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V čítaní je poznanie
Nech  sa tomu bránime akokoľ-

vek intenzívne, v podvedomí sa nám
mesiac marec stále spája s knihami,
spisovateľmi, knižnicou. 

Kniha je predsa len silný feno-
mén, nikdy si nikto nedovolil zapo-
chybovať o jej význame pre ľudí.
A predsa žijeme v dobe, keď si
čoraz častejšie kladieme otázku
"Čítajú sa vôbec ešte knihy?"
Odpoveď znie: čítajú, ale menej.
Dlhoročné priateľstvo človeka
a knihy dostalo trhliny. Priepasť sa
prehlbuje z dvoch dôvodov - kvôli
konkurencii iných médií a z dôvodu
sociálneho, jednoducho, kniha je
čoraz drahšia a pre bežného občana
takmer finančne nedostupná.
V súčasnosti sa predáva takmer
o polovicu menej výtlačkov než
začiatkom deväťdesiatych rokov.
Knižná produkcia je vyvažovaná ras-
túcim počtom nových titulov.
Znižuje sa podiel beletrie, rastie
podiel literatúry faktu a odborných
titulov, prevažne z humanitných
odborov. Najpredávanejšou slovens-
kou autorkou už dávno nie je spiso-
vateľka Hana Zelinová, ale "známa
tvár z televíznej obrazovky - Emma
Tekelyová". Náklad jej kníh - Byť
ženou je úžasné a Byť milovaná je
úžasné sa dotkol čísla 70-tisíc.
V súčasnosti hranicu tisícky vyda-
ných kusov prekročia okrem spomí-
nanej Hany Zelinovej zo slovens-
kých autorov iba Dušan Dušek,
Pavel Vilikovský, Kamil Peteraj, Boris
Filan, Anton Baláž, Peter Pišťánek,
Milan Rúfus, Jozef Urban a Jozef
Pavlovič.

Najťažší však je boj o detského
čitateľa. A naraz prišla pomoc.

Malý čarodejník Harry Potter pri-
nútil deti čítať aj na Slovensku
a aspoň na chvíľu ich odtiahol od
magického monitora počítačov.
Očaroval ľudí natoľko, že spoloč-
nosť Coca - Cola vypracovala
a finančne vydotovala projekt
"V čítaní je poznanie". Ide o sériu
podujatí pod názvom Verejné číta-
nia. Ich prioritou je pritiahnuť pozor-
nosť detí ku knihám a k príbehom
v nich ukrytých. V súvislosti s pro-
gramom V čítaní je poznanie sa
Ministerstvo kultúry SR rozhodlo
prevziať záštitu nad celým projek-
tom a rok 2002 vyhlásiť za Rok dets-
kej knihy.

(pokračovanie na str. 3)
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Švajčiarsky veľvyslanec T. Wernly  počas svojej návšte-
vy v Senici odovzdal riaditeľke  Záhorskej knižnice K.
Soukupovej detské knižky. Viac na str. 3. Foto bar

Projekt 1 000 stromčekov 
čaká na realizáciu

Keď sme v minulom čísle napísali o projekte 1 000
stromčekov pre Senicu, s ktorým vyšiel primátor mesta
RNDr. Ľ. Parízek, netušili sme, že sa to stretne s takou
priaznivou odozvou. Hoci v tejto chvíli presné „vykoná-
vacie" podklady ešte nemôžeme občanom a organizá-
ciám poskytnúť, upozorníme aspoň na niekoľko faktov. 

Stretnutie v súvislosti s výsadbou 1 000 stromčekov
mal primátor s architektkou Masarykovou, ktorá robila
generel zelene v meste, a diskutovali o možných lokalitách
výsadby mladej zelene  a druhoch stromčekov. Pre prípra-
vu celej akcie a jej zdarnú realizáciu sa však primátor
mesta stretne v prvom marcovom týždni s predstaviteľmi
Technických služieb, Slovenského zväzu ochrancov príro-
dy a krajiny, ZSE, a ďalšími inštitúciami, aby dohodli vzá-
jomný postup. 

(pokračovanie na str. 2)

Senický kľúčik už v marci
Bodku dá

Bukasový masív     
Rok sa s rokom stretá a 7. ročník

hudobného a tanečného stretnutia
talentovanej mládeže Senický kľú-
čik už opäť klope na senickú bránu.
Kľúč na jej otvorenie je už priprave-
ný, účastníci súťažnej prehliadky
mladých interpretov folkovej,
trampskej, country hudby a dets-
kých tanečných country súborov
usilovne trénujú a organizátori
veria, že súťaž sa stretne aj s adek-
vátnou odozvou u domácich
Seničanov a zaplnia hľadisko
v Dome kultúry 22. a 23. marca do
posledného  miesta. 

„Hlavným cieľom nášho sedem-
ročného snaženia bolo pomôcť
urobiť talentom ďalší krok v ich
hudobnej a tanečnej  dráhe, pre-
zentovať sa, inšpirovať a porovná-
vať," hovorí duša festivalu Dana
Kopecká z CVČ Senica. Tak to
i zostáva, víťazi postúpia na známe
slovenské festivaly  a navyše pribú-
da pre vybraných víťazov účasť
v televíznych reláciách. Senický kľú-
čik počas svojej existencie sa stal
známym po celom Slovensku,
dočkal sa záujmu mnohých osob-
ností, celoštátnych organizácií
i pozornosti médií. Organizátorov
teší, že Senický kľúčik je považova-
ný za záchytný bod pre nádejné
mladé talenty, kam sa chodí
s radosťou, pretože je tu vždy fan-
tastická atmosféra. 

(pokračovanie na str. 2)

Čistota mesta – naša vizitka
Pre niektorých to bola krásna zima, pre iných ľadové

zmrazky na chodníkoch a cestách tvorili veľkú bariéru.
V polovici januára sa sneh začal topiť a postupne nám
odhaľoval špinu a neporiadok. Všade zostalo množstvo
štrku, ktorým Technické služby posýpali zľadovatelé chod-
níky a cesty. Okrem toho si prvé teplejšie slnečné lúče
posvietili i na množstvo neporiadku v podobe papierov
a iných nečistôt, ktoré doslova zaplavili mesto. Nemožno
sa preto čudovať, že pomerne teplé počasie vzbudzovalo
blízkosť jari a rástol tlak na čistenie mesta. 

To sa začalo  neobvykle skoro už 4. februára. Podľa slov
S. Grimma, vedúceho divízie zelene TS, sa začínalo s čiste-
ním MHD zastávok, centra mesta a pokračuje sa postupne
v ďalších lokalitách. Niektoré  úseky sa museli robiť ručne,
pretože technika sa na úzke priestranstvá nedostane. Na čis-
tiace práce využívali pokiaľ to počasie dovolilo aj večerné
hodiny, keď ťažšie prístupné miesta čistili aj vodou. Zásah
pracovníkov TS už vidieť v značnej časti mesta, každý deň
pribúdajú ďalšie vyčistené lokality. Predsa sa však potvrdilo,
že február je ešte zimným mesiacom, o čom sme sa pre-
svedčili v dňoch okolo Mateja (24. 2.), kedy padal sneh,
v noci mráz pokreslil po chodníkoch kvety, bolo šmykľavo.

