov vence k 
pamätníku k soche 
7. apríla položil v 
mene prezidenta 
SR veliteľ sídla 
prezidenta SR plk. 
Norbert Kádek, 
zástupcovia vede-
nia mesta Senica, 
prvý tajomník Veľ-
vyslanectva Ruskej federácie na Slovensku 
Nikolaj Ryžov, zástupcovia Okresného 
úradu v Senici, Oblastný výbor Sloven-
ského zväzu protifašistických bojovníkov, 
politické strany SMER-SD, SNS, SDKÚ-DS, 
KSS, občianske združenie Delostrelec, 
Ľavicové Záhorie. 

Po básni v prednese členky Zboru pre 
občianske záležitosti Miroslavy Císarovej 

primátor mesta Branislav Grimm pripome-
nul okolnosti oslobodzovania Senice takto: 

„Začiatkom roka 1945 začína postupný 
odchod nemeckej posádky na front. Vojaci 
kupujú alkohol, opíjajú sa, robia výtržnosti. 
Končí povestná železná disciplína nemec-
kej armády. 2. apríla 1945 cez mesto pre-
chádzali z frontu ustupujúce nemecké 
vojská. So sebou viezli i zajatých červeno-
armejcov. 10 ruských lietadiel ich ústup dva 
dni bombardovalo. Prilietali nehlučne od 
Prietrže s vypnutými motormi. Poškodené 
boli mnohé domy, ale straty na ľudských 
životoch neboli. 6. apríla 1945 sa front od 
Surovín dlho nemohol prebiť. Sedemkrát 
bol útok na Senicu nemeckou delostre-
leckou paľbou odrazený. Prví ruskí vojaci 

prišli na dnešnú 
Dlhú ulicu do 
domu Mihalo-
vičov o 11.30. 
Ohlušujúce bolo 
vyhodenie do 
vzduchu dreve-
ného mosta do 
Sotiny, zostre-
lená bola kopula 
rímsko-katolíc-
keho kostola, 
v i a c - m e n e j 

poškodená bola každá budova. Senicu 
oslobodili 7. apríla vojská 1. gardovej 
jazdecko-mechanizovanej skupiny gene-
rálporučíka Plijeva, 7. gardovej armády 
generálplukovníka Šumilova, 53. armády, 
generálporučíka Managarova i 1. rumunská 
armáda pod vedením zborových generálov 
N. Nacisiho a V. Anatasiu. V meste sa väč-
šie budovy ihneď zmenili na nemocnice 

pre ranených vojakov. 8. apríla sa opäť pro-
vizórne postavili mosty do Sotiny i Čáčova. 
Padlých vojakov pochovali na cintoríne do 
spoločného hrobu, dôstojníkov na námestí 
pred kostolom na znak významného ucte-
nia. Život v meste sa pomaly začal rozbie-
hať. 21. decembra 1945 odišli zo Senice 
poslední sovietski vojaci. Prvý rok, ktorým 
bola ukončená doteraz najväčšia a najhroz-
nejšia vojna v histórii ľudstva, Seničania 
zakončili silvestrovskou zábavou, už nie v 
Hlinkovom dome, ale znova v Sokolovni."

Nikolaj Ryžov na pietnej spomienke 
zdôraznil, aké je dôležité uctievať si obete, 
zachovávať pamiatku na nich, no predo-
všetkým mať neustále na pamäti, že mier 
je veľmi krehký.

Moderátorka podujatia Viera Baroš-
ková prečítala aj pozdrav od veľvyslankyne 
Rumunska v SR Steluty Arhire, ktorá vyjadrila 
vďaku mestu Senici za udržiavanie pamiatky 
na rumunských vojakov pri oslobodzovaní 
mesta. Úctu vojnovým obetiam vzdal aj 
Záhorácky aeroklub preletom imitácie rus-
kého lietadla z 2. svetovej vojny MIG-3 v 
zimnej kamufláži ponad námestie, ktoré pilo-
toval vedúci letovej prevádzky Richard Záhu-
menský. Pri soche Víťazstvo čestnú stráž stáli 
tiež členovia Klubu vojenskej histórie Záhorie 
pod vedením Petra Baču (na foto). 

Žiť 72 rokov v mieri sa nám zdá tak 
samozrejmé až všedné. Historickým fak-
tom je, že sloboda bola veľmi draho vyk-
úpená. Preto by sme nemali dopustiť, aby 
sa vojnové zverstvá opäť zopakovali. Mier 
nie je samozrejmosť, treba si ho chrániť pre 
seba, pre naše deti i vnúčatá. 

bar
foto lv

prinášajú aj úžitok a okrem sviatku Zeme 
pripomínajú aj naše významné osobnosti. 
Tento rok v parku pri DAVe hostia, medzi 
ktorými boli zástupcovia primátora Senice 
Ján Hurban a Martin Lidaj, ktorý spolu s 
riaditeľom Úradu práce, sociálnych vecí 
a rodiny Senica Jánom Kovárom a Roma-
nom Sovom je aj poslancom TTSK, zasa-
dili ďalší strom venovaný J. M. Hurbanovi 
v roku 200. výročia jeho narodenia. Na 
Hviezdoslavovej ulici boli zasadené ďalšie 
4 stromy. Pribudli k ôsmim lipám, štyrom 
sakurám, piatim javorom a jarabine, ktoré 
boli zasadené v minulých rokoch. Myšli-
enky súvisiace s ochranou životného pro-
stredia nesie vo svojom názve aj festival 
Ekotopfilm, ktorý mal vlani v Senici svoju 
premiéru. Tento rok sa podujatie uskutoční 
v júni v Dome kultúry. Všetko naše konanie 
by malo smerovať k tomu, aby sme Deň 
Zeme symbolicky slávili svojím konaním 
každý deň. 

Na záver podujatia, ktoré pripravili 
Záhorské osvetové stredisko, Mesto Senica 
a Centrum voľného času Stonožka, vystúpil 
detský folklórny súbor Brodčánek z Brod-
ského (na foto). 

Viera Barošková
foto lv 

Aktivity pre Zem
V tomto školskom roku sa žiaci i 

pedagógovia Spojenej školy zapojili 
do celoslovenských Dní Zelených škôl, 
ktoré boli od 19. do 26. apríla pri príleži-
tosti Dňa Zeme.

Program Zelená škola aktivizuje zapo-
jené školy a žiakov, podnecuje a moti-
vuje k činnostiam v prospech životného 
prostredia. Počasie nám zo začiatku 
neprialo, tak sme niektoré činnosti rea-
lizovali o niekoľko dní neskôr. Slniečko 
24. apríla zasvietilo, a preto sme mohli 
smelo plniť náš záväzok pre Zem. Doplnili 
sme výsadbu v bylinkovej záhradke, očistili 
skalku, upratali areál školy. Popoludní žiaci 
environmentálneho krúžku pripravili pre 
žiakov školského klubu a internátu náučný 
chodník s cieľom prírodu i okolie lepšie 
poznať a vnímať otvorenými očami. Žiaci 
poznávali stromy, určovali šišky a hádzali 
ich na cieľ. V nasledujúcich dňoch sme 
vyčistili priľahlý park a okolie od odpadkov, 
ktorých je na senických uliciach neúre-
kom. Najmenší škôlkari sa učili separovať s 
pomocou Ježka Jožka. Počasie bolo žičlivé 
ešte i nasledujúci deň, a tak sa žiaci spolu 
s učiteľmi vybrali zbierať bylinky, ktoré 
usušili a poslúžia im pri príprave liečivých 

bylinkových čajov. Naše aktivity sa odzrka-
dlil i vo vyučovaní. Možno, že som niektoré 
aktivity nespomenula, určite však musím 
pochváliť všetkých pedagógov i žiakov, 
ktorí sa s nadšením a entuziazmom zapojili 
do Dňa Zeme.

Dúfajme, že naše aktivity budú mať 
vplyv na zlepšenie životného prostredia 
školy a jej okolia a pozitívne ovplyvnia 
konanie nás všetkých i našich najbližších. 
Nielen žiaci a učitelia si uvedomili, aké 
dôležité je podieľať sa na ochrane prírody 
a nášho okolia, ale aj naše pani kuchárky 
a ďalší zamestnanci školy, samozrejme, i 
rodičia našich detí. 

Mgr. Anna Marečková
Spojená škola 
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Vodohospodári 
o priehrade

Kunovská priehrada je vypustená od jesene 
2015 a vo verejnosti sa začali šíriť dohady a 
otázky, prečo ešte nie je napustená, či tu voda 
ešte niekedy vôbec bude. Aj preto sa vo štvr-
tok 30. marca na priehrade konal kontrolný 
deň a tlačová beseda k stavu prác na rekon-
štrukcii tohto vodného diela za účasti riaditeľa 
Slovenského vodohospodárskeho podniku, 
š.p. Bratislava Ing. Jozefa Dúcza.

Okrem neho prišli o ďalších krokoch na 
rekonštrukcii priehrady informovať zástup-
cov samosprávy, rybárov, ochranárov a médií 
aj riaditeľ územného závodu Malacky Jozef 
Farkaš a riaditeľ závodu Dunaj Ivo Dvořák. 
Cieľom stretnutia bolo podať presné infor-
mácie o stave prác kompetentnými osobami. 
„Uisťujem vás, že táto vodná stavba patrí 
medzi naše priority. Časový plán realizácie 
zostáva nezmenený, a teda na konci tohto 
roka by sme chceli stavbu odovzdať do uží-
vania a priehradu začať napúšťať, aby už bud-
úcoročná letná sezóna mohla na Kunovskej 
priehrade začať v plnom prúde“, vyjadril sa 
riaditeľ SVP Jozef Dúcz. Priznal, že počas 
zimy sa práce trochu zdržali z dôvodu stra-
tegickej stavby protipovodňových riešení na 
rieke Nitra pri výstavbe závodu Land Rover 
a práce im tiež komplikovala stojatá voda a 
výron podzemnej vody na dne Kunovskej 
priehrady. Keďže svojimi vlastnými silami a 
strojmi nestačia riešiť obe stavby, budú niek-
toré práce zadané externým firmám. Celkový 
rozpočet na rekonštrukciu priehrady je 800 
tisíc eur.

Práce na rekonštrukcii vodného diela 
Kunovská priehrada sú rozdelené do viace-
rých častí. O jednotlivých fázach informoval 
projektant Ing. Frankovský. Už od minulého 
roku pracuje technika na prečistení nádrže. 
Nakoľko pôda bola neustále mokrá od 
výronu podzemnej vody, bolo treba spra-
viť odvodňovacie zariadenia a ryhy, ktoré 
pomáhajú bojovať proti nepriazni počasia. 
Ukončenie čistiacich prác je naplánované 
na október 2017, ak bude v lete priaznivé 
počasie. Novinkou by malo byť vybudova-
nie tzv. vtáčieho ostrova, na jeho stavbu 
bude použitá zemina z dna priehrady a 
ostrov bude spevnený z recyklovaného 
betónu, ktorý bude rozdrvený z terajšieho 
betónového opevnenia hrádze. Tento ost-
rovček o rozlohe 0,11 ha bude približne 100 
metrov od brehu a bude slúžiť na hniezde-
nie a prezimovanie vtákov.

Do konca októbra je v pláne aj oprava 
betónových konštrukcií funkčného objektu 
hrádze. Už na pohľad je tento objekt opa-
daný a s trčiacou výstuhou. Naplánovaná 
je aj oprava betónového opevnenia návod-
ného svahu hrádze, opravy plášťových 
tesnení a rekonštruovať sa bude aj vozovka 
a zábradlie na hrádzi. Ďalšou časťou je 
oprava koruny a vzdušného svahu hrádze. 
Z hotových prác možno spomenúť opravu 
drenážneho systému pod hrádzou či vybu-
dovanie prístrešku na funkčnom objekte. 
Slovenský vodohospodársky podnik má v 
pláne získať ešte ďalšie financie z fondov 
EÚ na rekonštrukciu malej vodnej elek-
trárne pod hrádzou. Tu plánuje staré tur-
bíny vymeniť za efektívnejšie, mechanický 
systém riadenia za automatizovaný.

Ak sa teda podarí všetky tieto práce zre-
alizovať, koncom roka 2017 by sa mala prie-
hrada začať napúšťať. Tento proces si však 
rovnako ako vypúšťanie vyžaduje dlhodo-
bejší postup a naplnenie bude závisieť od 
prítoku vody. Plnenie musí byť pozvoľné 
a plynulé, hladina v nádrži nesmie stúpať 
rýchlejšie ako 20 cm za deň. Aj v tomto 
momente bude dôležité počasie, a teda 
v tomto období by vodohospodári uvítali 
väčšie množstvo zrážok, aby bol dobrý 
prítok vody a v roku 2018 si už mohli Seni-
čania letnú sezónu na Kunovskej priehrade 
užívať v plnom prúde.

lv

Pred letnou sezónou
Pravidelne pred letnou sezónou sa 

stretajú na Mestskom úrade v Senici prevá-
dzkovatelia reštauračných a pohostinských 
zariadení so zástupcami mesta, aby si na 
spoločnom stretnutí ozrejmili povinnosti, 
ktoré im vyplývajú pri prevádzkovaní pod-
nikov a informovali sa navzájom o rôznych 
problémoch z praxe. Takéto pracovné stret-
nutie sa uskutočnilo 19. apríla.

Prevádzkovateľov privítal na pôde MsÚ 
primátor mesta Branislav Grimm, ktorý ich 
informoval o rozvojových zámeroch, prija-
tých všeobecno-záväzných nariadeniach a 
ich zmenách v minulom roku, ktoré sa ich 
týkajú, podujatiach pripravovaných mes-
tom, kde môžu participovať. Informácie o 
povinnostiach prevádzkovateľov reštaurač-
ných a pohostinských zariadení vyplývajú-
cich z právnych predpisov priblížil náčelník 
Mestskej polície Rastislav Janák, ktorý aj 
uviedol niekoľko príkladov z praxe. Dotkol 
sa udržiavania poriadku v okolí prevádzok, 
vývozu odpadu, povinnosti zverejňovania 
prevádzkového času a zodpovednej osoby 
na dverách prevádzky, povinnosti mať 
cenník nielen v prevádzke, ale aj na letnej 
terase. Hovoril aj o dodržiavaní povole-
nej prevádzkovej doby, parkovaní, použí-
vaní pyrotechniky, vylepovaní plagátov či 

reklamných nálepiek. Venoval sa aj téme 
alkoholických nápojov a jeho nalievania 
neplnoletým alebo podnapitým osobám. 
Upozornil na ohlasovaciu povinnosť pri 
organizovaní rôznych akcií. Zároveň odpo-
ručil nahlásiť zmeny v údajoch, prípadne 
zrušenie prevádzky na Mestský úrad, hoci 
to žiadny predpis priamo neprikazuje. 