(pokračovanie na str. 2)
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Správy z radnice

Z rokovania rady a zastupiteľstva
2. riadne zasadanie mestskej rady sa usku-
točnilo 14. februára. MsR prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia do 14.2.
- návrh VZN o rozpočtových pravidlách

mesta
- informatívnu správu o správe miestnych

poplatkov
- návrh na zobratie municipálneho úveru

v PKB Skalica
- návrh na zobratie úveru zo ŠFRB na byty

pre mladé rodiny na Kolónii
- správu o vecnom a finančnom plnení

opráv miestnych komunikácií a chodníkov
- návrh na doplnenie VZN - Trhového po-

riadku MsKS
- dispozície s majetkom mesta
- určenie odmeny poslancom a primátorovi

vykonávajúcim občianske obrady
- určenie ukazovateľov na vyplácanie od-

mien primátorovi a zástupcovi primátora
- správa o činnosti hlavného kontrolóra
- finančné zabezpečenie prestavby kuchyne

v Domove dôchodcov 
- rôzne

21. zasadanie mestského zastupiteľstva
sa konalo 21. februára. Z 38 poslancov
MsZ bolo prítomných 30 a jeho rokovanie
bolo uznášaniaschopné. V úvode primátor
mesta RNDr. Ľ. Parízek poďakoval
Jaroslavovi Kaščákovi za výkon poslanec-
kej funkcie v rokoch 1994-2001 a odovz-
dal mu pamätnú plaketu mesta ako oce-
nenie jeho poslaneckej práce. J. Kaščákovi
zanikol poslanecký mandát zo zákona
z titulu nezlučiteľnosti funkcií riaditeľa
Technických služieb Senica s.r.o. so 100 %
účasťou mesta s funkciou poslanca MsZ.
Uvoľnený poslanecký mandát vo voleb-
nom obvode č. 5 obsadil  Ing. Stanislav
Janák, ktorému Václav Hanák, predseda
mestskej volebnej komisie, odovzdal
osvedčenie o zvolení za poslanca mests-
kého zastupiteľstva v Senici. MsZ sa ďalej
riadilo schváleným programom a preroko-
valo materiály. ktoré boli predmetom roko-
vania 1. a 2. zasadania MsR. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesenia MsZ s termí-

nom plnenia do 21. februára
- uznesenia prijaté na zasadnutiach MsR,

ktoré sa konali medzi zasadnutiami MsZ
- správu o správe miestnych poplatkov
- správu o činnosti mestskej polície za rok

2001
- správu o činnosti MsKS za rok 2001

a koncepciu činnosti na rok 2002
- správu o činnosti Dobrovoľného verejné-

ho požiarneho zboru  pri MsZ a Dobro-
voľného požiarneho zboru v Senici za
rok 2001

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o plnení prie-

bežnej kontroly nakladania s majetkom
mesta

- VZN č. 23 o rozpočtových pravidlách
mesta

- prevod z FRB na realizáciu stavebnej
časti prestavby kuchyne Domova dôchod-
cov v Senici

- vzatie municipálneho úveru vo výške
14 835 000 Sk

- vzatie úveru vo výške 17 990 000 Sk zo

Projekt 1 000 stromčekov 
čaká na realizáciu

(dokončenie zo str. 1)
O zeleň sa bude však treba náležite sta-

rať, aby skutočne doplnila chorľavejúce
pľúca nášho mesta a prinášala postupne
radosť z krásnych stromov, viac kyslíka,
potešenie z nových parčíkov. Veríme, že
tam, kde stromčeky zasadíme s dobrým
úmyslom, aby prinášali potešenie a úžitok
nám všetkým, sa nájdu dobrí a ochotní
ľudia, ktorí sa o ne postarajú nielen sta-
rostlivým a pozorným okom pred vandal-
mi, ale dodajú i vlahu. 

bar

Chceme mať čistejšie mesto?
Kto by nechcel?! Aby to tak naozaj bolo,

musíme sa o to pričiniť všetci. V nadväz-
nosti na článok na 1. strane  informujeme
o celomestskom jarnom upratovaní, ktoré
mesto Senica pripravuje v spolupráci
s OSBD,  Službytom,   Slovenskou správou
ciest a s Technickými službami v Senici.
Generálne jarné upratovanie sa uskutoční
od 8. do 23. marca. 

Občania majú zároveň možnosť zbaviť
sa  objemného odpadu v termínoch:

15., 16., 22, a 23. marca (piatok, sobo-
ta), v čase od 6. do 18. h. Objemný odpad
(vyradené časti nábytku, podlahové krytiny,
umývadlá, vane, drezy, časti bytových ja-
dier, žiarivky, akumulátory, vyradené elek-
trické a elektronické spotrebiče, opotrebo-
vané pneumatiky) odvezú v uvedených ter-
mínoch  Technické služby  Senica  Materiál
uložte pri bytových domoch k stojiskám
kontajnerov alebo do veľkoobjemových
kontajnerov, ktoré budú umiestnené na
týchto uliciach:
- Kunov - pri Kultúrnom dome, pri ihrisku,

pri bytovke PD Senica
- Čáčov - pri MŠ, pri PD Senica, oproti

katolíckemu kostolu
- IBV Záhrady - pohostinstvo Lipa
- IBV Okružná - križovatka ulíc  SNP a M.

Nešpora
- Kolónia - garáže 
- Školská ulica
- Ružová ulica
- križovatka Komenského a Hollého ulíc
- J. Kráľa 734
- Robotnícka - potraviny Mária
- parkovisko pri zimnom štadióne 
- Mudrochova ulica
- Sadová ulica - v parku
- Tehelná ulica - pri Dome záhradkárov
- parkovisko pri Korune

ŠFRB na výstavbu bytov pre mladé rodiny
na Kolónii

- plán úloh zabezpečenia požiarnej ochrany
mesta na rok 2002

- doplnenie  VZN č. 32 a určenie trhových
dní v Dome kultúry Senica

- doplnenie VZN č. 29 o podmienkach
predaja výrobkov a poskytovania  služieb
na trhových miestach v Senici a určenie
druhu výrobkov, ktoré sa budú predávať
na trhoviskách v meste 

- dispozície s majetkom mesta
- odmenu pre poslancov a primátora účin-

kujúcich pri občianskych obradoch
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za

IV. štvrťrok  2001
Mestské zastupiteľstvo zvolilo:
- Emíliu Jedinú, poslankyňu MsZ, za členku

MsR
- RNDr. Ľubicu Krištofovú za predsedníčku

MsV č. 6
- Oľgu Holičovú za členku MsV č. 6
Mestské zastupiteľstvo určilo:
- za sobášnu sieň územného obvodu

Matričného úradu v Senici sobášnu sieň
na MsÚ Senica

- za sobášne dni územného obvodu Ma-
tričného úradu Senica stredu a sobotu

Mestské zastupiteľstvo súhlasilo:
- so začlenením obce Prietrž do územného

obvodu Matričného úradu v Senici
Úplné znenie uznesení MsZ je zverej-

nené na úradnej tabuli alebo je prístupné
na nahliadnutie na sekretariáte prednostky
MsÚ v Senici.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ 

Bodku dá Bukasový masív   
(dokončenie zo str. 1)

Príďte i vy! V piatok 22. marca o 17.30
hod. vystúpi v Dome kultúry senická skupina
Nabetón. V sobotu je súťažný program festi-
valu od 9. do 17. hod.  O 19. hod. sa začína
galaprogram, v ktorom vystúpi skupina
Bukasový masív. Účasť v porote prisľúbil
opäť Marián Kochanský. 

bar

Klientom BMG
Poškodeným klientom skrachovaného

BMG Investu a Horizontu Slovakia ponúka
pomoc firma Drukos. Poškodení klienti si
môžu tlačivá vyzdvihnúť v pracovné dni  na
vrátnici MsÚ od 8. do 15.30 hod. Vyplnené
tlačivá posielajte na adresu František
Mojžiš – Drukos, Zvolenská 14, P.O. BOX
42, 974 01 Banská Bystrica.

Čistota mesta - naša vizitka
(dokončenie zo str. 1)

Technické služby čistenie niektorých ulíc
robia tzv. odstávkami, kedy v danej lokalite
všetko vyčistia, urobia orez stromov, prípad-
ne ďalšie nevyhnutné práce. Takýmto spôso-
bom budú čistiť aj niektoré parkoviská.
Bodkou bude  čistenie kanalizačných vpustí,
kde skončila väčšia časť inertného posypo-
vého materiálu. Podľa slov konateľa TS Ing.
Viliama Nečasa  sa na zimnú údržbu chodní-
kov a ciest použilo 566 ton inertného mate-
riálu a 4,5 tony soli. V meste je 1 300 kanali-
začných vpustí. Rozsah prác možno doku-
mentovať i na tom, že v meste máme 66,225
km chodníkov, 33,838 km miestnych komu-
nikácií a 31 parkovísk s plochou  49 851 m2. 

Pohľad na mesto po zime nie je vábivý.
Množstvo rôznych odpadkov, ktoré vietor
naháňa po meste, je však nepeknou vizitkou
nás všetkých. Akoby sme nevedeli na čo sú
určené  nádoby na smeti, nedbáme na svoje
životné prostredie. Hlavná vec, že vieme ako
majú v krajinách, ktoré sme navštívili, čisto.
Je to vizitka ľudí. bar
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Mozaika z mesta

V čítaní je poznanie
(dokončenie zo str. 1)

Ani Záhorskej knižnici myšlienka moti-
vácie a hľadania detského čitateľa nebola
nikdy cudzia, preto sa pridala k tridsiatke
knižníc a v spolupráci s pedagógmi 1. ZŠ
a ŠZŠI v Senici pripravuje na 5. marca
o 10.00 a o 13.00 hod verejné čítania.