Keďže vo viacerých pohostinských 
zariadeniach sa prevádzkujú hazardné 
hry formou výherných prístrojov, o pri-
pravovaných zmenách v novele zákona 
171/ 2005 o hazardných hrách, i agende 
referátu hazardných hier informoval Milan 
Jurík z finančného oddelenia MsÚ. Podľa 
jeho slov sa tento zákon bude sprísňovať. 
Už nebude možné mať prístroje priamo 
v pohostinskom zariadení v bežnej miest-
nosti, ale výherné prístroje budú umiest-
nené len v herniach. Do herní budú mať 
vstup zakázaný osoby mladšie ako 18 rokov 
a osoby vylúčené, napr. závislé, poberaj-
úce sociálne dávky či sociálne štipendiá a 
pod. V meste je v súčasnosti 9 výherných 
prístrojov, ktoré vlastnia 4 prevádzkovatelia 
v 7 prevádzkach. Okrem toho sú v meste aj 
technické zariadenia obsluhované priamo 
hráčmi, v meste sú to videohry a rulety, kto-
rých je na území Senice 175 ks v 22 prevá-
dzkach a vlastnia ich 13 prevádzkovatelia. 

lv

Zhromaždenie delegátov
Na najvyššom družstevnom orgáne 

Zhromaždení delegátov sa 12. apríla zišli 
zvolení delegáti COOP Jednota Senica, 
spotrebné družstvo, aby zhodnotili rok 
2016, schválili ročnú závierku, rozdelenie 
zisku a oboznámili sa s podnikateľským 
zámerom na rok 2017. 

Rokovanie viedla podpredsedníčka 
predstavenstva Ing. Viera Adamčíková. 

Správu o výsledkoch družstva predniesol 
predseda predstavenstva Ing. Ivan Bzdúšek. 

Vyberáme z nej niektoré údaje: malo-
obchodný obrat bol dosiahnutý vo výške 
57 627 tis. €, lahôdkarská výroba vyrobila 
a predala tovar za 979 tis. €, investície dosi-
ahli čiastku 1 855 tis. €. Z nich najväčšími 
akciami bol nový supermarket v Senici a 
prestavba supermarketu v Jablonici.

Družstvo ukončilo rok s kladným hospo-
dárskym výsledkom. V roku 2017 sa plánuje 
dosiahnuť MO obrat vo výške 58 260 tis. €, 
lahôdkarská výroba vyrobiť tovar za 992 tis. 
€ a investovať sa plánuje 1 090 tis. €.

Zľavy z nákupov sa začali vyplácať 6. 
apríla 2017 a treba ich vybrať najneskôr do 
30. júna 2017. Držiteľom nákupných kariet, 
ktorí si zľavu za 1. polrok 2016 neuplatnili, 
sa táto pripočíta k zľave za 2. polrok 2016. 
Ak si držiteľ nákupnej karty zľavu do 30. 
júna. 2017 neuplatní, v takomto prípade 
jeho nárok zaniká - zaniká mu nárok na 
uplatnenie zľavy za 1. aj 2. polrok 2016. 

Na zľavách sa členom vyplatí 151 429 € a 
zákazníkom 252 039 €, spolu je to 403 468 €.

COOP Jednota Senica má v 63 člen-
ských základniach ku koncu minulého roka 
9 003 členov a 41 619 zákazníkov. 

text a foto Oľga Zlochová
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Výročie skončenia vojny 
Výročie skončenia 2. svetovej vojny v 

Európe si v Senici pripomenieme v piatok 
5. mája o 10.30 hod. pri soche Víťazstvo 
na Námestí oslobodenia. Mesto Senica 
pozýva občanov, inštitúcie, politické strany 
a hnutia, organizácie tretieho sektora, orga-
nizácie a firmy na pietnu spomienku, na 
ktorej si uctíme pamiatku obetí fašistického 
besnenia. 

bar

Zápis detí 
do materskej školy

Riaditeľka Materskej školy na Ulici L. 
Novomeského 1209/2 Senica oznamuje 
rodičom, že podávanie žiadostí o prijatie 
dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 
jednotlivých elokovaných pracovísk (EP) na 
školský rok 2017/2018 sa uskutoční od 2. 
do 12. mája 2017.

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma 
dieťa spravidla od troch do šiestich rokov.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕ-
šili päť rokov veku, deti s odloženou škol-
skou dochádzkou a dodatočne odloženou 
školskou dochádzkou.

Rozhodnutie o odklade plnenia povi-
nnej školskej dochádzky dieťaťa predloží 
zákonný zástupca zástupkyni materskej 
školy v jednotlivých elokovaných pracovis-
kách. Rozhodnutie o dodatočnom odklade 
plnenia povinnej školskej dochádzky die-
ťaťa predloží zákonný zástupca spolu so 
žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej 
školy aj s potvrdením o zdravotnom stave 
dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a 
dorast.

Pred nástupom do MŠ musí mať každé 
dieťa osvojené základné hygienické 
návyky, základy sebaobsluhy a musí ovlá-
dať základy stolovania.

V prípade zvýšeného záujmu o prija-
tie detí do MŠ, ktorý by mohol prekročiť 
kapacitu MŠ, sa budú zohľadňovať ďalšie 
kritériá.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe 
písomnej žiadosti zákonného zástupcu o 
umiestnenie dieťaťa do MŠ spolu s potvr-
dením o zdravotnom stave dieťaťa od vše-
obecného lekára pre deti a dorast, ktoré 
predloží zástupkyni školy. Do MŠ sa pri-
jímajú deti zdravé aj deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP). 
Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-
-vzdelávacími potrebami, predloží zákonný 
zástupca okrem žiadosti a potvrdenia o 
zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného 
zariadenia výchovného poradenstva a pre-
vencie. Dieťa so ŠVVP môže byť prijaté, ak 
sú splnené vhodné materiálne i personálne 
podmienky.

Prijímanie detí je v kompetencii zástup-
kýň v jednotlivých EP, od ktorých rodič 
dostane rozhodnutie o prijatí dieťaťa s pod-
pisom riaditeľky MŠ.

MŠ

Zmodernizovaná budova 
autobusovej stanice

Mesto Senica a spoločnosť Arriva odo-
vzdali 30. marca do užívania ďalšiu etapu 
modernizácie autobusovej stanice. Po 
zrekonštruovaní zastrešenia nástupísk a 
sociálnych zariadení pre cestujúcich bola 
zmodernizovaná prevádzková budova. 
Zároveň sa pripravuje tretia etapa moderni-
zácie, v rámci ktorej budú upravené pries-
tory čakárne. Celá modernizácia autobuso-
vej stanice by mala byť ukončená v závere 
tohto roka. 

„Naším cieľom 
je neustále zvyšo-
vať úroveň služieb a 
komfort cestovania 
verejnou dopravou na 
Slovensku, kde Arriva 
pôsobí. To si vyžaduje 
investície do obnovy 
a modernizácie nášho 
vozového parku a 
zároveň zatraktívňovanie priestorov slúži-
acich pre cestujúcich,“ povedal László 
Ivan, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva 
na Slovensku. Spoločnosť okrem cestuj-
úcej verejnosti myslí aj na bezpečnosť a 
pohodlie svojich kolegov vodičov. Aj im 
sa snažia poskytnúť európsky štandard a 
komfortné podmienky na staniciach. Práve 
v zmodernizovaných priestoroch prevá-
dzkovej budovy sa nachádza dispečing, 
odpočinkové priestory a kuchynka pre 
vodičov. Tieto priestory budú okrem vodi-
čov spoločnosti Arriva využívať aj šoféri 

ostatných dopravných spoločností počas 
ich prestávky v Senici. 

„Prostredníctvom stáleho zlepšovania 
služieb sa spoločnosť Arriva snaží zvyšovať 
záujem o cestovanie verejnou dopravou,“ 
prezentoval ciele Peter Nemec, generálny 
riaditeľ Arriva Trnava. Služby tejto doprav-
nej spoločnosti ocenil v príhovore aj primá-
tor Senice Branislav Grimm, ktorý zaželal 
aj vodičom veľa šťastných kilometrov bez 
nehody a spokojných cestujúcich. Pod-
predseda Trnavského samosprávneho kraja 
Zdenko Čambal na slávnostnom otvorení 
ocenil, že Arriva týmito krokmi skvalitňuje 

verejnú dopravu, čo 
by sa malo prejaviť na 
vyššom počte cestujú-
cich. 

Arriva začala 
s modernizáciou 
budovy v novembri 
2016. Doteraz z vlast-
ných zdrojov spoloč-
nosť investovala do 
modernizácie autobu-

sovej stanice v Senici 150 tisíc eur. V zmo-
dernizovanej budove sa nachádza infor-
mačná kancelária, v ktorej cestujúci získajú 
informácie o cestovných poriadkoch, vyba-
via si dopravné čipové karty, kúpia mies-
tenky. V čakárni bola nainštalovaná elek-
tronická informačná tabuľa, samoobslužný 
dotykový kiosk na vyhľadávanie spojov. 

Spoločnosť Arriva zabezpečuje prímest-
skú dopravu v štyroch regiónoch. 

Viera Barošková
foto autorka

Preukázali najviac 
vedomostí

V utorok 11. apríla sa v Dome kultúry 
Senica uskutočnilo regionálne kolo súťaže 
Mladý Európan, kde si študenti z 13 stred-
ných škôl regiónu zmerali svoje vedomosti 
a znalosti o Európskej únii. Mladý Európan 
sa niesol v duchu osláv, keďže tento rok 
si Európska únia pripomína 60. výročie 
podpísania Rímskych zmlúv a 30. výročie 
vzniku programu Erasmus.

Súťaž pozostávala z testu o Európskej 
únii, jazykovej krížovky a obrázkového 
kvízu. „Boli tam ťažšie otázky, ale aj menej 
náročné. Otázky boli o histórii únie, jej 
inštitúciách, rozširovaní, o členských štá-
toch a o mnohom inom, čo má niečo spo-
ločné s Európu. Najviac sa mi páčilo druhé 
kolo, jazyková tajnička, ktorá je skôr o 
tímovej práci a rýchlosti," vyjadril sa jeden 
zo študentov, ktorý celú súťaž ocenil ako 
dobrú skúsenosť, ak by mohol do súťaže 
by sa zapojil aj nabudúce. 

Do záverečného finále sa prebojovali tri 
školy: OA Trnava, Gymnázium Malacky a 
SSOŠP Senica. Svoje vedomosti si študenti 
z týchto škôl ešte otestovali v troch kategó-
riách obrázkového testu, kde museli spo-
znať osobnosti, dominanty a symboly.

Postup do národného kola si vybojovali 
študentky Súkromnej strednej odbornej 
školy podnikania Senica Monika Konya-
riková, Eliška Vrablecová, Kristína Šišková 
(pripravovala pani učiteľka Mgr. Ružena 
Prosnanová), ktoré preukázali najviac 
vedomostí. Národné kolo sa uskutoční 
v hoteli Bôrik v Bratislave 6. júna. Repre-
zentantom nášho regiónu budeme držať 
palce, aby vyhrali cestu do Bruselu, ktorá je 
pripravená ako odmena pre víťazov.

text a foto Alexandra Berecová
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insitného umenia
Vo výstavnej sieni Záhorského osve-

tového strediska (ZOS) boli od 1. do 30. 
apríla vystavené obrazy dvoch insitných 
maliarov zo srbskej Kovačice Evy Husári-
kovej (1942) a Jána Glózika (1957). Zrak 
návštevníkov priťahovali obrazy svojou 
fascinujúcou farebnosťou, autentickými 
výjavmi zo života, folklórom, zvykmi a tra-
díciami v Kovačici. 

Zásluhou spolupráce medzi evanje-
lickým cirkevným zborom a.v. v Senici, 
farárom Jurajom Šefčíkom a Slovákmi v srb-
skej Vojvodine majú Seničania možnosť už 
dvadsať rokov spoznávať potomkov ľudí, 
ktorí kedysi osídlili túto časť a prostred-
níctvom ich výtvarného prejavu, hudby 
a spevu vnímať ich život na Dolnej zemi. 
Pod názvom Pozdrav z Kovačice sa tento 
rok v Senici predstavili svojou tvorbou 
známi autori, ktorých diela sú roztrúsené 
po celom svete. Osobitne milé pre nich je 
prezentovať svoje umenie v krajine svojich 
predkov. Tohto roku sa vernisáž 1. apríla 
konala aj za účasti srbského veľvyslanca 
na Slovensku Šani Dermaku, ktorý netajil 
radosť, že priateľstvo sa pretavuje do tejto 
podoby a stále sa rozvíja. Pripomenul, že 
diela kovačických autorov sú známe po 
celom svete a Srbská republika zapísala 

insitné maliarstvo Slovákov v Srbsku do 
Národného registra nehmotného kultúr-
neho dedičstva republiky. Primátor Senice 
Branislav Grimm vernisáž výstavy nazval 
umelecko-spoločenským sviatkom nielen 
pre výnimočnú prezentáciu kovačickej 
školy insitného umenia, ale i pre účasť srb-
ského veľvyslanca v SR a riaditeľa americ-
kej obchodnej komory v SR J. C. Slegersa, 
ktorých predtým spolu s vystavujúcimi 
autormi osobitne prijal aj v obradnej sieni 
Mestského úradu. 

Eva Husáriková (v Senici vystavovala 
pred 2 rokmi) na svojich obrazoch najrad-
šej zobrazuje osoby v pôvodných kova-
čických krojoch. Na jej obrazoch musí 
figurovať malebná dedinka s kovačickým 

evanjelickým kostolom, tulipánmi, tekvič-
kami a zakvitnutým bodliakom, v ktorom 
vidí krásu sveta, ale aj bodliač, ako trvale 
existujúce a číhajúce nebezpečenstvo vo 
svete. V týchto symboloch je jej rozpozna-
teľný rukopis. Maľovať začala olejovými 
farbami na plátne v roku 1969. Je členkou 
Galérie insitného umenia v Kovačici. 

Ján Glózik sa na maliarsku dráhu vydal v 
roku 1975. Okrem olejomalieb siaha aj po 
grafickej tvorbe a vyskúšal aj iné techniky. 
Na jeho obrazoch sú znázornené práce 
na poli, zimné krajinky, muzikanti, zvyky 
a obyčaje jeho rodákov Slovákov z Kova-
čice. Častokrát znázorňuje život rybárov, 
na obrazoch v úzadí býva kovačický kostol 
a skúšal aj biblické motívy. Rokmi tvorby 
si vycibril rukopis a vytvoril jedinečný a 
rozpoznateľný štýl. Pre jeho tvorbu je prí-
značný cyklus obrazov veľkolepých rozme-
rov. 

Aj tento rok sa vernisáž výstavy konala 
za veľkého záujmu občanov (vystavené 
diela boli aj predajné). Vernisáž svojím 
vystúpením obohatil Komorný zbor evanje-
lickej cirkvi a.v. v Senici pod vedením diri-
gentky Anny Rýzkovej. 

Výstavu pripravili v spolupráci Záhorské 
osvetové stredisko Senica a Evanjelický cir-
kevný zbor a.v. Senica. 

Viera Barošková
foto autorka 

Srbský veľvyslanec a autori Ján Glózik a 
Eva Husáriková 

Celoslovenský 
úspech OA

Študentky z Obchodnej akadémie v 
Senici postúpili v Súťaži v spracovaní infor-
mácií na počítači v disciplíne profesionálne 
spracovanie textu – wordprocessing ako 
víťazky krajského kola do celoslovenského 
kola, ktoré sa konalo v marci v Rožňave. 
Dievčatá svojím vynikajúcim výkonom 
potvrdili prvenstvo i na tejto najvyššej 
úrovni. Monika Szegényová z III.CR sa 
umiestnila na 2.mieste a Monika Varcho-
lová zo IV.B na 3.mieste. Pre školu je to v 
tomto roku najväčší úspech. Veľké poďako-
vanie patrí vyučujúcim Ing. Jane Sakmáro-
vej a Mgr. Viere Rosovej, ale najmä našim 
študentkám, ktoré sa pričinili svojou usilov-
nosťou o dobré meno školy.

PhDr. E. Otepková
OA Senica

Enersol má cveng
Stredná odborná škola Senica bola v 

dňoch 11. a 12. apríla dejiskom 7. ročníka 
celoštátneho kola súťaže vo využívaní 
alternatívnych zdrojov energie známej pod 
názvom Enersol SK 2017. 

Témy zaoberajúce 
sa obnoviteľnými 
zdrojmi a úsporami 
energií, znižovaním 
emisií, ktoré vycho-
vávajú k ochrane 
životného prostredia, 
oslovujú každý rok 
študentov stredných 
škôl, ktorí sa svojimi 
projektmi zapájajú 
so súťaže Enersol 
prostredníctvom školských a krajských kôl. 
Najkreatívnejšie a nové riešenia v hľadaní 
alternatívnych zdrojov energií postúpili do 
celoštátneho kola v Senici, kde odborníci 
v troch kategóriách Hlavnej, Tvorivej a Pro-
pagačnej práce hodnotili. 

V Senici súťažilo 40 študentov zo všet-
kých ôsmich krajov. Študenti pred hodno-
tiacimi komisiami prezentovali svoje práce 
postavené na tvorivých odborno-teoretic-
kých a odborno-praktických schopnostiach. 
Zaujala pestrá plejáda nápadov pretavených 
do zaujímavých riešení. V Hlavnej kategórii 
na 5. mieste z 15 súťažiacich skončili štu-
denti domácej usporiadateľskej školy Peter 
Hasák a Ondrej Václavík, ktorí predstavili 
auto na vodíkový pohon. Všetky práce v 

tejto kategórii sú zamerané na úspory ener-
gie, obnoviteľné zdroje energie, znižovanie 
emisií v doprave. V Tvorivej kategórii žiaci 
prezentujú svoje produkty, ktoré vytvorili v 
spolupráci so svojimi učiteľmi, konzultantmi 
či partnerskými firmami. Odborníkov naj-
viac zaujalo fotovoltaické napájanie meteo-

rologickej stanice, tiež 
zaujal aj solárny vtáčí 
hotel či powerbanka 
zo starého laptopu. V 
Propagačnej kategó-
rii, ktorá je doplnko-
vou formou propagá-
cie tém projektových 
úloh a sústreďuje sa 
na tvorivú umeleckú 
činnosť, výrobu pro-
pagačných predme-

tov, literárnu činnosť..., uspela študentka 
SOŠ Senica Magdaléna Jurášová. Svojimi 
módnymi eko doplnkami porotu najviac 
oslovila. Postúpila do medzinárodného kola 
v Českej republike.

 Enersol bol v centre pozornosti Minis-
terstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
ktoré je vyhlasovateľom súťaže Enersol, a 
preto sa na otváracom podujatí zúčastnila 
aj štátna tajomníčka Olga Nachtmannová. 
Odborným garantom súťaže je Štátny inšti-
tút odborného vzdelávania. Celoštátne 
kolá súťaže sa konajú účastníci na mieste 
môžu oboznámiť s mnohými novinkami. 

Viera Barošková 
foto autorka

Štátna tajomníčka O. Nachtmannová so 
záujmom sledovala všetky prezentácie.
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Stretnutie študentských rád stredných škôl v DAVe  prinieslo veľa nových myšlienok.

Stretli sa ambiciózni 
študenti

Pod taktovkou senického Študentského 
parlamentu sa v DAVe 6. apríla uskutočnila 
výborná mládežnícka akcia – 8. stretnu-
tie študentských rád zo stredných škôl v 
meste. Akcia má dlhoročnú tradíciu, v kto-
rej ide vždy o výmenu skúseností, novinky 
v študentskom živote a prezentáciu čin-
nosti študentských rád (ŠR). 

Dobre sa počúvali nové nápady a mnohí 
sa určite inšpirovali. Z gymnázia prišli okrem 
študentskej rady i dvaja šikovní študenti 
vypovedať o svojich projektoch. Konkrétne 
iba 15- ročný Ondrej Vrábel, historicky naj-
mladší držiteľ vysokého slovenského ocene-
nia Krištáľové krídlo v kategórii Filantropia 
v roku 2017, za svoje Pinf hry (a pre mňa 
s geniálnou rétorikou a slovnou zásobou) a 
Janka Švrčková, na slovo vzatá astronómka, 
ktorá sa za svojím koníčkom vydala až do 
Indie, kde reprezentovala Slovensko na 
celosvetovej astronomickej súťaži a získala 
bronzovú medailu. Predstavili sa nám aj hos-
tia zo Študentskej únie Slovenska, z Národ-
ného mládežníckeho parlamentu (rozhovor 
s jeho predsedom Jakubom Dančom pri-
nášame na inom mieste), zástupca primá-
tora Senice Martin Lidaj či členky nového 
občianskeho združenia Senica 2.0. Nielen 
hostia, ale všetci rečníci sa veľmi dobre poč-
úvali a zobrali sme si od nich výborné rady a 
námety do nášho študentského života. 

Po dobrom občerstvení, ku ktorému 
sponzorsky prispeli všetky senické stredné 
školy a CVČ, sme sa vrhli do očakávaných 
workshopov. Na prvom s Luckou Hanuso-
vou zo Študentskej únie Slovenska sme sa 
veľmi nasmiali a pohrali s našou kreativitou 
a hereckou zdatnosťou. Jej workshop mal 
názov Komunikácia ako základ prežitia. I 
druhá prednáška, Berte skúsenosti – peniaze 
prídu neskôr samé lektora Pali Krutého, Data 
analytika firmy, všetkých zaujala. Vnoril nás 
do sveta peňazí, informácii a začiatkov v pod-
nikaní. Dovolím si tvrdiť, že tento deň bol pre 
nás veľkým prínosom a pre mňa zážitkom i 
novou skúsenosťou z pozície moderátorky 
podujatia. Teším sa už na budúci rok prav-
depodobne v Súkromnej strednej odbornej 
škole podnikania.

Gabriela Waldhauserová
predsedníčka ŠR pri OA

Kto je Jakub Dančo?
Na zasadnutie študentských rád 

6. apríla prijal naše pozvanie aj Jakub 
Dančo, predseda Národného mládež-
níckeho parlamentu a člen Študentskej 
rady vysokých škôl SR. Kto je Jakub 
Dančo? 

So skromnosťou v hlase sám o sebe 
hovorí, že je človek ako každý iný. No 
my sme mali česť spoznať a vypočuť 
si tohto aktívneho, nepochybne aj 
atraktívneho chlapca z Popradu, ktorý 
je mimochodom jedným zo zakladateľov 
nielen Popradského študentského parla-
mentu, ale najmä Národného mládežníc-
keho parlamentu. Projekt Národný mlá-
dežnícky parlament vznikol v apríli 2016 
a okrem iného má za úlohu dať mladým 
ľuďom skúsenosti, aby sa stali dobrými 
odborníkmi či dokonca politikmi, aby boli 
v osemnástich rokoch reálne pripravení na 
demokraciu a mali už skúsenosti s rozhodo-
vaním. Projekt chce parlamenty na Sloven-
sku zjednotiť a dokonca dosiahnuť úpravu 
zákona o mestských zastupiteľstvách. 
Nenechajte sa pomýliť, Jakub ešte počas 
toho všetkého študuje na vysokej škole v 
Trnave. Na svoj vek je určite zaneprázd-
nený až-až, tak sme mu položili pár otázok. 

Ako tráviš svoj voľný čas? Aké sú tvoje 
záľuby?

Študujem na 
vysokej škole, 
momentálne až 
na príležitostné 
výpomocné práce, 
nepracujem. Počas 
zimy pracujem ako 
lyžiarsky inštruktor. 
Voľný čas mi vlastne 
vypĺňajú mládež-
nícke parlamenty, 
študentské rady. 
Najradšej som však 

s frajerkou. Spolu sa vieme zregenerovať 
a nakopnúť. Rád si zahrám counter strike, 
prípadne inú hru. Na counter strike som 
komunitne a osobnostne vyrastal. Dnes si 
na ňom stále cibrím rýchle rozhodovanie, 
taktické uvažovanie, tímové hranie a komu-
nikáciu v tíme. Všeobecne som veľmi súťa-
živý človek. Keď si niekedy zájdem na drink 
s kamarátmi do baru, volám ich na partičku 
biliardu alebo kalčeta. Veľa času trávim aj 
cestovaním z Popradu do Trnavy. Cestovať 
štyri hodiny dvakrát do týždňa zaberá čas a 
nejako ho musím využiť. Vždy si stiahnem 
nejaký film. 

Ako si trávil veľkonočné sviatky? Tradí-
cie dodržiavaš?

Ja som z veľkej rodiny, takže nedodržia-
vať tradície u nás sa priam nedá. Cez sviatky 
sme prešli skoro celú rodinu od Bratislavy 
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až po Poprad. Tak to máme každý rok, hoci 
vždy sa ako rodina zídeme niekde inde.

Ďakujeme a už teraz sa tešíme na spolu-
prácu a ďalšie stretnutie. Malo by ním byť 
májové celoslovenské stretnutie zástupcov 
študentských a mládežníckych parlamen-
tov v Levoči.

Alžbeta Chropúvková
Študentský parlament, Gymnázium L. N.

„Buď hladný 
(po informáciách)"

Ide o dlhodobý projekt Študentského 
parlamentu mesta Senica, ktorého cieľom 
je podporiť záujem o vzdelávanie sa v 
rôznych oblastiach a témach, ktoré nie sú 
dostatočne prezentované a medializované. 
Prostredníctvom prednášok a následnou 
diskusiou či premietaním dokumentov si 
uvedomujeme odlišné pohľady na svet a 
vytvorenie si nového názoru a rozšírenie 
osobného rozhľadu. Všetky plánované 
prednášky sa organizujú v kinosále DAVu. 
Vybavením a históriou je budova mimori-
adne vhodná pre účely projektu. Časom 
by sme chceli zapracovať na kvalite akcií, 
najmä obsahovo. Naším hlavným cieľom 
je oslovovať správnych ľudí – odborníkov v 
danej tematike. Nie vždy je to však možné. 
Ako príklad uvediem zapožičanie filmu, 
preplatenie cesty prednášajúceho... To by 
sa mohlo zlepšiť vďaka dotáciám a spon-
zorom a mohli by sme tak uskutočniť pred-
nášky s lektormi a autormi filmov, ktorí nie 
sú len zo Senice. Doteraz boli pripravené 
tri prednášky a na máj chystáme ďalšie. 
Všetky akcie nájdete na facebooku, tak ako 
aj stránku celého projektu, ktorá funguje 
ako blog.

Islam – z iného pohľadu. Išlo o prvú 
prednášku začínajúceho projektu, preto 
som oslovila moju kamarátku a zvolila 
súčasnú tému, ktorá je veľakrát veľmi 
nevhodne prezentovaná. Prednášku viedla 
Inas Ibrahim – moslimka, ktorá nás pomo-
cou prezentácie oboznámila s koránom, 
náboženstvom a problémami, ktoré sú 
nezmyselne spájané s jej vierou. Vďaka dis-
kusii sa verejnosť mohla utvrdiť vo svojich 
názoroch, prípadne ich pozmeniť podľa 

Mladá ambiciózna stredoškoláčka 
Lucia Kollárová nie je len autorkou pro-
jektu Buď hladný (po informáciách), 
ale dokáže sa postaviť na pódium i ako 
zapálená prednášajúca. Tak to bolo v 
prípade druhej prednášky o textilnom 
priemysle. Lektorka ako má byť – suve-
rénna, s prehľadom, vedomosťami a 
schopnosťou zaujať. I akousi ľahkosťou, 
s ktorou všetko robí. Nejeden z prítom-
ných si určite položil otázku - dokázal 
by som to aj ja?

D. Kopecká

skutočností a debatovať medzi sebou. 
Atmosféra nebola vôbec vypätá, práve 
naopak. Všetci (takmer 50 záujemcov) sme 
si z prednášky veľa odniesli a ohlasy boli 
naozaj výborné.

Pravda o tom, čo nosíme. To bolo téma 
druhého stretnutia v DAVe začiatkom 
apríla. Išlo o pohľad na dnešný textilný 
priemysel najmä v tzv. treťom svete, na 
pracovníkov vo fabrikách a na globálny 
dopad na našu planétu a zdravie. Na úvod 
premietnutý filmový dokument The True 
Cost rozvinul debatu dlho do noci a účast-
níci zasypali prednášajúcu otázkami. Opäť 
silná téma. Ďakujeme za záujem a účasť.

V piatok 28. apríla o 19. hod. bude pred-
náška Erasmus plus, konkrétne o štúdiu vo 
Švédsku a hosťom bude Miroslav Vereš. 
Prednáška bude spojená s videoprezentá-
ciou. 

Lucia Kollárová, 
Študentský parlament Senica

Gymnázium L. N.

Prečo byť v tíme 
Senica 2.0

Počul si už o Senica 
2.0? Ak áno, všetko 
ide, ako má. A ak náho-
dou nie, rozhodne čítaj 
ďalej. Pretože Senica 2.0 
je odozva nás študentov, mladých ľudí a 
hlavne tých, čo majú záujem niečo zmeniť, 
pomôcť, a hlavne „upgradnúť“ naše mesto 
na lepšiu verziu. Sme partia ochotných, 
zodpovedných, veselých a vždy priprave-

ných mladých ľudí, ktorí nechcú len sedieť 
doma.

Čo ti môže priniesť členstvo v tíme 
Senica 2.0 okrem trička a vrecka? Byť v tíme 
Senica 2.0 znamená nové možnosti, nové 
akcie, nové tváre, nové miesta na trávenie 
času s priateľmi či ľuďmi, ktorých vďaka 

Noc na OA
Študenti Obchodnej akadémie Senica 

majú veľa zaujímavých nápadov na akcie, 
ktorými by si spríjemnili školské chvíle. Čo 
ich realizácia? Tú má na starosti študentská 
rada. 