Čítanie vybratých príbehov - Danky
a Janky od Márie Ďuríčkovej a Pištáčik od
Dušana Dušeka, doplnia súťaže, tvorivé
dielne a krátka dramatizácia príbehov
v podaní študentov vysokých umeleckých
škôl. Nadšenie a ochota žiakov a učiteľov
pri príprave podujatia nás utvrdili v tom,
že to nebola zlá myšlienka, napomáha
veriť, že kniha prežije. Napriek zrýchľujú-
cim sa tokom informácií ľudia nerezignujú
na tento druh obohacovania svojho cito-
vého sveta, na tohto pomocníka, ktorý
v nás formuje schopnosť rozoznávať
dobro a zlo. Verím, že aj v tomto tisícročí
človek bude mať potrebu ujsť od obrazov,
zvukov a rýchlo naskakujúcich informácií
na monitoroch do svojho obľúbeného
kresla, vziať do rúk knihu, vychutnať dotyk
s ňou a založiť medzi stránky z papiera
trebárs štvorlístok pre šťastie ...

Katarína Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice

R. Weiser: 
Dobrá vizitka mesta
„Pre nás je USA známou krajinou a boli

by sme radi, keby sa Slovensko stalo zná-
mou krajinou v USA", zakončil   privítanie
veľvyslanca USA v SR Ronalda Weisera
v obradnej sieni MsÚ primátor Senice
RNDr. Ľubomír Parízek.  Americký veľvy-
slanec pokračoval 7. februára v poznávaní
slovenských miest a obcí, a plní tak  pred-
savzatie, ktoré si dal po príchode do našej
vlasti.  Po zápise do pamätnej knihy mesta
(na foto vpravo) odovzdal primátorovi dar-
čeky -  malú antikorovú dózu s jeho vygra-
vírovaným podpisom a tričko z volebnej
kampane prezidenta Busha. 

Primátor Senice sa v rozhovore s veľvy-
slancom za prítomnosti prednostu OÚ Ing.
Š. Mikulu a vedúcich predstaviteľov radni-
ce pochválil americkým kapitálom v podo-
be fabriky Delphi Automotive Systems,
ktorá momentálne oživuje výrobu
a zamestnanie v nej postupne nájde 1 200
ľudí.  Fabrika vyrástla v priemyselnej zóne
mesta, ktorá je pripravená privítať aj ďal-
ších investorov.  R. Weiser  pripomenul,  že
Delphi sídli v Detroite, odkiaľ aj on
pochádza, a firmu dobre pozná. V tomto
kontexte označil za jednu zo štyroch svo-
jich  priorít napomáhanie rozvoju obcho-
du, cestovného ruchu  a prílevu investícií.
Ďalšou je posilnenie bilaterálnych vzťahov
medzi oboma krajinami. „Chcem sa zame-
rať tiež na podporu existujúcej demokra-
cie, občianskej spoločnosti. Slovensko za
tých 9 rokov, ktoré uplynuli od získania
nezávislosti, dosiahlo veľmi veľký pokrok
a má veľa vecí, na ktoré môže byť hrdé",
pripomenul americký veľvyslanec. Za
najdôležitejší zámer označil pomoc
Slovensku stať sa najlepšie pripraveným
kandidátskym štátom na vstup do NATO.
„Pozvánka do aliancie pomôže získať

Interesantné aktivity SČK
V stredu 13. februára zavítal na Záhorie

švajčiarsky veľvyslanec na Slovensku
Thomas Wernly. Na pobyt v Senickom
a Skalickom okrese si vyčlenil celý deň,
pretože na programe mal okrem rozhovo-
rov s predstaviteľmi samosprávy a štátnej
správy aj návštevu Kuklova, kde ÚS SČK
Senica realizuje rekvalifikačný kurz pre
rómske ženy s finančnou podporou švaj-
čiarskej vlády. Jeho Excelenciu T. Wernlyho
v sprievode generálneho sekretára SČK
Bohdana Telgárskeho  prijal ráno na senic-
kej radnici primátor mesta RNDr. Ľ.
Parízek za prítomnosti primátora Skalice
Ing. M. Srholca, prednostu OÚ Senica Ing.
Š. Mikulu  a poradcu senického primátora
P.  Horvátha.

„Veľmi dobre poznáme problémy
v rómskych komunitách, v každej obci
máme miestny spolok a na základe pozna-
nia  chceme riešiť  problémy Rómov, hlav-
ne vzdelávacími formami," zdôraznila
Veronika Kopúnková, riaditeľka SÚS SČK
v Senici. Generálny sekretár SČK Bohdan
Telgársky v tejto súvislosti vyzdvihol, že
senická červenokrížska organizácia je
veľmi silná, má výborných funkcionárov
a darí sa tu rozvíjať mnohé interesantné
aktivity. Poďakoval za spoluprácu samos-
práve i štátnej správe. 

Po návrate z Kuklova, kde sa osobne
oboznámil s priebehom kurzu,  zavítal T.
Wernly do Domu humanity, ktorý si práve
na začiatku februára pripomenul 10. výro-
čie svojej existencie.   Za ten čas  svojimi
sociálnymi a humanitnými aktivitami
v regióne pomáha riešiť mnohé zložité
situácie. V tomto zariadení nachádzajú
pomoc všetci, ktorí sú na ňu odkázaní.
Dom humanity vytvára silné zázemie pre
sociálne služby v teréne. Ročne sa
v Dome humanity navarí 10 000 obedov,
ako neštátny subjekt  prevádzkujú opatro-
vateľskú službu v rodinách, prepravu zdra-
votne ťažko postihnutých  a iné služby.
Senický ÚS SČK je jediným na Slovensku,
ktorý od roku 1993 organizuje odovzdá-

vanie zlatých a diamantových Jánskeho
plakiet v sídle Medzinárodného výboru
ČK v Ženeve, čo vyslanec krajiny, v ktorej
sa ČK zrodil, považoval za veľkú česť.
„Bol som milo prekvapený atmosférou,
ktorá  vládla v Kuklove, aký záujem majú
účastníčky niečo sa naučiť  a skutočnosť
ukazuje, aký je projekt potrebný," povedal
T. Wernly, pretože rómsky problém treba
riešiť a nie je len slovenským problémom. 

Švajčiarsky hosť počas prijatia na radni-
ci odovzdal riaditeľke Záhorskej knižnice
Kataríne Soukupovej dar v podobe 30 det-
ských  knižiek, leporel, rozprávok od švaj-
čiarskeho kultúrneho centra. Knihy sú pre-
važne v nemčine, v menšej miere vo fran-
cúzštine a deti, ktoré sa učia tieto jazyky,
ich môžu využívať pri zdokonaľovaní sa
v cudzom jazyku.   

Vyslanec krajiny helvétskeho kríža T.
Wernly počas svojej druhej návštevy
Záhoria navštívil aj Sobotište, prezrel si
chov koní u pána Weissa v Dubovciach
a svoj pobyt zavŕšil v Oreskom.

Viera Barošková
Foto  autorka

Veľvyslanec Švajčiarska T. Wernly (vľavo)
si prezrel Dom humanity a vyslovil  poctu
jeho aktivitám. Na foto zľava P. Horváth, E.
Potúčková, predsedníčka ÚS SČK,  Ľ.
Parízek, primátor Senice, V. Kopúnková,
riaditeľka SÚS SČK Senica a Š. Mikula,
prednosta OÚ Senica.

Slovensku tú mieru dôveryhodnosti a bez-
pečnosti, ktorá výrazne zvýši prílev investí-
cií. Jedným z pilierov demokracie je infor-
movaná účasť voličov vo voľbách. Len
vysoká účasť vo voľbách môže odzrkadliť
skutočnú vôľu ľudu, čo je základ celej
demokracie," pripomenul R. Weiser.
V tejto súvislosti vyzdvihol úlohu samos-
právy a tiež pôsobenie  slobodných médií,
ktoré označil za jeden zo základných prv-
kov demokracie. „Po voľbách nová sloven-
ská vláda rozhodne, či sa bude uchádzať
o pozvánku do NATO a NATO sa rozhod-
ne, či sa Slovensko stane jeho partnerom." 