Dostali sme podnet od študentov, či 
by bolo dobré zorganizovať novú akciu s 
názvom Noc na OA. Rozhodli sme sa túto 
akciu uskutočniť, a to 30. marca. Niekto si 
možno povie, spať v škole? To je blbosť, to 
bude nuda a nemám tej školy dosť? Štu-
dentská rada spolu s pani učiteľkami Masr-
novou a Šalíkovou pripravili túto akciu tak, 
aby bola zaujímavá pre študentov a aby s 
radosťou spomínali na to, že sa rozhodli 
noc stráviť v školskom prostredí. Akcie sa 
zúčastnilo 30 šikovných a akčných študen-
tov OA. Program bol nasledovný: najprv, 
aby sme sa zoznámili, zahrali sme si hru, 
v ktorej každý musel niečo zaujímavé o 
sebe povedať. Našu akciu prišla podporiť 
aj riaditeľka školy Miroslava Príkopová. 
Mali sme pre ňu nachystaných pár otázok, 
na ktoré nám ochotne odpovedala. Otázky 
sa týkali súkromného alebo pracovného 
života, rozhodne sme sa dozvedeli zau-
jímavé informácie a trošku sme sa s pani 
riaditeľkou zblížili. Ďalej nasledovala hodi-
nová súťaž o „Oscara“ za naše herecké 
výkony. Boli sme rozdelení do 5 skupín, 
každá skupina dostala jednu zveršovanú 
legendu, samozrejme tematicky zameranú 
na Záhorie. Každá skupinka si pripravila 
zaujímavú a vtipnú scénku. Ďalej už pokra-
čoval voľnejší program, kde sme sa zahrali 
„schovku“, hru „symboly“ a pod. Niektorí 
„prekecali“ s novými kamarátmi noc až 
do piatkového rána, iní si veselo chrapkali. 
Všetci zúčastnení boli z akcie nadšení a 
neľutujú, že sa prišli takto zabaviť so svo-
jimi školskými priateľmi. 

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na 
uskutočnení tejto akcie. Dúfame, že Noc 
na OA sa bude organizovať každoročne a 
bude stále obľúbenejším podujatím. 

Gabriela Waldhauserová
Obchodná akadémia

Lucia Kollárová

projektu Senica 2.0 spoznáš. Naviac malá 
dávka zodpovednosti nikomu neuškodí. Ak 
sa pridáš do nášho tímu, neobanuješ.

Čo robíme? Snažíme sa stretávať raz do 
týždňa, dohadujeme menšie i väčšie akcie, 
rozdeľujeme úlohy, kontrolujeme ich plne-
nie a hlavne rozprávame a zabávame sa 
nielen vymýšľaním akcií, ale pomáhame 
aj na iných podujatiach a iným organizá-
torom (Dog Day, Športový deň v Čáčove, 
Challenge Day…).

A čo nejaká odmena? Odmenou je 
radosť iných, pocit z dobre odvedenej 
práce, ale hlavne spokojnosť so sebou 
samým, že si spravil niečo pre druhých.

Alžbeta Chropúvková
Simona Gašparíková
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Pri príležitosti Dňa učiteľov sa 31. marca 
na Gymnáziu Ladislava Novomeského 
uskutočnil deň s názvom Dnes učíme my. 
Deň, kedy môžeme, my študenti, uchopiť 
vyučovanie do vlastných rúk a viesť ho for-
mou akou chceme. Učitelia si tak trocha 
zopakujú, aké to je „drieť“ v školských lavi-
ciach, teda zo žiakov sa stávajú učitelia. 

Vyučovanie sa skracuje na tridsaťpäť 
minút, ktoré žiaci využijú najviac, ako sa dá. 
V porovnaní s minulým rokom došlo k zme-
nám v organizácii celej akcie, nakoľko sme 
mali bežný rozvrh, hoci nás učili naši spo-
lužiaci, program, ktorý si pripravili, musel 
spravidla súvisieť s vyučovacou hodinou z 
riadneho vyučovacieho rozvrhu. Žiak – uči-
teľ sa však mohol dohodnúť s učiteľom, že 
si pripraví i iný program. Forma vyučovania 
bola rôzna - zaujímavé prezentácie, rozma-
nité vedomostné kvízy a súťaže. Na cud-
zom jazyku, napr. si študenti zahrali známu 
hru Aktivity, prirodzene v angličtine alebo 
inom cudzom jazyku, viedli sa zaujímavé 
diskusie, na telesnej výchove si pripravili 
rozmanité pohybové vyučovanie a hry, na 
slovenčine písali, napr. zábavné diktáty. 

Simona Gašparíková
členka študentského parlamentu

Bublinkový deň 
- bude pena od hasičov?

Udrží sa táto farebná veselá tradícia i 
tretí rok? Poďme to skúsiť. Tento rok už v 
piatok 5. mája od 15.30 v parku pri DAVe. 
Tešiť sa môžete ako vždy z miliónov bubli-
niek z bublikovacích strojov, ale i z vašich 
bublifukov a iných hračiek, ktoré si prine-
siete. Tiež z nafukovacích i iných atrakcií 

neziskovej organizácie Luxor, vystúpení 
detí z CVČ, z pripravených hier a súťaží, 
maľovania na tvár a Erko tancov z Domky. 
Pripravená je i dobrá hudba D.J. Erika Cho-
ciho a dve novinky v programe – jazda 
na poníkoch, vystúpenie kúzelníka Petra. 
Nezabudli sme ani na občerstvenie. 

Už len objednať slniečko, zobrať si deku 
(na piknik?) a prísť. Podujatie pripravujú 
Luxor, n.o., Centrum voľného času, Študent-
ský parlament Senica a Domka. D.K.

Úspešní akordeonisti
Dňa 24. marca sa zúčastnili mladí akor-

deonisti zo ZUŠ v Senici na regionálnej 
súťaži v sólovej a komornej hre na akorde-
óne a keyboarde, ktorá sa konala na pôde 
ZUŠ v Piešťanoch.

Svoje majstrovstvo 
a odbornosť predsta-
vili a súčasne porovnali 
so svojimi kolegami 
zo ZUŠ v Hlohovci, 
Trnave a domácimi 
akordeonistami. Žiaci 
zo ZUŠ Senica neskla-
mali, spoločné úsilie 
a prípravu so svojimi 
pedagógmi zúročili v 
najvyššej miere. 

Kvalitu hry a celý dojem vystúpenia 
súťažiaceho hodnotila porota zložená 

z pedagógov zúčastnených umeleckých 
škôl ocenením v zlatom, striebornom alebo 
bronzovom pásme a vyhlásením absol-
útneho víťaza súťaže. Senickú umeleckú 
školu zastupovala v porote pani učiteľka 
Anna Rýzková.

ZUŠ Senica reprezentovalo v hre na 
akordeóne 10 žiakov v šiestich súťažných 
kategóriách. Umiestnenie v zlatom pásme 
v sólovej hre získali Robert Tekel, David 
Černek, Daniel Sedláček, Patrik Praskač, 
Patrik Jediný, Samuel Smolka, Martin Jediný 

a Michal Čas. V striebornom pásme sa 
umiestnila Alexandra Smolková a Martina 
Orgoníková. Zlaté pásmo získali v komor-
nej hre súrodenci Alexandra a Samuel 
Smolkovci. Úspešných žiakov pripravili na 
súťaž Hilda Hajlová, Anna Rýzková, Viera 

Schmidtová a Marta Vachová. Ocenenie 
absolútny víťaz súťaže získal Michal Čas zo 
ZUŠ Senica z triedy Anny Rýzkovej.

Systematická príprava súťažiacich, 
správne pedagogicko-odborné vedenie, 
podpora rodičov a najbližších priniesli 
želaný úspech. Stali sa i motiváciou do 
budúcnosti, k účasti na ďalších pekných 
podujatiach prezentácie a radosti z akorde-
ónovej hry.

Účinkujúcim žiakom a ich pedagógom 
srdečne blahoželáme.

Hilda Hajlová 
ZUŠ Senica                            

Divadelná jar v Senici
V priestoroch Mestského kultúrneho 

strediska v Senici 12. apríla konfrontovali 
výsledky svojho tvorivého snaženia súbory 
detskej dramatickej tvorivosti Trnavského 
kraja na súťažnej prehliadke Senická diva-
delná jar o postup na celoštátnu súťažnú 
prehliadku Zlatá priadka Šaľa 2017. 

Súťaž každoročne organizačne pripra-
vuje Záhorské osvetové stredisko v Senici 
v spolupráci s Mestským kultúrnym stre-
diskom za finančnej podpory Fondu na 
podporu umenia a COOP Jednota v Senici. 
Zúčastnili sa jej víťazi regionálnych prehli-
adok divadla hraného deťmi Trnavského 
kraja s predstaveniami: DDS Studnička 
ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica – Dievčatko zo 
šípového kra, DDS Bodka ZŠ Skalica Vajan-
ského ul. – Malá princezná, DDS LDO ZUŠ 
Cífer – Maco Maťo na vajci, DDS Severka 
ZŠ J. A. Komenského Veľký Meder – Roz-
topašná veverička, DDS Za šecki drobné 

GOS Galanta – Ukážeš mi prosím cestu?
Odborná porota, ktorá pracovala v 

zložení Mgr. art. Lenka Dzadíková, ArtD., 
teatrologička špecializujúca sa na bábkové 
divadlo a divadlo pre deti, Mgr. art. Alexan-
dra Štefková, PhD., odborná pracovníčka 
pre detskú dramatickú tvorivosť a divadlo 
dospelých hrajúcich pre deti, pedagogička, 
lektorka, Mgr. Peter Janků, PhD., scéno-
graf a divadelník, odporučila programovej 
komisii na postup do programu celoštát-
nej súťaže Zlatá priadka 2017 DDS LDO 
ZUŠ Cífer. Druhé miesto a odporúčanie na 
postup získal DDS Za šecki drobné GOS 
Galanta. Tretie miesto si odniesol DDS 
Bodka ZŠ Skalica Vajanského ul. Súčasťou 
prehliadky bola aj otvorená diskusia peda-
gogického vedenia detských divadelných 
súborov s odbornou porotou na rozboro-
vom hodnotiacom seminári.

Viera Juríčková
ZOS Senica

Poďte s nami za zábavou
K máju v Senici neodmysliteľne patria 

dve podujatia pre celé rodiny, a to Míľa 
pre mamu a Letecký deň detí. Na obe sa 
môžete tešiť, poskytnú množstvo zábavy, 
hier, súťaží, odmien a dobrodružstva.

Míľa pre mamu bude v sobotu 13. mája 
od 14. hod. na kúpalisku. V jeho areáli sa 
bude odohrávať bohatý program. Okrem 
domácich krúžkov detí z CVČ, mater-
ského centra Stonožkine slniečka, skupiny 
Once prídu aj klauni z Divadelného centra 
Martin. Míľa pre mamu sa koná pri príle-
žitosti Dňa matiek a je poklonou všetkým 
mamám, ktorých trpezlivosť a láskavosť 
nepozná hranice. Prejdením míle po cyklo-
trase vzdáme mamám poctu za ich lásku 
a obetavosť. Podujatie organizuje Mesto 
Senica, Mestské kultúrne stredisko, CVČ.

Letecký deň detí sa uskutoční na letisku 
v sobotu 27. mája od 13.00 do 17.30 hod. 
Popoludnie môžu využiť deti na viacerých 
stanovištiach s rôznymi športovými hrami, 
tvorivými dielničkami, maľovaním na tvár, 
vyskúšať si môžu Erko tance. V programe sa 
predstavia speváci CVČ, súbor Ľudovček, 
tanečná prípravka Sonny, spevák Richard 
Havel. Samozrejmosťou budú letecké 
ukážky v podaní Záhoráckeho aeroklubu, 
ktorý je spolu s Mestom Senica a MsKS 
organizátorom podujatia. Návštevníci sa 
môžu tešiť na nafukovacie hrady, kolotoče 
a ďalšie atrakcie. Na letisko bude v ten deň 
v určených časoch premávať linka MHD.

bar
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Úspech senických 
klaviristov

Dňa 6. apríla sa konal 17. ročník  celo-
slovenskej klavírnej súťaže  Schneiderova 
Trnava.

Zo ZUŠ Senica sa zúčastnilo 13 žia-
kov. Tak ako v minulých  rokoch  aj  teraz 
sa žiaci našej ZUŠ-ky  v silnej konkurencii 
umiestnili na popredných miestach.  Súťa-
žilo sa podľa veku v piatich kategóriách. 

V prvej kategórii v zlatom pásme sa 
umiestnili: Nina Jankovýchová a  Ondrej 
Sýkora. V striebornom pásme sa umiestnila 
Sofia Matvejová  a v bronzovom pásme 
Tereza Hrubšová.

V druhej kategórii sa v zlatom pásme 
umiestnili Matúš Sivoň a Magdaléna Zele-
náková. V striebornom pásme sa umiest-
nili Mária Kociánová a Monika Kaňová.  
V tretej kategórii sa umiestnili v zlatom 
pásme Alica Zahumenská a Nina Orthová 
a v striebornom pásme sa umiestnil Patrik 
Babic a Mirka Bánska. Vo štvrtej kategórii 
v bronzovom pásme sa umiestnila Darina 
Tomašovičová. Nina Orthová dostala špe-
ciálnu cenu za prevedenie skladby Kamzík 
od P. Bazalu.

Žiakov pripravili na súťaž pani učiteľky 
Ľubica Mikušová, Zuzana Janovičová, 
Alena Nemčeková a Oľga Benešová. Žia-
kom a  učiteľkám ďakujeme za vzornú 
reprezentáciu školy a mesta Senica a pra-
jeme veľa síl a úspechov v ďalšej práci.     

Zuzana Janovičová
foto Š. Orth

Hurbanov pamätník
Každoročne na jar sa stretávajú recitátori 

nášho regiónu na súťaži, ktorá nesie meno 
Jozefa Miloslava Hurbana. V tomto roku si 
pripomíname 200. výročie jeho narodenia, 
preto aj okresná súťaž Hurbanovho pamät-
níka pre okres Senica bola slávnostnejšia a 
po mnohých rokoch sa uskutočnila v Hlbo-
kom, kde Jozef Miloslav Hurban žil, tvoril a 
je aj pochovaný. 

Mladí reci-
tátori, pedagó-
govia a hostia 
mali možnosť 
n a v š t í v i ť 
Mohylu J. M. 
Hurbana, jeho 
starý hrob i 
Pamätnú izbu. 
V ý z n a m n ú 
o s o b n o s ť 
našich dejín, 
básnika, proza-
ika, novinára, 
redaktora cir-
kevných časopisov, vydavateľa literárnych 
almanachov, organizátora kultúrneho 
života, politika, 1. predsedu Slovenskej 
národnej rady, bojovníka za práva Slo-
vákov, spolutvorcu Slovenského divadla 
nitrianskeho, kodifikátora spisovnej slo-
venčiny, najbližšieho spolupracovníka 
Ľudovíta Štúra, evanjelického farára Jozefa 
Miloslava Hurbana na začiatku súťažného 
dňa priblížili starosta obce Hlboké Miloš 
Čobrda a evanjelický farár, senior Myjav-
ského seniorátu Miroslav Hvožďara. 

Na predjubilejnom 49. Hurbanovom 
pamätníku sa 4. apríla v Kultúrnom dome 
v Hlbokom predstavilo 30 recitátorov v pia-
tich vekových kategóriách recitujúcich poé-
ziu i prózu. Najúspešnejší z nich – Aneta 
Pekárová zo ZŠ v Sobotišti, Šimon Žúrek, 
Adela Danišová, Petra Simonová, Daniela 
Rybnikárová, Michaela Mikušová, Adam 
Praskač, Nina Orthová, Kristína Oslejová, 
Katarína Danišová - všetci zo ZUŠ v Senici 
a recitátorka kategórie dospelých Domi-
nika Štuberová zo Senice postúpili do kraj-
skej súťaže v umeleckom prednese poézie 
a prózy Hollého pamätník do Trnavy.

V Trnave budú okres Senica reprezen-
tovať tiež minuloroční účastníci celoštátnej 
súťaže v umeleckom prednese poézie a 
prózy Hviezdoslavov Kubín, ktorí do kraj-
skej súťaže postúpili priamo Pavlína Praska-
čová a Martin Očko zo ZUŠ v Senici. 

Obvodné a okresné súťaže v umelec-
kom prednese a v tvorbe divadiel poézie 
Hurbanov pamätník pripravilo Záhorské 
osvetové stredisko v Senici v zriaďova-
teľskej pôsobnosti Trnavského samospráv-
neho kraja v spolupráci s Mestom Senica, 
ZUŠ v Senici, Mestom Skalica, Mestom 
Holíč, Obecným úradom v Hlbokom, 
Obecným úradom v Kútoch. 

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica

foto Bc. Tomáš Jurovatý 

Adam Praskač

Vitajte škôlkari!
Do príprav na návštevu detí z mater-

ských škôl vkladáme vždy veľa energie 
a lásky. Každoročne sa tešíme na tých 
malých uštebotancov a ich pani učiteľky, 
lebo škola vtedy ožije celkom inak, vesel-
šie... „Veľkí“ žiaci chodia nazerať na detičky 
a hľadajú medzi nimi 
súrodenca, kamaráta 
alebo pani učiteľku, 
ktorá učila ešte ich, 
keď boli malí... Tak 
tomu bolo aj 4.,11. 
a 12.apríla, keď k 
nám zavítali pred-
školáci zo všetkých 
elokovaných pra-
covísk MŠ Senica a 
Rohova. Naši ôsmaci 

ich previedli aktivitami, ktoré sme pre nich 
nachystali, zacvičili si, tvorili, no vyskúšali si 
aj vyučovanie v prváckej triede. A poviem 
vám, niektorí by sa už teraz nestratili €. Po 
vyčerpávajúcom dopoludní dobre padla 
muffinka z kuchyne našich tiet kuchárok. A 
keď sme ich obdarili rozkošnými papiero-
vými sovičkami z dielne našich vychováva-

teliek, nevedeli sme, 
či majú väčšie očiská 
sovičky alebo deti... 
Radosť bola veľká. 
Naše poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí 
nás navštívili, ale aj 
tým, ktorí sa podieľali 
na organizácii (a 
nebolo ich málo). 

Mgr. S. Krišáková
ZŠ Sadová ulica

Dvere školy 
opäť dokorán

V snahe dať možnosť spoznať alebo 
aspoň vidieť našu školu naozaj všetkým 
deťom a rodičom, ktorí sa pripravujú na 
zápis k nám, sme dvere ZŠ na Sadovej 
ulici tento rok otvorili verejnosti po druhý 
raz. V sobotu 8. apríla sme pracovali ako 
včeličky a pripravení boli učitelia prvého aj 
druhého stupňa našej školy, pretože tento-
krát sa tu stretli budúci prváci aj piataci. A 
tak sa otvorilo mnoho našich odborných 
učební a tried, aby si prostredie, ktoré sa 
im onedlho stane druhým domovom dobre 
okukli. Činnosti boli väčšinou praktické, 
pre deti zaujímavé a nechýbal ani kultúrny 
program v podobe vystúpenia našich 
folkloristov a mažoretiek. Rodičia a deti sa 
mohli pýtať, vyrábali, učili sa, robili pokusy, 
hrali sa aj cvičili. Z tohto stretnutia máme 
naozaj veľmi dobrý pocit a ďakujeme všet-
kým návštevníkom, ktorí prejavili záujem o 
naše podujatie. Poďakovanie patrí aj tímu 
učiteľov, ktorí pre deti pripravili podnetné 
aktivity a pre všetkých príjemné sobotné 
dopoludnie. 

Kolektív ZŠ Sadová ulica
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Počas dvoch dní na konci marca nahlia-
dli druháci zo ZŠ s MŠ na Ulici J. Mudrocha 
v Senici do priestorov Gazdovského dvora 
v Turej Lúke. Žiaci okúsili dobu našich 
predkov na kopaniciach z konca 19. storo-
čia všetkými zmyslami. Zažili veľkonočné 
tradície - plietli korbáč, zdobili kraslice, 
nosili Morenu, Letečko, spievali ľudové 
piesne, napr. „Morena, Morena, kde´s 
kľúče podela? V Senici na rínku visia tam na 
klinku..." Žiaci tu našli všetko, čo by nemalo 
na poriadnom gazdovstve chýbať. Najviac 
ich upútali domáce zvieratá ovce, kozy, 
zajace, sliepky, pes. Na záver gazdiná deti 
pohostila bylinkovým čajom i lekvárovým 
chlebom. Vydarená exkurzia je dôkazom 
výchovy detí k úcte a udržiavaniu regionál-
nych zvykov. 

Mgr. Ivana Kovačičová

Pripravujú zelenú zónu
V areáli Strednej odbornej školy v Senici 

žiaci učebných odborov murár a inštala-
tér spolu s majstrami odborného výcviku 
budujú s finančnou podporou Nadácie 
EPH Zelenú zónu oddychu.

O d d y c h o v á 
zóna vzniká na 
ploche, ktorá 
bola zatrávnená 
a slúžila len na 
priechod cez 
areál školy. Zelenú 
zónu oddychu 
plánuje škola 
využívať na relax 
žiakov a pedago-
gických pracovníkov v čase prestávok vo 
vyučovaní, krúžkovej činnosti a v osobnom 
voľne.

Stavebnú projektovú dokumentáciu 
spracoval učiteľ odborných predmetov Ing. 
Rastislav Španka. Odborných murárskych 
prác sa ujali majstri odborného výcviku 

Ján Sládek a Bc. František Barta. Inštala-
térske práce koordinoval majster Vladimír 
Chudý. Počasie neumožňovalo vo februári 
a marci pracovať so žiakmi vonku každý 
deň, ale časový harmonogram dohodnutý 
s Nadáciou EPH sa darí napĺňať. V týchto 
dňoch ukončujú žiaci murárske práce, 

p r i p r a v u j e m e 
úpravu terénu, 
výsev trávy, nákup 
a umiestnenie 
zelene, nákup 
z á h r a d n é h o 
nábytku.

Všetci, ktorí 
pracujú na pro-
jekte, sú presved-
čení, že areál 

našej školy bude zatraktívnený a všetci sa 
v zelenej oddychovej zóne budú cítiť prí-
jemne. Touto cestou ďakujeme sponzorom 
nášho projektu Nadácii EPH.

Mgr. Libuša Orgoníková
zástupkyňa riaditeľa SOŠ

Najvyššie hasičské 
vyznamenanie pre 
Jozefa Slobodu

Dlhoročný člen Dobrovoľ-
ného hasičského zboru mesta 
Senica Jozef Sloboda prevzal 4. 
apríla v Žiline najvyššie vyzna-
menanie Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany, a to čestný titul Zasl-
úžilý člen DPO SR. 

V okrese Senica je Jozef Sloboda devia-
tym členom, ktorému bol tento čestný titul 
udelený. Na slávnostnom stretnutí v Žiline 
mu ho odovzdal prezident DPO SR Ladi-
slav Pethő. 

Jozef Sloboda sa narodil 19. marca 1953 
v Senici. Po ukončení školy v roku 1969 
začal pracovať v Slovenskom hodvábe v 
Senici. Od roku 2004 až do roku 2015 až 
do dôchodku pracoval na oddelení tech-
nického vlákna. . 

V roku 1974 vstúpil do Dobrovoľného 
hasičského zboru mesta Senica. V rokoch 
1981 - 1984 bol trénerom družstva detí 
Plameň Senica. V rokoch 1985 až 1990 bol 
členom závodného družstva mužov SH 
Senica, ktoré sa zúčastňovalo na viacerých 
slovenských súťažiach, ktoré organizovali 
chemické podniky na Slovensku. Požiarne 
družstvo mužov dosahovalo v tom období 
veľmi dobré výsledky v rámci okresu, kraja, 
ale i v súťažiach družstiev podnikov che-
mického priemyslu na Slovensku. 

Po roku 1989 po privatizácii Sloven-
ského hodvábu dochádzalo k postupnej 
racionalizácii pracovných síl a k odchodu 
mnohých pracovníkov i členov DZPZ z 
podniku. Dobrovoľní hasiči sa potom plno-
hodnotne uplatnili v DHZ Senica.

Po vstupe do DHZ mesta Senica v roku 

2000 začal trénovať druž-
stvo žien, ktoré pod jeho 
vedením získalo v roku 
2001 v republikovom 
kole previerok priprave-
nosti DHZ v Turanoch 
prvýkrát titul majsteriek 
SR. Tento úspech celý 
kolektív veľmi povzbudil 
a pokračovali v trénin-
goch. Úspech sa dostavil 
i v roku 2003, keď druž-
stvo žien na takej istej 

súťaži v Lipanoch potvrdilo titul majsteriek 
Slovenska. V tvrdom tréningu pokračovali 
dievčatá spolu s ich trénerom ďalej a v 
roku 2005 na súťaži v Šuranoch sa senické 
hasičky stali po tretí raz majsterkami SR, čo 
sa v histórii okresu, kraja i republiky ešte 
nikomu nepodarilo. V družstve žien súťa-
žili i obe jeho dcéry, na ktoré je právom 
veľmi hrdý. V roku 2005 družstvo žien pod 
jeho vedením reprezentovalo Slovensko na 
medzinárodnej súťaži CTIF vo Varaždíne, 
kde obsadilo 4. miesto. 

Jozef Sloboda je držiteľom odznaku II. 
výkonnostnej triedy, stužky za vernosť 40 
rokov, medaily Za príkladnú prácu, medaily 
Za zásluhy, medaily Za mimoriadne 
zásluhy a v roku 2001 za úspech na súťaži 
v Turanoch mu bola udelená medaila Za 
zásluhy o výcvik. 

V roku 2002 bol ako tréner ocenený na 
podujatí Športovec roka spolu s členkami 
hasičského družstva žien. 

Hoci je už dôchodca, stále sa aktívne 
podieľa na organizovaní hasičských súťaží 
a kultúrnych podujatí organizovaných 
DHZ Senica, pomáha pri výcviku malých 
detí a mládeže. Vo výbore DHZ pracuje 
ako revízor. V minulosti vykonával funkciu 
zástupcu veliteľa. 

NS

Predstavujú sa 
absolventky 

Do 13. mája je v Galérii v podkroví 
Základnej umeleckej škole výstava z 
tvorby absolventiek štúdia pre dospelých 
Viery Medňanskej, Zdenky Krajsovej (obe 
Seničanky), Marcely Krajčovej a Marty 
Kusej, ktoré umelecky rástli pod vedením 
pedagóga ZUŠ Štefana Ortha. Výtvarník 
na ich adresu konštatoval, že to boli štyri 
roky overovania si schopností v technikách 
kresby, maľby, grafiky či modelovania: 

„Široká škála námetov, ktorú čerpali zo 
života a z dejín výtvarného umenia bola 
pre nich inšpiráciou, motiváciou i pouče-
ním.“ 

bar

Do práce na bicykli
Po druhý raz sa mesto Senica zapája do 

akcie Do práce na bicykli. Mesto Senica 
vyzýva firmy, inštitúcie či úrady, aby sa do 
projektu zapojili a pomohli spropagovať 
myšlienku, že cesta do práce na dvoch 
kolesách môže byť zdraviu, peňaženke, 
životnému prostrediu, ale predovšetkým 
dobrému pocitu a úsmevu na tvári pro-
spešná. Registrovať sa môžete do 5.5.2017 
na stránke: www.dopracenabicykli.eu

lv
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Rebríček najpredávanejších kníh
v internetovom kníhkupectve vydavateľstva Arkus www.vydarkus.eu – apríl 2017

 autor: názov: vydavateľ:
1. Monsigny, J.:  Cárov syn Arkus
2. Kol.:   Zábavné hlavolamy 2 Arkus
3. Genova, L.:  Strácam svoje ja Arkus
4. Mlčochová, J.: Adrianin prvý prípad (3.vyd.) Arkus
5. Kol.: Krížovky a osemsmerovky Bookmedia
6. Gahl, Ch.:  Žolík pre všetky prípady  Arkus
7. Morpurgo, M.: Vojnový kôň Arkus 
8. Kol.: Kung Fu Panda  Slovart 
9. Blyton, E.:   Slávna päťka na ostrove pokladov  Slovart
10. Kramárová, H.:  Mojej malej kuchárke  Direct Press
11. Genova, L.: Ľavá strana sveta Arkus
12. Riddle, A., G.: Tajomný gén Atlantídy Slovart

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:
Mlčochová, J.: Zábavné hlavolamy 3
Nový titul zo série Preč s nudou je zároveň pokračovaním veľmi úspešných titulov 
Zábavné hlavolamy a Zábavné hlavolamy 2. Čitateľov čaká ďalšia porcia rozličných háda-
niek a hlavolamov - rozmanité bludiská, doplňovačky, kris-kros, logické úlohy, úlohy so 
zápalkami, slovné i textovéosemsmerovky... a ešte veľa, veľa ďalších zaujímavých vecí.
Mákká väzba, 148 x 210 mm, 72 strán, cena: 3,80 eur, pre členov knižného klubu 2,80 eur

Detské doplňovačky 2/17 korytnačie
Korytnačky sú mimoriadne zaujímavé stvorenia. Žijú na tejto Zemi už odpradávna a doží-
vajú sa veľmi vysokého veku. V týchto Detských doplňovačkách sa pri lúštení hádaniek 
dozviete o korytnačkách veľa pozoruhodných informácií, o ktorých ste dosiaľ možno 
nemali ani tušenia... 
148 x 210 mm, 16 strán, plnofarebné, cena 0,75 eur, pre predplatiteľov 0,73 eur.  

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

Štafeta po tretí raz 
Mestská plaváreň sa po tretí raz na 24 

hodín otvorí pre plaveckú verejnosť, a to 
5. mája o 9. hod. Na druhý deň budeme 
vedieť či sa podarilo prekonať vlaňajší 
rekord v počte 405 plavcov a preplávaných 
133,5 km. 