Veľvyslanec R. Weiser  v liste po návšte-
ve adresovanom primátorovi vyjadril pote-
šenie  zo stretnutia na radnici, pri ktorom
sa dozvedel viac o meste a práci, ktorú
vykonáva pre občanov. „Fakt, že  spoloč-
nosť Delphi sa rozhodla umiestniť svoju
fabriku  práve v Senici je dobrou vizitkou
vášho mesta." 

Viera Barošková
Foto autorka
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Môžeme sa rozhodnúť 
O 1 % našej dane

Zákon o daniach z príjmov umožňuje
občanom SR od tohto roku sa rozhodnúť, či
1 % dane za predchádzajúci rok  bude opäť
príjmom štátneho rozpočtu (ako tomu bolo
doteraz) alebo príjmom pre mimovládne orga-
nizácie.  Zamestnanci  firiem a daňovníci, ktorí
majú príjmy zo závislej činnosti,  sa teda môžu
rozhodnúť komu venujú 1 % dane. Tým, že
1 % zaplatenej dane venujeme mimovládne-
mu sektoru – pre ktorých je to doplnkový
zdroj financovania – môžeme rozšíriť a skva-
litniť  činnosť neziskového sektora,  z čoho
v konečnom dôsledku môže profitovať
občan.  

Do neziskového sektora patria občianske
združenia, nadácie, neinvestičné fondy, nezis-
kové organizácie poskytujúce  všeobecnopro-
spešné služby, účelové zariadenia cirkví
a náboženské spoločnosti, organizácii s me-
dzinárodným prvkom alebo SČK. Každý, kto
sa rozhodne venovať im 1 % dane, si môže
vybrať len jeden takýto subjekt. Podmienka je,
že budú zabezpečovať rozvoj a ochranu
a tvorbu životného prostredia, ochranu a pod-
poru  zdravia a vzdelávania, podporu športu,
detí a mládeže zdravotne postihnutých. Tento
okruh činností vymedzil zákon a na túto čin-
nosť im budú poskytnuté financie.   

Uverejňujeme všetky organizácie zo
Senice uchádzajúce sa o 1 % dane, ktoré spl-
nili náležitosti zákona a do 1. februára sa zare-
gistrovali u notára.  Samozrejme, každý sa
môže rozhodnúť aj pre iný subjekt mimo
nášho mesta. Zoznam všetkých by mal byť
k dispozícii u každého zamestnávateľa alebo
na daňovom úrade.  Každý daňovník, ktorý sa
rozhodne darovať 1 % dane pre neziskové
organizácie, vyplní buď u zamestnávateľa
alebo na daňovom úrade vyhlásenie o pouká-
zaní sumy konkrétnej organizácii a potvrdenie
o zaplatení dane z príjmov  zo závislej činnos-
ti a funkčných požitkov. Zamestnanci firiem
môžu tak urobiť do 30. apríla, ostatní daňov-
níci do 31. marca.

Zoznam všetkých nadácií, občianskych zdru-
žení a iných organizácií zo Senice, ktorým
môžete venovať jedno percento svojich daní

Club sálového futbalu Moby Dick
Cyklistický klub Dema
Dobrovoľný požiarny zbor
DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže
Futbalový klub - Slovenský hodváb
Hanko kai karate klub
Hokej club Slovenský hodváb
Klub silového trojboja Slovenský hodváb
Motosport AMK
Nadácia Škola deťom
Plavecký klub Záhorák
Rodičovské združenie pri Materskej škole,
Hollého ul.
Rodičovské združenie pri ZŠ na Mudrochovej ul.
Slovenský Červený kríž
Slovenský zväz telesne postihnutých
Športový klub Quirinus Čáčov
Tanečná skupina Scream
Tenisový klub Slovenský hodváb
Volleyball club Slovenský hodváb
Záhorácky aeroklub
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami 

bar

Z listu čitateľa
Pomôžete aj nám 

O S T A T N Ý M ?
Mnohé mestá a obce pomáhajú svojim

obyvateľom – dôchodcom - prežívať
ťažké časy reforiem spojených s narasta-
ním cien nielen potravín, ale hlavne ostat-
ných základných potrieb spojených
s bývaním. 

Aj v Senici  mnohí občania poberajú
výhody pri stravovaní tak, že chodia na
obedy do určených jedální, kde dôchod-
com prispieva na stravu mesto. Ale čo tí
ostatní, ktorí z rôznych dôvodov (diéty,
alebo iných) si varia radšej doma? Sú vlast-
ne ukrátení, hoci sú takisto občanmi
mesta a platia si tiež svedomito všetky
poplatky. Mnohým samostatne žijúcim by
veľmi pomohol príspevok mesta aspoň na
telefón - a to na pevnú čiastku, ktorá sa
zvýšila a ešte aj bude zvyšovať. Títo ľudia,
väčšinou  po 70 roku svojho života, neraz
celý deň nemajú s kým prehovoriť, takže
sa zavedenej telefónnej linky nechcú
vzdať, ale tieto poplatky spolu s ostatnými
pomaly prevyšujú ich príjem. V ich veku
už potrebuje skoro každý aj lieky, a na tie
treba neraz tiež doplácať. 

Nezaslúžili by si, aby si ich tiež niekto
všimol a aby im mesto taktiež pomohlo
v ich ťažkej finančnej situácii? Kompetent-
ní, prosím vás, zamyslite sa! 

M. N. , taktiež občianka Senice

S mladými o práve
„Preto chodím na diskusie so študentami

stredných a vysokých škôl, pretože  mladí
ľudia majú čo povedať k verejným témam,
najmä  z toho dôvodu, že sú možno najmenej
zaťažení minulosťou, nežijú až v takých stere-
otypoch, majú trošku iný pohľad na vec.
Niektorí prichádzajú s veľmi zaujímavými
podnetmi, nápadmi. Preto je pre mňa, ktorý
sa cítim byť mladým človekom, zaujímavé dis-
kutovať s maturantmi a vysokoškolákmi aj na
odborné témy, hlavne z oblasti trestnopráv-
nej alebo ústavnoprávnej," odpovedal bez-
prostredne po skončení besedy so študentmi
štvrtých ročníkov na Obchodnej akadémii 31.
januára v Senici Daniel Lipšic, vedúci Úradu
ministerstva spravodlivosti. „Musím povedať,
že väčšina mladých ľudí veľmi aktuálne vníma
situáciu v spoločnosti, kladú zaujímavé  otáz-
ky. Dokonca si myslím, že aj otázky, ktoré
presahujú súčasnú spoločenskú diskusiu, ale
určite sa im nevyhneme  v budúcnosti. Dnes
to bola napríklad otázka legalizácie mäkkých
drog alebo eutanázie. Myslím, že to sú témy,
ktorým sa spoločnosť bude v krátkom čase
venovať a naši mladí ľudia už v súčasnosti
v týchto dimenziách rozmýšľajú." bar

Trnavské regionálne fórum 2002
Vytvoriť pravý blok

Vrcholných predstaviteľov štátnej sprá-
vy, samosprávy, školstva, zdravotníctva,
kultúry, športu,  médií z Trnavského kraja
pozval predseda vlády Mikuláš  Dzurinda
do spoločenského centra kúpeľov v
Piešťanoch, aby na Trnavskom regionál-
nom fóre s nimi hovoril nielen o stave kra-
jiny, ale sa zamyslel i nad víziou do bu-
dúcnosti. Medzi asi 250 pozvanými naše
mesto 15. februára reprezentoval primátor
RNDr. Ľ.  Parízek   a okres Senica pred-
nosta Ing. Š. Mikula. 

Predseda vlády v prejave o ďalšom
smerovaní Slovenska  povedal, že  vláda
veľa dokázala, čo dokumentoval na úspe-
choch v domácej i zahraničnej politike.
Pripustil však , že veľa sa jej tiež nepodari-
lo realizovať a rozoberal príčiny.
Poukazujúc  na kontinuitu vývoja spoloč-
nosti aj po tohtoročných parlamentných
voľbách smerom k EÚ a NATO vyzval na
vytvorenie pravého bloku, ktorý jediný
môže podľa M. Dzurindu zaistiť náš vstup
do vyspelého a bezpečného sveta. Preto
označil víťazstvo pravého bloku za víťaz-
stvo pre celé Slovensko.  Vyzval tiež na čo
najvyššiu účasť vo voľbách. O dobrých
stránkach i niektorých pálčivých  problé-
moch v jednotlivých rezortoch i celej  spo-
ločnosti zazneli otázky  v besede, ktorú
moderoval herec Stano Dančiak. 

bar

Meranie osteoporózy
Vo  februári pri príležitosti Dňa otvore-

ných dverí navštívilo expozitúry CHZP
Apollo veľa poistencov.  Zaujímala ich pre-
dovšetkým tzv. „karta poistenca" – prehľad
úhrad  CHZP Apollo   za poskytnutú zdra-
votnú starostlivosť poistencom zdravotnícky-
mi zariadeniami, NsP,  úhrady za lieky. Touto
akciou sme chceli  poukázať na to, ako je
dôležité, aby každá zdravotná poisťovňa
efektívne hospodárila s finančnými prostried-
kami – vybraným poistným. Chceme, aby si
každý uvedomil, že napríklad  lieky predpísa-
né lekárom, ktoré poistenec  niekedy ani neo-
tvorí a skončia v odpadovom koši, zdravotná
poisťovňa musí uhradiť lekárni a zaplatiť za
ne  z finančných prostriedkov nás všetkých.
Najstaršou návštevníčkou akcie bola 82-
ročná pani  Kováčová, ktorú na expozitúru
priviezol jej vnuk, a zaujímala sa o prepláca-
nie cestovného. 

CHZP Apollo v apríli dovŕši sedem rokov
svojej činnosti. Od začiatku sme kládli dôraz
na prevenciu, preventívne prehliadky, lebo
lacnejšie je chorobám predchádzať,  ako ich
liečiť. K tomuto chceme prispieť aj dňa 28.
marca 2002, kedy uskutočníme na našej
expozitúre v Senici, za účasti lekára ortopé-
da,  bezplatné meranie osteoporózy pre rizi-
kové skupiny poistenkýň CHZP Apollo:
1. ženy vo veku nad 54 rokov veku
2. ženy mladšie ako 54 rokov, po chirurgic-
kom odstránení ženských orgánov minimál-
ne 5 rokov
3. ženy, ktoré majú 5 rokov menopauzu

Touto cestou by sme chceli požiadať naše
poistenkyne, ktoré spadajú do uvedených
rizikových skupín, aby sa do 13. marca buď
osobne alebo telefonicky prihlásili na našej
expozitúre v Senici, č. tel. 651 0235. Bližšie
informácie o akcii poskytneme a prihlásiť sa
môžete aj na  pobočke CHZP Apollo, č. tel.
034/ 664 6790.   

CHZP Apollo, pobočka Gbely
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Ponuka CVČ na MAREC

➷ 1. 3. - Filatelistická burza v CVČ od 9.30
do 12.30 hod.

➷ 6. 3. - Majstrovstvá okresu v basket-
bale chlapcov a dievčat na III. a IV. ZŠ
od 8.30 hod. 

➷ 6. 3. - Rozprávkové vretienko v ZUŠ
od 8. 30 do 12. hod.
- okresná súťaž v prednese slovenských
rozprávok

➷ 19. 3. - Relácia CVČ v Teleráne na TV
Markíza o 7. hod.

➷ 22. 3. - Country bál pre účastníkov
Senického kľúčika o 20. hod.

➷ 27. 3. - Veľkonočné prekvapenie v CVČ
od 14. do 16. hod.
- tvorivá dielňa pre deti (veľkonočné
papierové nápady, pletenie korbáčov,
pečenie baránkov), so sebou nožnice,
ceruzku, ihlu, vŕbové prútiky, 10 Sk na
medovníkové cesto

Blahoželáme!
- úspešným žiakom zo Senice v okresných
olympiádach a súťažiach: 
matematická olympiáda - okres
1. miesto Filip Guláš  

Gymnázium Senica
2. miesto Jaroslav Kováč

Gymnázium Senica
3. miesto Lukáš Szpyrc

III. ZŠ 
Šaliansky Maťko – krajské kolo
1. miesto Marián Holenka

IV. ZŠ (kategória 6.-7. roč.)
2. miesto Aleksander Dobrík

I. ZŠ (kategória 4.-5. roč.)
Olympiáda v anglickom jazyku
1. miesto Peter Lánik

I. ZŠ (kategória 1A)
2. miesto Juraj Gašpar

II. ZŠ (kategória 1B)
3. miesto Pavol Bartolomej II. ZŠ
Olympiáda v nemeckom jazyku - okres
2. miesto Kristína Čmelová

III. ZŠ (kategória 1A)
2. miesto Jakub Meričák

III. ZŠ (kategória 1B)
3. miesto Marek Závodský

IV. ZŠ (kategória 1B)
3. miesto Filip Hladík

II. ZŠ (kategória 1B)
- družstvu dievčat z Gymnázia Senica za
víťazstvo v krajskom kole volejbalu stred-
ných škôl a postup na celoslovenské finále

Dňa 20. februára sa uskutočnil v CVČ
10. ročník súťaže Goetheho pamätník,
ktorého sa zúčastnilo 12 škôl, medzi kto-
rými boli všetky štyri základné školy ako aj
Gymnázium Senica. Porota hodnotila cel-
kovo 28 súťažných vystúpení v piatich
kategóriach, úroveň všetkých vystúpení
hodnotí ako veľmi vysokú.
Výsledky (uvádzame len umiestnenia
senických súťažiacich): 

Próza
2. Marek Závodský IV. ZŠ
3. Kristína Čmelová III. ZŠ
Poézia
1. Zdenka Nemečková Gym. Senica
2. Soňa Flajžíková III. ZŠ
3. Michaela Marešová I. ZŠ

Vlastná tvorba
1. Branislav Fojtlin II. ZŠ
2. Lucia Grajcarová III. ZŠ
2. Natália Štefková II. ZŠ
3. Patrik Veis III. ZŠ
Hudobný prejav
1. Ján Hyža II. ZŠ
Dramatizácia
1. Kolektív žiakov 8.C I. ZŠ
1.  Kolektív žiakov 8.D III. ZŠ
3.  Kolektív žiakov 4.B IV. ZŠ

CVČ pozýva študentky stredných škôl na
Majstrovstvá okresu v maratóne športové-
ho aerobicu. Súťaž sa uskutoční 7. marca od
8. 30 do 14. hod., štartovné 40 Sk. 

Súťaž má päť 40-minútových súťažných
blokov. Dievčatá sa  prihlasujú u učiteľov
telesnej výchovy alebo na riaditeľstve senic-
kých stredných škôl (tu nájdu i súťažné pro-
pozície). Prihlášku za školu je treba zaslať do
1. marca. Súťaž je postupová. Do krajského
kola (26. marca) postupuje 10 najlepších.
Celoslovenské kolo sa uskutoční v apríli.

Zápis do škôlky
Riaditeľstvo 4. materskej školy na

Kolónii oznamuje rodičom, že od 15. feb-
ruára do 30. marca majú možnosť zapí-
sať dieťa do ich predškolského zariade-
nia.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť  v pra-
covné dni od 8. do 16. hod. buď u riaditeľ-
ky MŠ alebo hociktorej triednej učiteľky.
Podľa informácií riaditeľky 4. MŠ Viery
Očovanovej prijímajú deti od 2 do 6
rokov. Aj v budúcom školskom roku
okrem riadneho výchovno-vzdelávacieho
programu a na základe doteraz dosiahnu-
tých  dobrých výsledkov budú uplatňovať
formou hry tiež predplaveckú, dopravnú a
environmentálnu výchovu, výučbu
ne-meckého jazyka a korčuľovanie na
ľade. 

Úspešné rreecciittááttoorrkkyy
Po deviaty raz sa zišli v Chynoranoch

najlepší recitátori z celej republiky na slo-
venskom festivale poézie Ponitrie
Valentína Beniaka. Celoslovenskému finá-
le predchádzalo krajské výberové kolo pre
Trnavský a Bratislavský kraj, na ktorom
v Pezinku koncom januára zastupovali
okres Senica Marianna Máčalková
a Mária Danadová (Gymnázium Senica).
Odborná porota vybrala obe recitátorky
na postup na celoslovenský festival, pri-
čom M. Máčalkovej zároveň udelila 2.
miesto za prednes básne Valentína
Beniaka Štrbina. Prekvapivý úspech
v celoštátnom finále dosiahla Mária
Danadová, keď získala 3. miesto vo svojej
vekovej kategórií za prednes básne
Vladimíra Reisela Oheň (1. a 2. miesto
udelené nebolo).

J. Slezáková, HOS Senica

Zákon o odpadoch
V P R A X I

V predchádzajúcich číslach Našej
Senice sme sa podrobne venovali postu-
pu, ako začleniť občanov do systému
vývozu komunálneho odpadu v duchu
nového zákona o odpadoch. Teraz čosi
k realizácii.