Tretí ročník štafety začnú tradične 
predstavitelia samosprávy mesta Senica, 
pokračovať budú žiaci zo škôl, popoludní 
členovia plaveckých klubov, firmy, rôzne 
záujmové združenia a verejnosť. Za 24 
hodín majú možnosť navštíviť plaváreň 
všetci, ktorí chcú prispieť nielen k svojej 
lepšej kondícii, ale aj k dobrému výsledku 
štafety. V prvých dvoch ročníkoch sa pla-
vecká štafeta stretla s pozitívnym ohlasom 
vo verejnosti, sprevádzala ukončenie éry 
starej a otvorenie zrekonštruovanej pla-
várne. Organizátor Jaroslav Fodor v spolu-
práci s Rekreačnými službami mesta Senica 
dáva možnosť plavcom, aby sme spoločne 
vytvorili v meste novú tradíciu, veď podm-
ienky na trénovanie sú v krásnej plavárni 
veľmi dobré. 

Koho myšlienka oslovila, treba sa prihlá-
siť u Jaroslava Fodora e-mailom na stafeta@
reco.sk alebo telefonicky na 0905 970 058. 
Podrobnosti o účasti v štafete získate na 
www.reco.sk/stafeta2017. 

bar

Dni detskej knihy
Už viac ako dve desaťročia v jarných 

mesiacoch organizuje Záhorská knižnica 
festival Dni detskej knihy. V tomto roku sa 
budú konať v dňoch 31. mája – 5. júna s 
finančnou podporou Mesta Senica a COOP 
Jednota Senica, spotrebné družstvo. 

Pre čitateľov a priaznivcov sme pripra-
vili bohatý a zaujímavý program, v rámci 
ktorého sa budú konať stretnutia s význam-
nými slovenskými spisovateľmi (napr. Baňo 
Jobus), ilustrátormi, vydavateľmi a ďalšími 
tvorivými pracovníkmi, ktorí svoju prácu 
zasvätili tvorbe pre deti. 

Aj v tomto roku je hlavným cieľom pro-
jektu motivovať deti k čítaniu aj pravidel-
ným návštevám knižnice a zároveň vytvoriť 
príležitosť na osobné spoznávanie autorov, 
ilustrátorov a vydavateľov. DDK sa budú 
konať v knižnici a v niektorých základných 

školách. Zapojíme sa i do celoslovenských 
projektov: Celé Slovensko číta deťom a 
Čitateľský maratón. Prezentovať budeme aj 
nový knižný titul mladých autoriek Jany Lar-
sson, Miriam Hurban-Šebestovej a Lenky 
Belišovej Lemi a Mimi hľadajú mamu. Táto 
kniha uzrie svetlo sveta v máji vo vydava-
teľstve Le-Mimi. 

Pestrosť a žánrová rôznorodosť jednot-
livých podujatí počas Dní detskej knihy sú 
zárukou toho, že deti i dospelí si tu nájdu 
niečo zaujímavé, čo ich obohatí.

KS

Ako predchádzať 
ohrozeniu

N e b e z p e č e n s t v o 
môže hroziť vonku i v 
aute. Páchatelia vyhľadá-
vajú miesta najmenšieho 
odporu a nebezpečenstva. Vždy na to mys-
lite a svojím bezstarostným konaním im 
neuľahčujte vaše možné okradnutie alebo 
prepad. Najlepšia ochrana pred prepadom 
je, ak k nemu vôbec nedôjde.

 - Opravte si svetlá v blízkosti vášho 
domu alebo bytu. Páchatelia sa radi skrý-
vajú v tme. Pri vstupe do domu majte pri-
pravené kľúče a buďte viac opatrní.

 - V prázdnejšom autobuse si sadajte 
radšej do blízkosti vodiča. Ak sa potre-
bujete spýtať na cestu, pýtajte sa radšej 
vodiča ako náhodných cestujúcich.

 - Ak sedíte v aute a na niekoho čakáte, 
majte zatvorené dvere aj okná.

 - Po meste jazdite so zamknutými dve-
rami. Znížite riziko, že k vám nasadnú do 
auta cudzie osoby, napríklad na križovatke. 

- Ak vás na križovatke niekto obťažuje, 
neodpovedajte a okamžite pri prvej príleži-
tosti choďte preč. 

- Schovajte si tašky, peňaženky a iné 
cenné veci tak, aby neboli voľne poho-
dené na sedadlách a nelákali tak zlodejov 
ku krádeži. 

- Pri návrate k autu sa presvedčite, či 
niekto nie je v blízkosti auta alebo dokonca 
schovaný vo vašom aute.

 - Parkujte, ak sa dá, čo najbližšie k 
miestu určenia a na dobre osvetlených 
miestach. 

- Neberte stopárov. Nikdy neviete, čo sa 
v nich skrýva a prečo stopujú. 

- Ste povinný poskytnúť prvú pomoc 
pri dopravnej nehode, ak zastavujete pri 
dopravnej nehode, buďte v strehu a veľmi 
opatrný dovtedy, kým sa nepresvedčíte, že 
nehoda nie je, iba fingovaná.

 - Buďte realista v posúdení schopností 
vlastnej ochrany. Akákoľvek reakcia krikom 
alebo útekom môže byť úspešná, ale na 
druhej strane môže i viesť k vyprovokova-
niu útoku útočníkom. Zvážte svoje mož-
nosti a schopnosti, skúste odhadnúť reak-
cie útočníka. Ak ste ohrozený a neviete si 
pomôcť, k ochrane niekedy stačí i pasívna 
ochrana (zvracanie, pomočenie sa…). 
Pamätajte, že každá situácia je iná a len vy 
môžete rozhodnúť, ktorú využijete.
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na riaditeľa školy 
- Základná škola Senica

Mesto Senica v súlade s § 4 ods. 1 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie miesta riaditeľa 
školy - Základná škola, Komenského 959, 
Senica s nástupom od 1. júla 2017.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• splnenie kvalifikačných predpokladov 

pre výkon pedagogickej činnosti podľa 
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a o odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpo-
klady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnan-
cov v znení neskorších predpisov ďalej len 
„zákon č. 317/2009 Z. z.“),

• dosiahnutie kariérového stupňa – peda-
gogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa 
zákona č. 317/2009 Z. z.

• najmenej 5 rokov pedagogickej 
praxe podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona 
596/20003 Z.z.

Iné požadované predpoklady:
• osobnostné a morálne predpoklady,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka slovom a pís-

mom,
• znalosť a orientácia v školskej, ekono-

mickej a pracovno-právnej legislatíve školy,
• znalosť práce s PC (Word, Excel, Inter-

net, e-mail)
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k 

prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania,
• doklady preukazujúce najvyššie dosi-

ahnuté vzdelanie (vo forme overenej 
kópie),

• doklady preukazujúce vykonanie 1. 
atestácie alebo jej náhradnej formy (vo 
forme overenej kópie),

• originál výpisu z registra trestov (nie 
starší ako tri mesiace)

• profesijný životopis
• koncepčný zámer rozvoja školy (v roz-

sahu najviac 3 strany A4),
• písomný súhlas uchádzača na použitie a 

spracovanie osobných údajov pre potreby 
výberového konania v súlade s § 11 zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti: do 12.00 
hod. dňa 12. mája 2017 – rozhodujúcim 
je čas doručenia do podateľne Mestského 
úradu v Senici.

Žiadosť o zaradenie do výberového 
konania spolu s požadovanými dokladmi 
doručte v uzatvorenej obálke s ozna-
čením VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ 
Základnej školy, Komenského 959, Senica 

– NEOTVÁRAŤ osobne alebo zašlite poš-
tou na adresu: Mesto Senica, Štefánikova 
1408/56, 905 01 Senica.

Vyhlasovateľ výberového konania si 
vyhradzuje právo nezaradiť do výbero-
vého konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované predpoklady a ktorí v termíne 
podania žiadosti alebo dodatočne urče-
nom termíne nepredložia všetky požado-
vané doklady. 

Mesto Senica ako vyhlasovateľ výbe-
rového konania a zriaďovateľ Základnej 
školy, Komenského 959, Senica poveruje 
príslušnú radu školy, aby uchádzačom, 
ktorí splnili podmienky výberového kona-
nia, oznámila termín a miesto výberového 
konania, a to najneskôr 7 dní pred jeho 
konaním. 

Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica 

Výberové konanie 
na riaditeľa školy 
- Základná umelecká 
škola Senica

Mesto Senica v súlade s § 4 ods. 1 
zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov vyhlasuje výberové 
konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy 
- Základná umelecká škola, Vajanského 27, 
Senica s nástupom od 1. júla 2017.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
• splnenie kvalifikačných predpokladov 

pre výkon pedagogickej činnosti podľa 
zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 
zamestnancoch a o odborných zamest-
nancoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpo-
klady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
pre jednotlivé kategórie pedagogických 
zamestnancov a odborných zamestnan-
cov v znení neskorších predpisov ďalej len 
„zákon č. 317/2009 Z. z.“),

• dosiahnutie kariérového stupňa – peda-
gogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa 
zákona č. 317/2009 Z. z.

• najmenej 5 rokov pedagogickej 
praxe podľa § 3 ods. 5 písm. b) zákona 
596/20003 Z.z.

Iné požadované predpoklady:
• osobnostné a morálne predpoklady,
• bezúhonnosť,
• zdravotná spôsobilosť,
• ovládanie štátneho jazyka slovom a pís-

mom,
• znalosť a orientácia v školskej, ekono-

mickej a pracovno-právnej legislatíve školy,
• znalosť práce s PC (Word, Excel, Inter-

net, e-mail)
Zoznam dokladov, ktoré treba pripojiť k 

prihláške do výberového konania:
• prihláška do výberového konania,
• doklady preukazujúce najvyššie dosi-

ahnuté vzdelanie (vo forme overenej 

kópie),
• doklady preukazujúce vykonanie 1. 

atestácie alebo jej náhradnej formy (vo 
forme overenej kópie),

• originál výpisu z registra trestov (nie 
starší ako tri mesiace)

• profesijný životopis
• koncepčný zámer rozvoja školy (v roz-

sahu najviac 3 strany A4),
• písomný súhlas uchádzača na použitie a 

spracovanie osobných údajov pre potreby 
výberového konania v súlade s § 11 zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných úda-
jov v znení neskorších predpisov

Termín podania žiadosti: do 12:00 
hod. dňa 12. mája 2017 – rozhodujúcim 
je čas doručenia do podateľne Mestského 
úradu v Senici.

Žiadosť o zaradenie do výberového 
konania spolu s požadovanými dokladmi 
doručte v uzatvorenej obálke s označením 
VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Základnej 
umeleckej školy, Vajanského 27, Senica 
– NEOTVÁRAŤ osobne alebo zašlite poš-
tou na adresu: Mesto Senica, Štefánikova 
1408/56, 905 01 Senica. 

Vyhlasovateľ výberového konania si 
vyhradzuje právo nezaradiť do výbero-
vého konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované predpoklady a ktorí v termíne 
podania žiadosti alebo dodatočne urče-
nom termíne nepredložia všetky požado-
vané doklady.

Mesto Senica ako vyhlasovateľ výbe-
rového konania a zriaďovateľ Základnej 
umeleckej školy, Vajanského 27, Senica 
poveruje príslušnú radu školy, aby uchád-
začom, ktorí splnili podmienky výberového 
konania, oznámila termín a miesto výbe-
rového konania, a to najneskôr 7 dní pred 
jeho konaním.

Mgr. Branislav Grimm
primátor mesta Senica

35. ročník 
Sobotištskej pätnástky 

Milovníci pohybu v prírode si turistic-
kým pochodom Sobotištská pätnástka 8. 
mája pripomenú 72. výročie víťazstva nad 
fašizmom. Organizátori z Klubu sloven-
ských turistov Sobotište pripravili päť trás. 
Od desať kilometrovej (12, 15, 30 km) až 
po tú najdlhšiu päťdesiat kilometrovú. 
Všetky trasy vedú po značených turistic-
kých chodníkoch Myjavskej pahorkatiny a 
Bielych Karpát. Na každej z trás je možnosť 
občerstviť sa v bufetoch organizátorov. Pre-
zentácia účastníkov (od 6.00 hod.) bude v 
Dome kultúry, ktorý sa nachádza v parku 
v centre obce za kaštieľom, v ktorom sídli 
Obecný úrad. Každý účastník si bude môcť 
v priestoroch štartu kúpiť suvenír. Okrem 
habánskej keramiky aj pohľadnicu obno-
venej Útulne pod Uchánkom a tiež knižnú 
novinku: Sobotište na pohľadniciach a foto-
grafiách (Fototéka dejín mestečka Sobo-
tište).  

J. Koba 
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Slovenska

T o h t o r o č n ý 
vrchol pre sloven-
ských karatistov boli 
Majstrovstvá Sloven-
ska, ktoré sa usku-
točnili v Galante. Na 
seniorskom šampi-
onáte sa zúčastnili 
najlepší slovenskí 
karatisti, ktorí si 
vybojovali účasť v 
Slovenských pohároch. Každý súboj bol teda 
naplno, v elite tohto bojového športu už nie 
je slabší súper, ani čas na oddych. Okrem 
bojov o titul majstra Slovenska išlo aj  o nomi-
náciu najlepších do reprezentácie SR na Maj-
strovstvá Európy 2. - 7. mája v Turecku. 

V každej kategórii olympijského karate 
môže na šampionáte EKF štartovať iba 
jeden reprezentant, ten najlepší. Motivácia 
na slovenskom šampionáte bola teda maxi-
málna. Prvý raz nastúpila medzi ženami 
vekom ešte juniorka Alžbeta Ovečková z 
Hanko kai Senica. 20-ročná juniorská repre-
zentantka Slovenska preteká už úspešne aj 
medzi seniorkami a jej meno je známe na 
európskych i svetových turnajoch. Doraste-
necká majsterka Európy a mnohonásobná 
majsterka Slovenska sa svojich starších 
súperiek nezľakla. V kata ženy je Slovensko 
v svetovej špičke, jej najväčšie konkurentky 
v súboji o zlato, post slovenskej jednotky a 
reprezentačné kimono sú tiež medailistky 
z majstrovstiev Európy i sveta. Zverenkyňa 
MUDr. M. Čulena  na tatami predvádzala 
prvotriedne karate, presné, rýchle i dyna-
mické. Po voľnom 1. kole vyradila v druhom 
Bačíkovú z Prievidze jasne 5:0. V 3. kole 
mala za súperku skúsenú reprezentantku 

SR Dorotu Balciarovú. Ani táto výborná, 
niekoľkonásobná medailistka z európskych 

a svetových šampionátov nezastavila 
vynikajúcu senickú karatistku. Po per-
fektnom výkone ju mladá šampiónka 
v semifinále porazila 4:1 a bola vo 
finále. V ostro sledovanom finále v 
súboji o titul sa stretli dve neporazené 
pretekárky. Alžbeta zacvičila proti K. 
Longovej z Bratislavy zrejme najťaž-
šiu katu na svete Čatan Jara Kušanku 
a po víťazstve sa stala najlepšou slo-
venskou pretekárkou i medzi ženami.

Čerstvej majsterke Slovenska 
Ovečkovej by mal k nominácii 

pomôcť i nedávny úspech na najväčšom 
slovenskom turnaji - Veľkej cene Slovenska. 
37. ročník prilákal do Národného teniso-
vého centra v Bratislave obrovskú účasť 1 
469 pretekárov zo 154 klubov a reprezen-
tácií z 21 krajín. Ovečková vyradila v 1. kole 
A. Rasolkovú z Bieloruska jednoznačne 
5:0, v 2. kole vyradila juniorskú majsterku 
Európu Z. Augustinovú (ČR) 4:1. Jej víťazný 
postup zastavila v semifinále omnoho 
staršia i silnejšia maďarská jednotka L. 
Stercková. Po tesnej výhre 3:2 postúpila 
do finále Maďarka. V súboji o bronz však 
Seničanka opäť dominovala, keď porazila 
suverénne 5:0 svoju reprezentačnú kole-
gyňu J. Vaňušaníkovú a získala 3. miesto v 
kata ženy. 

V kata mužov sa po zranení vracia do 
formy odchovanec Hanko kai Senica a 
reprezentant SR Michal Toure, ktorý obsa-
dil 7. miesto. O nominácii na ME v Turecku 
sa rozhodne v najbližších dňoch.

Najbližšie budú štartovať senickí kara-
tisti na Grand Prix Žilina 29. apríla. O tituly 
majstrov Českej republiky budú bojovať 13. 
mája na majstrovstvách ČR v štýle godžu 
v Brne.

E. Jareč

FK Senica vo 
Fortuna lige

Senickí futbalisti 
odohrali vo Fortuna lige 
ďalšie zápasy. V úvodných štyroch kolách 
jarnej časti hrali proti najlepším tímom 
(Žilina, Trnava, Slovan, Trenčín), teraz na 
nich čakali stretnutia s mužstvami, ktoré sú 
v tabuľke v druhej polovici.

Po reprezentačnej prestávke pricestovali 
do Senice východniari z ďalekých Micha-
loviec. Seničanom vyšiel výborne vstup do 
zápasu, keď už v 6. min. prekvapil brankára 
hostí peknou strelou z priameho kopu Kra-
tochvíl - 1:0. Diváci však  nevideli oku lahodi-
aci futbal. Hosťujúci celok bol aktívnejší, mal 
loptu na svojich kopačkách, na domácich 
mladíkoch  bola badateľná únava z repre-
zentačných zápasov, v ktorých nastúpilo až 
6 hráčov. Našťastie pre Seničanov boli hos-
tia nepresní vo finálnej fáze. Brankára Placha 
zamestnával najmä aktívny obranca Šimčák, 
ale vyloženú gólovú možnosť si Zemplín 
nevypracoval. Po prestávke mohol zvýšiť 

vedenie domácich Pajer, ale s jeho neprí-
jemnou strelou si brankár Macej poradil. 
Všetky body tak zostali doma.

Ďalšie dve stretnutia odohrali Seničania 
na ihriskách súperov, ktorí sú v tabuľke pod 
nimi. V 26. kole cestovali do Popradu, kde 
počas jarnej časti má svoje sídlo Prešov. 
Nebezpečnejším celkom boli hosťujúci 
hráči, ktorí si vypracovali gólové možnosti. 
Hneď v úvodnej minúte išiel sám na bran-
kára Kováč, ale domáci gólman Talian ho 
vychytal. Ďalšiu dobrú možnosť mal Bri-
gant. Domáci sa dostali k slovu v závere 
polčasu, ale s ich strelami si uzdravený 
brankár Šulla poradil. Po prestávke mali 
opäť Seničania veľkú možnosť na skórova-
nie. V 63. min. bol v samostatnom nájazde  
Turyna, ale ani on nedokázal prekonať Tali-
ana. Za nevyužité šance prišiel trest, keď v 
80. min. sa po akcii Katonu dostal k lopte 
Kubus, pre ktorého už nebolo problém 
dopraviť loptu do siete - 1:0. Zápas tak 
skončil tesným víťazstvom Prešova, ktorý 
zvíťazil po dlhých 13 dueloch.

O týždeň neskôr zverenci trénerov 
Mentela a Ščasného nastúpili v Zlatých 

Moravciach. Pred obidvomi bránami bolo 
dosť vzruchu, takže diváci mali na čo poze-
rať. Už v 5. min. mohol streliť gól Brigant, 
ale úspešný nebol, rovnako tak na druhej 
strane legionár De Oliveira. V 10. min. 
sa podarilo ViOn-u streliť vedúci gól - po 
centri Machuču sa pekne trafil Bariš - 1:0. 
Do polčasu mohol vyrovnať Brigant, ale 
zblízka prestrelil bránu. Aj po prestávke sa 
hral vyrovnaný súboj. V 59. min. sa poda-
rilo Seničanom vyrovnať - na prihrávku Kra-
tochvíla si pekne nabehol Blažek a svojím 
prvým gólom v najvyššej súťaži prekonal 
brankára Holeca - 1:1. Potom však domáci 
zvýšili svoje úsilie a chceli prvýkrát v jar-
nej časti zvíťaziť. V 90. min. brankár Šulla 
na bránkovej čiare zmaril tutovku stopéra 
Kapora. V tretej minúte nadstaveného času 
si títo dvaja zopakovali mikrosúboj,  tento-
raz bol úspešnejší domáci hráč, keď z hra-
nice malého vápna zavesil nekompromisne 
pod brvno - 2:1.

Senickí mladíci sú v tabuľke na 9. mieste, 
do konca ročníka im ešte zostáva odohrať 
5 duelov.

Ivan Tobiáš

2. kolo ligy mladších 
žiakov 

V Trenčíne sa 1. apríla uskutočnilo 2. 
kolo ligy mladších žiakov v mládežníckom 
štvorboji. Členky senického klubu Barbell 
Viktória Sládková a Elizabeth Žídek repre-
zentovali klub Golem z Nového Mesta nad 
Váhom a svojím výkonom výrazne pomohli 
Golemu k získaniu 4. miesta v celosloven-
skej súťaži. 

V mlá-
dežníckom 
š t v o r b o j i 
sa súťaží v 
t r o j s ko k u 
s ú n o ž 
v p r e d , 
hode medi-
c i n b a l o m 
cez hlavu 
vzad, trhu 
a nadhode. 
Výkony našich pretekárok boli: 

trojskok – Viki 5,1 m a Elizabeth 5,2 m, 
hod – Viki 7,5 m a Elizabeth 6,2 m, trh – 
Viki 26 kg+15 bodov za techniku, Elizabeth 
20 kg+15 bodov, nadhod – Viki 36 kg+12 
bodov, Elizabeth 25 kg+14 bodov. Obidve 
pretekárky vytvorili viaceré osobné rekordy 
a Viktória Sládková svojím výkonom potvr-
dila pozíciu favoritky na zlatú medailu na 
májových majstrovstvách Slovenskej repub-
liky v mládežníckom štvorboji jednotlivcov. 

Športový klub Barbell zároveň pozýva 
deti do detského denného športového 
tábora, ktorý sa uskutoční v dňoch 7.- 11. 
augusta v priestoroch Základnej školy na 
Ulici V. Paulínyho-Tótha v Senici. Viac infor-
mácií poskytneme na tel. čísle 0948 781 
976.

A.P.
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tKunov hostil 
Ultimate Frisbee

V Kunove sa počas víkendových dní 8. 
a 9. apríla uskutočnilo prvé kolo slovenskej 
ligy v ultimate frisbee. Ultimate liga SAF je 
séria turnajov, ktorých hlavným cieľom je 
rozvoj klubov. Počas 
celého turnaja pano-
vala dobrá nálada, 
počasie bolo pestré (od 
„smoklenia”, cez vietor 
až po letný výpek), a 
tak bolo možné vidieť 
množstvo herných stra-
tégií a tiež veľa nových 
usmiatych tvárí. 

Na turnaji sa zúčast-
nilo 7 slovenských 
tímov, 1 český tím a zo 
senických hráčov boli 
zostavené 2 tímy - Kus 
Plastu A a B.

Kus Plastu A tím mal 
za cieľ zohrať sa na 
majstrovstvá Slovenska 
v kategórii mix, ktoré 
budú v júni, Kus Plastu 
B tím slúžil na rozvoj 
nových nádejí Kusu Plastu. Ani jeden zo 
senických tímov výsledkami dieru do sveta 
nespravil, no A tím vyhral cenu Spirit of the 
Game (cenu za najférovejší tím) a B tím v 
tomto hodnotení skončil na druhom dele-
nom mieste s U.F.O. Špačince.

Víťazným tímom turnaja sa stal tím 
U.F.O. Špačince, ktorý vo finále zdolal 
prekvapenie turnaja Paskudy Sabinov. 
Tretie miesto získal tím Qutsiterz z Brati-
slavy, keď potvrdil skupinové víťazstvo nad 
celkom Baník lásky Prievidza. Na ďalších 
miestach skončili Leftovers Brno, KeFear 
Košice, Kus Plastu A Senica, Mental Discor-

ders Bratislava, North Side Turzovka, Kus 
Plastu B Senica. Výsledky všetkých zápasov 
nájdete na: http://tinyurl.com/rozpis-liga-
-Kunov.

M. Macková

Horný rad sprava: Ján „Šani” Švarc, Dominik Cibula, Matej 
„Sury” Surový, Peter „Bicman” Cibula, Mário Polák, Jakub Bar-
toň, Matej Rybársky, Martin „Cibi” Cibula, Richard Mička, Jakub 
„Kocka” Hladík, Urban Sivák
Dolný rad sprava: Marcela „Maca” Macková, Petra Cicáková, 
Lucia „Luc” Pekárová, Timotea Milotová, Žaneta Pavlovská, 
Bianka „Bia” Péčiová, Pavol „Cvaco” Vaca.

Stolní tenisti o pohár
V Spoločenskom dome v Kunove sa v 

nedeľu 9. apríla uskutočnil druhý ročník 
Veľkonočného stolnotenisového turnaja o 
Pohár primátora mesta Senica. Turnaj bol 
opäť určený pre registrovaných aj nere-
gistrovaných hráčov bez rozdielu veku či 
pohlavia. Zúčastnilo sa ho 30 hráčov, o päť 
viac ako v minulom ročníku. 

Turnaj zorganizovali Stolnotenisový klub 
Byt – Centrum Senica, Mestské kultúrne 
stredisko Senica, Mesto Senica a Mestský 
výbor č. 8 Kunov.

Na turnaji štartovalo 7 registrovaných a 
23 neregistrovaných hráčov, neprihlásila sa 
ani jedna žena. Po tuhých bojoch v šiestich 
skupinách, kde hrali registrovaní aj neregis-
trovaní hráči systémom každý s každým, sa 
v ďalších bojoch stretli už samostatne tí naj-
lepší z každej kategórie vo vyraďovacích 
bojoch o finále turnaja. 

V kategórii registrovaných 
hráčov sa vo finálovom súboji 
stretli kolegovia z STK Byt – 
Centrum Senica Branislav Flaj-
žík a Aleš Lazorčák a po tuhom 
boji v pomere setov 3:2 zvíťazil 
Aleš Lazorčák. Tretí bol Jarolslav 
Fedor. V kategórii neregistrova-
ných stolnotenistov sa vo finále 
proti sebe postavili Bernard Vaca 
a Ján Brečka (na foto). 

S výsledkom 3:1 si pohár primátora 
vybojoval Bernard Vaca. Na treťom mieste 
skončil Ján Klempa zo Závodu. Ceny víťa-
zom odovzdali primátor mesta Senica Bra-
nislav Grimm, predseda Stolnotenisového 
klubu Byt – Centrum Senica Ján Lazor-
čák. Najmladším účastníkom turnaja bol 
17-ročný Lenny Grznárik z Bratislavy. Cenu 
pre najstaršieho účastníka si odniesol 78,5 
ročný Seničan Ján Chrenka, ktorý v silnej 
konkurencii mladších účastníkov obsadil 
4. miesto. Popri hráčskych povinnosti-
ach si plnil na turnaji aj úlohu hlavného 
rozhodcu, preto si zaslúžil od primátora 
mesta zvláštnu cenu. Potešiteľné je, že sa 
na turnaji zúčastnili nielen hráči z Kunova, 
Senice, Čáčova, ale aj zo Sobotišťa, Rybiek, 
Šajdíkových Humeniec, Šaštína-Stráží, Jab-
lonice, Prietrže a Bratislavy.

František Šteffek
MsKS Senica 

Turisti v prírode
Druhý tohtoročný výšľap senických 

turistov 1. apríla smeroval zo železničnej 
stanice smerom na Trnavu. Na stanici v 
Smoleniciach nás už čakali ďalší turisti, s 
ktorými sme pešo pokračovali do dediny 
kochajúc sa panorámou zámku, okolitým 
horstvom Malých Karpát s prevažne list-
natým lesom. Po modrej turistickej značke 
sme kráčali hore svahom a pozorovali pre-
búdzajúcu sa jarnú prírodu plnú fialiek a 
iskerníkov. Pri smerovníku Pod Zárubami 
sme si oddýchli a nazbierali medvedieho 
cesnaku. Po prekonaní najvyššieho bodu 
sme dolu svahom pokračovali na priehradu 
Buková. Jedna časť turistov pokračovala do 
Prieval, ktorým cestu okolo potôčika zdo-
bili ružice záružlia, ktoré dnes vidíme už 
zriedkavo. Druhá časť turistov pokračovala 
po žltej značke popri potoku lemovanom 

liečivou bylinou cesnakom medvedím. 
Lesným chodníkom, krásnym údolím 
sme zišli do čistej a upravenej obce Pla-
vecký Peter. 

Spokojných 26 turistov pobudlo v 
jarnej prírode 8 hodín, načerpali nové 
sily a vrátili sa autobusom so Senice. 
Pozývame medzi nás aj ďalších na spo-
ločné túry prírodou. 