Technické služby Senica ako zmluvný
partner mesta zabezpečujú vývoz komunál-
neho odpadu na území Senice. Ich úlohou
bolo v počiatočnej fáze dodať nádoby na
odpad  a zabezpečiť vývoz nádob pre všet-
kých občanov, ktorým doteraz táto služba
nebola realizovaná. Podľa predložených
zoznamov  z MsÚ v týždni od 4. do 10. feb-
ruára TS dodávali nádoby občanom.
Zamestnanci TS navštívili všetky domácnos-
ti a odovzdali nádobu na protipodpis.
Napriek tomu, že niektoré domácnosti nav-
štívili minimálne 4-krát v rôznych obdobiach
dňa,  nádobu nemal kto prevziať. Nakoľko
niektorí občania neboli zastihnutí a nádobu
si nemohli prevziať, je potrebné, aby sa kon-
taktovali s pracovníkmi MsÚ alebo TS
a dohodli sa na dodaní nádoby. 

Milióny na chodníky
Každoročne sa v meste venuje pozor-

nosť opravám miestnych komunikácií
a chodníkov. Zo správy, ktorou sa zaoberali
na svojom 2. rokovaní členovia mestskej
rady,  sme vybrali zopár čiastkových údajov.

Na vodorovné značenie parkovísk vyhra-
dených parkovacích miest  sa vlani vynaloži-
lo 306 039 Sk. Oprava chodníka v mestskom
parku stála  28 564 Sk, za opravu ciest na
Kolónii bolo uhradených 282 492 Sk. Opravy
ciest a chodníkov boli vykonané  aj na uli-
ciach Bottova, Kvetná, Záhradná, Kaplinská,
Muškátová, Kalinová, Agátová, Smreková,
Ružová, Moyzesova, Hollého a schody pri
Korune v hodnote 230 545 Sk. Bola vykona-
ná oprava parkoviska na Námestí oslobode-
nia v hodnote 155 000 Sk a oprava pontóno-
vého mosta z Hurbanovej ulice do Sotiny
v sume 23 565 Sk. Na Palárikovej ulici bolo
vybudované nové parkovisko pre osobné
autá v hodnote 388 905 Sk. bar

Senický kľúčik je prvou tohtoročnou celoš-
tátnou akciou, ktorá sa koná v našom
meste. Na pódiu svoje umenie predvedie
okolo 200 detí. Záštitu nad festivalom má
opäť primátor Senice RNDr. Ľ. Parízek (na
foto  vľavo), ktorý symbolickým kľúčom aj
tento rok otvorí známu a obľúbenú súťaž. 



6

Mestská polícia

CHOV PSOV - to sú i povinnosti
Problematika chovu psov v meste nadobúda stále širšie kontúry. Všetci si uvedomujeme, že  štvornohých

priateľov našich spoluobčanov stále pribúda a s tým narastajú i problémy rôzneho charakteru. Spolužitie
chovateľov psov a tých, ktorí ich nemajú, prináša neraz iskrivé situácie. V tomto smere musia byť stanove-
né jasné pravidlá a záleží tiež na nás všetkých, našej miere pochopenia a tolerancie,  aby sme tu mohli žiť
vedľa seba dôstojne a bez zbytočných nedorozumení. Dnešnú tému venujeme práve týmto otázkam.

Povinnosti chovateľov psov
1) Chovateľ zvieraťa je právnická osoba

alebo fyzická osoba, ktorá zviera z aké-
hokoľvek dôvodu, hoci len prechodne,
chová alebo ošetruje.

2) Každý chovateľ je povinný:
a) vytvárať a udržiavať vhodné hygienické

podmienky v priestoroch, v ktorých sa
zvieratá chovajú alebo zdržiavajú,

b) zabezpečiť zvieraťu výživu, opateru a pos-
kytnúť mu potrebnú voľnosť pohybu,

c) plniť opatrenia určené orgánmi veteri-
nárnej starostlivosti na zamedzenie šíre-
nia nákaz,

d) zabezpečiť bez meškania veterinárne vy-
šetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka,

e) zabezpečiť, aby zviera mimo chovného
priestoru vodila iba osoba, ktorá je
fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná
ho ovládať v každej situácii.

3) Zakazuje sa :
a) opustiť zviera s úmyslom zbaviť sa ho,
b) pôsobiť zvieraťu bezdôvodné utrpenie,

bolesť alebo poranenie,
c) nechať zviera voľne sa pohybovať na

verejnom priestranstve a na mieste, kde
je voľný pohyb spoločenských zvierat
zakázaný, okrem služobného psa počas
služobného zákroku a vodiaceho psa,

d) vodiť psa bez vodidla do vozidla verej-
nej dopravy a na miesta, kde sa pohy-
bujú alebo zhlukujú ľudia, okrem vodia-
ceho psa, a ak ide o psa bez výcviku,
ktorý by mohol ohroziť zdravie iných
zvierat alebo bezpečnosť ľudí, ani bez
zabezpečenia (napríklad bez košíka).
Majiteľ psa je povinný prihlásiť ho

písomne do 15 dní po jeho nadobudnutí
do evidencie finančného  oddelenia MsÚ
(ďalej len správca poplatku) a opatriť ho
evidenčnou známkou vydanou správcom
poplatku. Stratu, uhynutie psa alebo
odcudzenie evidenčnej  známky je majiteľ
povinný ohlásiť do 15 dní správcovi
poplatku, za nesplnenie ohlasovacej
povinnosti uloží správca poplatku pokutu.

Karol Kabaňa, Kalinčiakova 301
Emília Kabátová, Robotnícka 59
Dušan Kristiník, Hviezdoslavova 312
Pavol Kukliš, Priemyselná 261
Pavla Lukáčová, Štefánikova 702
Jozef Rajnoha, J. Mudrocha 1354
Edita Peričková, Robotnícka 60
Ing. Rainer Scholze, L. Novomeského 1216
Jozef Štepaník, Hviezdoslavova 472
Edita Tunáková, Hviezdoslavova 314
Branislav Valenčík, Ružová 226
František Groschmidt, L. Novomeského 1216
Jozefína Kožová, Hurbanova 525
Marta Hladíková, Hollého 752
Irena Bánska, Hviezdoslavova 470
Stanislav Nemčok-Furiš, Hollého 740
Ján Sadloň, Robotnícka 59
Ing. Karol Kuruc, Hurbanova 486
Anežka Kalmanová, Štefánikova 721
Peter Malík, S. Jurkoviča 1206
Mária Švajdová, Štefánikova 721
Ing. Vladimír Holický, Hollého 745
Jaroslav Vinduška, J. Kráľa 728
Kvetoslava Čaganová, S. Jurkoviča 1205
Rudolf Neshoda, Gen. L. Svobodu 1359
Karol Pavlák, Štefánikova 722
Miroslav Provazník, Štefánikova 709
JUDr. Ladislav Ďorďovič, Hviezdoslavova 471
Ľudmila Danišová, Štefánikova 701
MUDr. Zdeněk Šulek, L. Novomeského 1217
Milan Jakubáč, Nám. oslobodenia 16
Peter Fusek, Štefánikova 721
Vlasta Lukáčová, Bottova 1167
JUDr. Štefan Čuvala, S. Jurkoviča 1205
Alojz Vanek, Štefánikova 720
Miroslav Svetlík, S. Jurkoviča 1205
Oľga Tomišová, Dlhá 229
František Tománek, Nám. oslobodenia 16
Juraj Mitter, Železničná 326
Mária Rozborová, S. Jurkoviča 1206
Kveta Pánková, Hviezdoslavova 472
Mária Glosová, Priemyselná 261
Stanislava Katreniaková, Hviezdoslavova 314
Ladislav Malý, Štefánikova 720
Miroslav Fráner, Gen. L. Svobodu 1358 
Edita Valentová, Štefánikova 720
Dáša Strejčková, Hollého 745
Anna Šimonovičová, Štefánikova 702
Jozef Hrádela, Hviezdoslavova 322
Jozef Kalay, Bottova 1167
Jarmila Koleňáková, Gen. L. Svobodu 1360
Marta Salajková, Palárikova 292
Mária Dömeová, Štefánikova 704
Ing. Jozef Dvorský, Sotinská 1217
Mgr. Vladimír Michalka, L. Novomeského 1210
Jozef Kalka, Štefánikova 723
Martin Brkal, L. Novomeského 1349
Mária Makovníková, Hviezdoslavova 469
Jelena Maxianová, L. Novomeského 1215
Jana Surovková, Štefánikova 720
Vladislav Kozma, L. Novomeského 1217
Alena Čulenová, L. Novomeského 1211