Anna Petráková
KST Senica 

20. máj,  8.30 
Memoriál  Soni Cádrovej 
- detská hasičská súťaž
miesto: Základná škola Ulica V. Paulí-
nyho-Tótha

8.  máj, registrácia  6.00 -10.00 
Sobotištská pätnástka
miesto: štart a cieľ Sobotište  Dom 
kultúry 

STRELECKÉ PRETEKY:
6. máj – regionálne  majstrovstvá  M - 400
miesto: strelnica Čáčov 

7. máj  – regionálne majstrovstvá B-50, 
OS - 40
miesto: strelnica Čáčov 

21. máj - regionálne kolo KMPP 
– krúžky mladých priateľov prírody a 
poľovníctva 
miesto: strelnica Čáčov 

28. máj – VSP  B -100 s medzinárodnou 
účasťou 
miesto: strelnica Čáčov

FUTBAL
6. 5. o 19.00  
FK Senica - MFK Ružomberok

19. 5. o 17.30  
FK Senica - FC Spartak Trnava

Kam za športom
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ik Vyberte si z podujatí
do 13. mája
výstava z tvorby absolventov Štúdia pre dospe-
lých ZUŠ – vystavujú Viera Medňanská, Mar-
cela Krajčová, Zdenka Krajsová a Marta Kusá
miesto: Galéria v podkroví ZUŠ

do 28. mája
9. trienále poslucháčov umeleckých škôl 
Talenty VŠMU Bratislava - Ateliér animova-
nej tvorby Filmovej a televíznej fakulty
miesto: Záhorská galéria JM 

3. máj, 9.00 – 16.00 
Klavírna Senica - regionálna súťaž 
miesto: koncertná sála ZUŠ

4. máj, 19.00 
Cigánski diabli + King of the Gybsy Dance 
z Cirque de Solei - Predpredaj Infosen cena 
22 €, 24 €
miesto: Dom kultúry

4. máj, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy 
miesto: Námestie oslobodenia

5. máj, 9.00
24-hodinová štafeta v plávaní
Prihlasovanie na: www.reco.sk/stafeta2017
miesto: Mestská plaváreň

5.máj, 15.30 
3. bublinkový deň - zábavný deň pre 
malých i veľkých,
miesto: park pri DAVe 

5. máj, 19.00 
Majáles – organizuje Zväz postihnutý civi-
lizačnými chorobami Senica 
miesto: Dom kultúry 

8. máj, 17.30
O princovi a Večernici – rodinná diva-
delná hra, predpredaj Infosen cena deti 3 
€, dospelí 4 €
miesto: Dom kultúry

10. máj,
Výstava fotografií Alexandra Čekmeňova: 
Príbehy zakliate v čase (Ukrajina 1993-
2016), potrvá do 31. mája
miesto: Záhorské osvetové stredisko 

13. máj, 
Míľa pre mamu 
- obľúbené podujatie pre celé rodiny pri prí-
ležitosti Dňa matiek
miesto: mestské kúpalisko

14. máj, 16.00
Klavírny recitál Dominika Gála
miesto: ZUŠ

15. máj, 18.00 
To najlepšie z heligóniek 
– Veselá trojka, Kysucká vrchárska heli-
gónka, sestry Bacmaňákové, predpredaj 
Infosen vstupné 8 €
miesto: Dom kultúry 

18.– 21. máj
Deň otvorených dverí v galérii - stretnutia s 
umelcami, súťaže pre deti, koncerty
pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí 
a galérií ICOM
miesto: Záhorská galéria JM

18. máj, 8.00 – 17.00
Farmárske trhy 
miesto: Námestie oslobodenia

19. máj, 18.00 
Dirtyy Boyzz – len pre ženy 2 tour 2017, 
šou pre ženy, cena 19,90 €, VIP 34,90 €
miesto: Dom kultúry

19. máj, 9.30
Model 2017 – vernisáž a vyhodnotenie 4. 
ročníka regionálnej návrhárskej výtvarnej 
súťaže pre deti a mládež, potrvá do 15. 
júna, vstup voľný
miesto: DAV

21. máj, 16.00 
Koncert sólistov
miesto: Záhorská galéria J M

25. máj, 16.30 
Gitarové prehrávky - koncert pre rodičov 
a verejnosť v podaní krúžkov hry na gitaru 
začiatočníci a mierne pokročilí, vstupné 
dobrovoľné
miesto: DAV

26. máj, 8.30 – 16.00 
Invest EÚ + Erasmus+ - séria seminárov o 
EÚ, projektoch financovaných EÚ pre štu-
dentov, o programe Erasmus +, možnosti-
ach štúdia či dobrovoľníctva v zahraničí ( 
8.30 - 12.00 prednášky v Dome kultúry), od 
12.00 do 16.00 stánok Európskej komisie 
plný hier a kvízov pre verejnosť na Námestí 
oslobodenia

27. máj, 13.00 – 17.30 
Letecký deň detí – podujatie pre celé 
rodiny pri príležitosti Medzinárodného dňa 
detí, súťaže a hry, nafukovacie hrady, tvo-
rivé dielničky, kolotoče, lietadlá, divadielko 
pre deti Šesť zázračných kľúčov, účinkovať 
budú Once, Ľudovček, speváci z CVČ, 
Richard Havel
miesto: letisko Senica

27. máj
Výstava z tvorby absolventov I. stupňa 
výtvarného odboru, potrvá do 9. júna.
miesto: Galéria ZUŠ

28. máj, 14.30 
Váľanie mája - účinkuje hudobná skupina 
Retro, zábavný program pre deti - tvo-
rivé workshopy, maľovanie na tvár, det-
ské súťaže, lunapark – detský vláčik, živé 
poníky, detský bunggie jumping  
miesto: Námestie oslobodenia

29. máj, 19.00 
Hodonínsky symfonický orchester - pred-
predaj Infosen vstupné 7 €, seniori, štu-
denti, ZŤP 5 €
miesto: Dom kultúry

Nájdeme spolu 
Strom Senice?

Mesto Senica, občianske združenie 
Klub ochrancov zelene a redakcia Naša 
Senica vyhlásili 6. ročník ankety Strom 
Senice 2017. 

Anketou sledujeme nielen zaznamena-
nie víťazného stromu medzi miestne chrá-
nený strom, ale hlavne upozorňujeme, že 
stromy sú pre náš život veľmi dôležité. Slová, 
že stromy nemajú ústa, no napriek tomu s 
nami denne komunikujú, sú pravdivé. Poč-
úvame ich vôbec, sledujeme signály, ktoré 
nám vysielajú? Boli tu pred nami, v niečom 
sú podobné nám ľuďom. Tušíme, čo by nám 
povedali, keby vedeli rozprávať? 

Hlasovanie bude možné od 28. apríla do 
23. mája na oficiálnej internetovej stránke 
mesta www.senica.sk, kde zadáte svoje 
meno a e-mail. Hlasovanie bude v tom 
istom čase spustené aj na facebooku mesta 
Senica. Hlasujte len raz, opakované hlaso-
vanie bude vyhodnotené ako neplatné. 
Hlasovať bude možné aj výstrižkom z 
Našej Senice a zakrúžkovaním stromu – 
vášho favorita. Výstrižky možno vhodiť do 
schránky na prízemí MsÚ Senica. 

Vyberte strom, ktorý sa vám najviac 
páči a ktorý si podľa vás zaslúži označenie 
miestne chránený strom. Výsledky hlasova-
nia zverejníme v Našej Senici č. 5. 

TOPOĽ ČIERNY – posledný mohykán
Na brehu, kde začína cyklotrasa za 

areálom pekárne Faun, rastie starý topoľ 
čierny. Tento statný, neprehliadnuteľný 
strom už dlhé roky víta vodu pritekajúcu 
do Senice, ktorá prináša život a osvieženie. 
Vo svojej lokalite zostal jediným stromom 
z pôvodného brehového porastu a ako 
posledný mohykán s pokojom jemu vlast-

PRIPRAVUJEME: 
10. jún o 10.15 
29. Záhorácky maratón a 14. polmaratón - 
viac info na www.zahorackymaraton.wbl.sk/

19. jún 18.00 
Kortina - koncert hudobnej skupiny
miesto: Dom kultúry

20.- 22. jún
Športová olympiáda žiakov družobných miest 
miesto: športoviská v meste

24. jún
Hasičská súťaž o Putovný pohár primátora 
mesta
miesto: Námestie oslobodenia 

27. jún
Challenge day - športuje celé mesto
miesto: športoviská v meste

29. jún 19.00
Kemping Story - komédia o príbehu z divo-
činy
miesto: Dom kultúry
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1., 6. a 7. 5.  Dr. Max, Obchodná 3 (Kaufland)
8. 5.  Centrum, —tefánikova 726
13. -14. 5. Ekolekáre� , Sotinská 1586 (Tesco)
20.…21. 5.  Eurodom, Hviezdoslavova 309
27. … 28. 5.  Arnika, Gen. L. Svobodu 1559

Pohotovostná služba od 8.00 … do 12.00.

Služby lekární

Bezplatné vy•etrenie žíl
V rámci eduka�no-preventívneho pro-

jektu Dni zdravých žíl nav•tívi v pondelok 
15. mája Senicu pojazdná ambulancia. Záu-
jemcom v nej praktický lekár a angiológ 
bezplatne vy•etria nohy na chronické žilové 
ochorenie. Pojazdnú ambulanciu (BUS) 
nájdete na parkovisku pred budovou Polikli-
niky Senica n.o. od 7.00 do 16.00 hod. 

Cie�om projektu Dni zdravých žíl pod 
mottom Po�úvaj svoje nohy, kým nie je 
neskoro je zvý•i� povedomie predov•et-
kým o raných •tádiách ochorenia, preven-
cii a dôležitosti v�asnej diagnostiky. 

Chronické žilové ochorenie je progredujú-
cou chorobou, ktorá spôsobuje zníženie kva-
lity života a môže vyvola� závažné kompliká-
cie: opuchy dolných kon�atín, trofické zmeny 
kože vyús�ujúce do invalidizujúcich vredov 
predkolenia, povrchovú tromboflebitídu �i 
h�bkovú žilovú trombózu, ktorá môže letálnou 
p�úcnou embóliou aj ukon�i� život pacienta.

Viac informácií o chronickom žilovom 
ochorení nájdete na webovej stránke www.
opuchnutenohy.sk, ktorej cie�om je zvý•i� 
povedomie •irokej verejnosti o tejto proble-
matike. 

NS

Klavírna Senica 
po 5.-krát

V Základnej umeleckej •kole v Senici 
sa 3. mája uskuto�ní regionálna sú�ažná 
prehliadka v hre na klavíri Klavírna Senica. 
Do sú�aže sa prihlásili základné umelecké 
•koly zo Senice, Skalice, Holí�a, Gbelov, 
Kútov, Sekúl, —a•tína-Stráží a Stupavy. ™iaci 
… klaviristi budú rozdelení do piatich veko-
vých kategórií od 6 do 18 rokov.

V•etkých srde�ne pozývame a sú�ažia-
cim prajeme ve�a •�astia a radosti z hry.

Zuzana Jankovi�ová

Okienko JDS
Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v 
Senici oboznamuje svojich �lenov s pripravovanými aktivitami:
€ Kúpanie v Thermalparku v Dunajskej Strede sa uskuto�ní 15. 
mája, poplatok 12.50   , odchod o 8.hod. od plavárne.
€ Tane�né posedenie pri hudbe bude 25. mája o 15. hod. v 
budove COOP Jednota.
€ D�a 26. septembra sa uskuto�ní celodenný výlet do Klinu a 
Starej Bystrice. Poplatok 14    záujemcovia môžu zaplati� v Klube 
dôchodcov na Továrenskej ulici najneskôr do 8. septembra v 
pondelok, stredu a piatok od 13. do 16. hod. Odchod autobusu 
od plavárne o 6. hod.
Blahoželáme �lenom organizácie, ktorí budú ma� v mesiaci máj 
jubileum: Vilma Fodorová, Mária Jamri•ková, Du•an Jurica, Emí-
lia Jankovi�ová, Ing. Ján Karas, Zdenko Lenghard, Fedor Neme�-
kay, Lýdia Petráková, Otília Vizváryová, Anna Macáková.

�udmila Jankovi�ová
podpredsední�ka MsO JDS 

v

Spomienka
�as beží a spomienky 
bolia, zabudnú� nám v•ak 
nedovolia...
D�a 28. apríla sme si 
pripomenuli 25. výro�ie úmrtia 
mamy a babky Anny Vaculovej a 12. 
mája si pripomenieme 20. výro�ie 

úmrtia otca a dedka Karola Vaculu. 
Kto ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku. 
Spomínajú dcéry, syn a vnú�atá.

ným, posiela 
dolu prúdom 
Teplice svoje 
listy už predlhé 
roky a uchováva 
pamiatku na 
v•etky stretnutia 
a hry mnohých 
detských gene-
rácií, ktorých 
bol dobrým a 
tichým sved-
kom. 

Topo�u bolo nedávno poskytnuté o•etre-
nie, viac si možno pre�íta� na http://ozko-
zel.sk/index.php?zob=3&id=285&act=cl-
detail

MORU—A BIELA … hmyzí a vtá�í hotel 
Má asi sto 

rokov a 290 
cm v obvode. 
Je jediným ofi-
ciálne uzna-
ným stromo-
vým hotelom 
v Senici. Svoje 
u b y t o v a c i e 
služby posky-
tuje množstvu 
d r o b n ý c h 
ž i vo � í chov, 
najmä vtác-
tvu, hmyzu a netopierom. Stará moru•a má 
množstvo bo�a�iek a prirodzených preja-
vov starého stromu, akými sú napríklad 
dutiny, huby, hniloba a pod. Aby aj napriek 
tomuto zostala zachovaná a nemusela by� 
vyrúbaná, pristúpilo sa k radikálnej úprave 
a od�ah�eniu koruny. Teraz tvorí hodnotný 
biotop v mestskom prostredí, ktorý je 
výtvarne zvýraznený in•taláciou deviatich 
búdok a k�midiel do jej koruny.

Ako sa z moru•e stal hotel si môžete 
pre�íta� na http://ozkozel.sk/index.php?-
zob=3&id=219&act=cldetail

SMREK OBY�AJNÝ … smrek Machatka
Za Záhorskou 

galériou rastie 
krásny vysoký •tíhly 
starý smrek. V�aka 
zeleným korunám 
okolitých stromov 
na seba príli• neu-
pozor�uje, žije si 
nenápadne v záti•í 
senického ka•tie�a 
a málokto si uve-
domí, že tento tichý, skromný rytier tu stojí 
už približne 130 rokov a je najstar•ím stro-
mom svojho druhu v meste Senica. Tento 
smrek je zachytený na dobovej fotografii 
z 30. rokov minulého storo�ia, kde bol už 
vtedy krásnym a statným stromom. Patrí 
k vzácnym a pozoruhodným stromom 
mesta.

Viera Baro•ková
Dana —ev�íková

Príležitos� pre talenty
Trnavský samosprávny kraj, Mesto 

Senica, Záhorská knižnica Senica, Spolo�-
nos� Ladislava Novomeského Bratislava, 
Národné osvetové centrum Bratislava, Spo-
lok slovenských spisovate�ov Bratislava, Lite-
rárne informa�né centrum Bratislava, Záhor-
ská galéria Jána Mudrocha Senica vyhlásili 
XXXI. ro�ník celoslovenskej autorskej sú�aže 
Literárna Senica Ladislava Novomeského 
2017. Termín na zaslanie prác je do 30. sep-
tembra t.r. po•tou na adresu Záhorská kniž-
nica, Vajanského 28, 905 01 Senica alebo 
elektronicky metodika@zahorskakniznica.
eu. Záujemcovia získajú podrobnej•ie infor-
mácie na tejto adrese alebo telefónnych 
�íslach 034/ 654 2604 a 034/ 651 3782. 
Propozície sú�aže sú zverejnené na www.
zahorskakniznica.eu.

ZK
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foto archív MsÚ

Kovačická insita

Stolnotenisový turnaj

Deň Zeme

Na Gazdovskom dvore

72. výročie oslobodenia mesta

Noc na Obchodnej akadémii