Štefánia Kučková, S. Jurkoviča 1205
Anna Procházková, L. Novomeského 1216
Ing. Alexander Janovič, Gen. L. Svobodu 1359
Ľubomír Šefčík, S. Jurkoviča 1207
Věra Kutálková, J. Mudrocha 1353
Mária Deščíková, L. Novomeského 1350
Jana Štefečková, Hviezdoslavova 438
Miluše Boušková, S. Jurkoviča 1204
Ľubomír Vaškovič, L. Novomeského 1217
Ľubomír Jánošík, L. Novomeského 1210
Jozef Florián, L. Novomeského 1210
Jaroslav Ševčík, Gen. L. Svobodu 1359
Luděk Létal, Sotinská 1373
Antónia Škanderová, L. Novomeského 1216
Božena Šulanová, L. Novomeského 1350
Anna Juračková, Robotnícka 54
Božena Dobiášová, Gen. L. Svobodu 1359
Beáta Jagušáková, Sotinská 1345
Zdena Pupková, Štefánikova 720
Dušan Kudláč, Hviezdoslavova 312
Ľubica Reháková, Gen. L. Svobodu 1360 
Alena Havlíčková, J. Mudrocha 1356
Peter Miča, Štefánikova 709
Veronika Juráňová, L. Novomeského 1213
Jozef Endršt, Hviezdoslavova 471
Milan Krušinský, Štefánikova 725
Roman Štibravý, S. Jurkoviča 1203
Viera Čobrdová, J. Mudrocha 1356
Rastislav Janák, L. Novomeského 1349
Michal Kozaitek, J. Mudrocha 1353
Ľuboš Hrádela, Štefánikova 701
Ľubica Gergelová, L. Novomeského 1350
Jana Chudá, L. Novomeského 1350
Božena Májková, J. Mudrocha 1356
Magdaléna Záškvarová, J. Mudrocha 1354
Dana Medviďová, L. Novomeského 1349
Viera Ružičková, L. Novomeského 1214
Marta Danihelová, Palárikova 292
Dana Pavlíková, S. Jurkoviča 1207
Milan Gabriel, Nám. oslobodenia 16
Peter Žák, Štefánikova 701
Andrej Mihál, Sotinská 1345
Blažena Oravcová, L. Novomeského 1213
Martin Ondrejka, J. Mudrocha 1354
Jozef Marek, J. Kráľa 734
Pavel Klečko, L. Novomeského 1217
Silvia Hladká, Gen. L. Svobodu 1359
Ing. Erika Borguľová, Hollého 741
Richard Kurta, Štefánikova 704
Branislav Chajma, Štefánikova 732
Kateřina Ružičková, Hollého 743
Arpád Bahurek, S. Jurkoviča 1206
Branislav Dvoran, Sotinská 1373
Miroslava Šulcová, Hollého 741
Ivana Borguľová, Hollého 743
Štefan Šťastný, S. Jurkoviča 1206
Kamil Blanárik, S. Jurkoviča 1204
Lucia Ovečková, Nám. oslobodenia 16
Petra Golierová, Hurbanova 524
Ivana Tománková, L. Novomeského 1215
Zdenka Valjentová, J. Mudrocha 1351

Zoznam majiteľov psov v činžiakoch, ktorí si plnia svoju ohlasovaciu povinnosť

Ako je vidieť zo zoznamu v našom
meste je prihlásených z činžiakov len 123
psov. Zamestnanci MsP Senica si uvedo-
mujú, že toto číslo nepredstavuje skutoč-
ný počet psov žijúcich v činžiakoch
v našom meste. Preto pravidelne pri
pochôdzkovej činnosti kontrolujú splnenie
si ohlasovacej povinnosti u občanov, ktorí
venčia svojich psov. Zároveň si uvedomu-
jeme, že bez spolupráce občanov, ktorí
môžu na telefónnom čísle 159 ohlásiť cho-
vateľov psov v činžiakoch, ktorí nie sú uve-
dení v zozname, sa nám len ťažko podarí
docieliť, aby si ohlasovaciu povinnosť spl-
nili všetci majitelia psov.  
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Mládež Záhoria 2001
Projekt našiel odozvu

„Keď mi povedali o tejto súťaži, dostal
som nápad ohľadom autopožičovne.
Takáto služba tu totiž v širšom okolí
chýba a myslím si, že je to služba dobrá a
bola by i vyhľadávaná," povedal nám na
margo svojho súťažného projektu Michal
Ganzlmár z SOU Senica. Zaujímavosťou
pritom je, že tento študent 3. ročníka,
ktorý získal so svojím námetom 2. miesto
v kategórii marketing, bude čašníkom.
Netajil radosť z rozhodnutia  odbornej
komisie a tešil sa iste aj z finančnej sumy,
ktorá k diplomu patrila. 

Michal Ganzlmár  bol jedným zo 70 štu-
dentov,  ktorí sa zapojili do projektu
Mládež Záhoria 2001, ktorý vlani realizova-
la akciová spoločnosť Hílek a spol.  v spo-
lupráci s Ministerstvom školstva SR,  odbo-
rom školstva OÚ Senica  a médiami.
Spoločnosť Hílek a spol. si projektom  sta-
novila, že vyburcuje mladých ľudí vo veku
16 – 20 rokov súťaživou    formou  k zmys-
luplnej aktivite, kde by  naplno využili  svoje
vedomosti a  zručnosti  z rôznych   odbo-
rov.  „Cieľ, ktorý sme si dali, sa nám podari-

lo realizovať, pretože sme našli k sebe
cestu  - my k študentom a študenti k nám,"
povedal na vyhlásení výsledkov 12. februá-
ra v zasadačke MsÚ Senica JUDr. Jozef
Hílek. Spomenul pritom, že si uvedomili
stagnáciu spolupráce medzi firmami a
strednými školami, čo sa prejavilo vlani aj u
nich tým, že pocítili nedostatok kvalifikova-
ných pracovníkov vo viacerých odboroch.
Ústretovým krokom bol projekt Mládež
Záhoria 2001, ktorým sa im podarilo do
firmy prilákať študentov. Stretali sa s manaž-
mentom firmy, pracovníkmi v jednotlivých
prevádzkach, čo viedlo nielen k spracova-
niu úloh, ale i zvýšenému záujmu o prax. 

Primátor Senice RNDr. Ľ. Parízek v tejto
súvislosti vyzdvihol myšlienku komunikácie
firiem so študentmi a vyjadril potešenie, že
aj u nás sa táto forma začína presadzovať.
Má to zmysel pre obe strany – študenti zís-
kajú mnoho skúseností a môžu si takto
nájsť i budúceho zamestnávateľa a pre
firmu to znamená veľa nových nápadov,

Vo víre tanca
S príchodom nového roka sa konalo

v Dome kultúry Senica množstvo plesov,
a tak ako po minulé roky aj v teraz medzi
ne vhodne zapadol VENČEK. Toto podu-
jatie našim čitateľom nemusím zvlášť
predstavovať, pretože sme o každom
z doterajších 23. ročníkov verejnosť
informovali, ale tiež aj preto, lebo už
mnohí z nich mali možnosť zažiť toto
mimoriadne úspešné podujatie - či už
ako absolvent kurzu, alebo ako rodič.

Tohtotoročný VENČEK však bol mimo-
riadne vydarený nielen preto, že sa rodičia
a absolventi kurzu vynikajúco zabávali, ale
bolo v ňom niečo nové - bol obohatený
o program absolventov kurzu z predchá-
dzajúceho ročníka, ktorí sa rozhodli
pokračovať, a tak vlastne vznikol kurz pre
mierne pokročilých. Vo svojom programe,
ktorý pozostával zo štyroch štandardných
a štyroch latinsko-amerických tancov
s obohatenými prvkami, kde tanečníci
a tanečníčky pôsobili na parkete oveľa
suverénejšie a zaujímavejšie, očarili všet-
kých prítomných (na foto členovia kurzu
spoločenského tanca pre pokročilých
spolu s lektorom Ing. M. Danihelom).

Tento program ponúkame všetkým -
podnikom, školám, organizáciám - ktorí by
mali záujem obohatiť a spestriť rôzne
podujatia. Organizátori veria, že ich počet
sa rozšíri o absolventov kurzu z 23. roč-
níka.

Vyvrcholením VENČEKA býva tradične
súťaž a voľby Venčekovej kráľovnej
a Venčekového kráľa. Ako to všetko
dopadlo? V súťaži tanečných párov si 1.
miesto vytancovali Lucia Mizeráková
a Marek Mácha, 2. miesto Ingrid
Malatinská a Pavol Kudoláni, 3. miesto

ktoré môže realizovať vo svojej činnosti. 
Do súťaže Mládež Záhoria 2001 sa

zapojili študenti z OA Senica (1 práca),
SOU Senica (5), Súkromnej strednej školy
Humanus Via Holíč (18), SOU poľnohos-
podárskeho Holíč (6), SOU poľnohospo-
dárskeho Nové Mesto nad Váhom (25),
Strednej poľnohospodárskej školy Holíč
(7),  Strednej priemyselnej školy  Myjava
(5), ZSPŠ Nové Mesto nad Váhom (1) a
Združenej SŠ poľnohospodárskej Myjava
(1). Podmienkou zaradenia do súťaže bolo
spracovanie jednej témy  z oblasti marke-
tingu, personalistiky, stavebníctva, či vytvo-
renie  originálneho identifikačného  manu-
álu spoločnosti  alebo na vytvorenie kresle-
nej predlohy, ktorá by reprezentovala
meno spoločnosti a jej činnosť. Na záver
uvádzame víťazné školy zo Senice, ktorých
študenti sa umiestnili na prvých troch mies-
tach.  Marketing:  1.miesto OA Senica: Ján
Kozel, Alena Kondášová, Martin Durec, 2.
miesto SOU Senica: Michal Ganzlmár.
Stavebníct-vo: 2. miesto SOU Senica: Ivan
Halabrín, 3. miesto SOU Senica: Peter
Kudoláni, Rudolf Izakovič.  

Viera Barošková
Foto autorka

JUDr. J. Hílek odovzdáva diplom a  blaho-
želá M. Ganzlmarovi (v strede).          

Hana Brečková a Juraj Országh.
Za Venčekovú kráľovnú si mladí muži

zvolili Luciu Mizerákovú a slečny si zvolili
hneď dvoch Venčekových kráľov a to
Martina Macha a Petra Krajčíka. Všetkým
srdečne gratulujeme.

Už teraz sa organizátori a lektor kurzu
Ing. Milan Danihel tešia, že v septembri sa
prihlásia do 24. ročníka kurzu spoločen-
ského tanca a spoločenskej výchovy štu-
denti zo všetkých stredných škôl v našom
meste, ako aj z blízkeho okolia. Môžu sa
prihlásiť už aj zamestnaní mladí ľudia, kto-
rým doteraz nebolo možné kurz absolvo-
vať.

Tak, ako som už viackrát avizovala
v našom mesačníku, plánujeme tiež pri-
praviť kurz spoločenského tanca pre man-
želov od 25 do 60 rokov. Preto, ak vás táto
informácia zaujala, prihláste sa priamo
v DK Senica u M. Bezdekovej, kde dosta-
nete bližšie informácie.

Mária Bezdeková
odbor. ref. MsKS Senica

Pred uzávierkou
Posledný marcový deň je termínom

uzávierky prijímania prác do celoštátnej
autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava
Novomeského. Tohto  roku sa chystá už
jej XVII. ročník. Patrí k obľúbeným literár-
nym podujatiam nielen mladých autorov,
pretože vyhľadáva a podporuje nové
talenty. Ako nás informovala riaditeľka
Záhorskej knižnice Katarína Soukupová,
ktorá je hlavným organizátorom súťaže,
uvažujú v rámci vyhodnotenia zorganizo-
vať stretnutie laureátov Literárnej Senice
a víťazov niektorej českej literárnej súťaže. 

bar

Máme 267 prvákov
V slávnostnom duchu sa na štyroch

základných školách v meste v dňoch 6.
a 7. februára konal zápis detí do prvých
ročníkov. Predškoláci sa po prvý raz
v škole predviedli svojimi vedomosťami
a zručnosťami. Do prvého ročníka sa zapí-
salo celkom  267 prvákov. Na 1. ZŠ bude
chodiť 68 detí  (3 triedy), na 2. ZŠ 43 (2),
na 3. ZŠ 96 (4) a na 4. ZŠ 60 (3).  
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Koniec  fašiangov sa ani u nás neobiši-
el bez pochovávania basy (na foto).
Dlhoročná tradícia, ktorú v Senici udržia-
vajú požiarnici, sa teší stále obľube.
Nebolo tomu inak ani na tohtoročnej
záverečnej fašiangovej veselici 12. februá-
ra v Dome kultúry. O tom, že tam vždy
býva dobrá zábava, svedčí i veľký záujem,
ktorý tentoraz predčil všetky očakávania
organizátorov.  Basu napokon  všetci prí-
tomní – keď dávna tradícia bola aktualizo-
vaná súčasnosťou – pochovali, a dali tak
bodku za zábavami. Nasleduje pôstne
obdobie až do Veľkej noci. Požiarnici
však už teraz rozmýšľajú, ako basu znovu
oživiť. I vy môžete byť svedkami toho, či
sa im to podarí, keď 31. marca prídete do
Domu kultúry.    bar

Foto Soňa Cádrová

Pocta Jánovi Náhlikovi 
Od 22. februára do 20. marca je vo

výstavných priestoroch Hornozáhorského
osvetového strediska verejnosti prístupná
výstava fotografií pod titulom Náhlikova
Senica 2002. Tento názov dostala regionál-
na súťaž neprofesionálnej fotografickej
tvorby, ktorú sme pôvodne poznali ako
Amfo a diafoto. Premenu na výstižnejší
názov „iniciovalo" 80. výročie narodenia
Jána Náhlika, nestora senickej fotografie,
ktoré si tento rok v auguste pripomenieme.
Druhým momentom, ktorý sa spája s touto
výstavou, je 60. výročie vzniku fotoklubu
Retina, ktorého bol Náhlik neoddeliteľnou
súčasťou a  dušou. 

Do 42.  ročníka súťaže sa zapojilo 19
autorov s 207 prácami.  V kategórii čierno-
biela fotografia porota hodnotila 35 fotogra-
fií od 7 autorov, vo farebnej 113 prác od 14
autorov, v kategórii farebných diapozitívov
posudzovala 35 snímok od 3 autorov a v
kategórii juniorov do 18 rokov hodnotila 4
fotografie od 2 autorov. 

Porote predsedal Drahotín Šulla a členmi
bol vysokoškolskí pedagógovia Mgr. Franti-
šek Tomík a Mgr. Ján Krížik. 

V kategórii čiernobielej fotografie porota
udelila 1. miesto Vladimírovi Dvořákovi zo
Senice za kolekciu výtvarných fotografií, 2.
miesto Simone Tóthovej z Rohožníka za
kolekciu portrétov a 3. miesto Marianovi
Holenkovi zo Senice za predloženú kolekciu.

V kategórii farebnej fotografie získal 1.
miesto Ing. Marián Kufel, 2. miesto Marian
Holenka (obaja zo Senice) a 3. miesta Igor
Ferenčák a Ing. Ján Molčan (obaja zo
Skalice). 

V kategórii farebného diapozitívu 2.
miesto získal Vladimír Třeška zo Senice, keď
1. a 3. miesto neboli udelené. 

Porota vybrala na výstavu  dovedna 126
prác od 18 autorov a 23 diapozitívov od 4
autorov. Krajská výstava Amfo a diafoto
2002 bude 7. až 30. júna v Galante.

bar

O čom sme písali
V januárovom

čísle Našej Senice
sme uviedli, že mest-
ské noviny si pripo-
mínajú 25. výročie
svojho vychádzania.
V dnešnom okienku

spomienok sme vybrali zopár úryvkov
z článkov, publikovaných  v roku 1977.

... Tak ako v celom štáte, aj v našom okre-
se a meste je rast životnej úrovne  obyvate-
ľstva nepopierateľný. Ak napríklad v roku
1971 bola priemerná mesačná mzda pra-
covníka okresu 1 837 Kčs, v roku 1976 táto
mzda vzrástla na 2 228 Kčs. 

... V investičnej časti akcie Z sa v súčas-
nom období budujú tieto stavby: prístavba
gymnázia, rekreačno-prevádzková chata
ONV, umelá ľadová plocha, administratívna
budova Národného frontu, OÚNZ,
Okresnej správy cestovného ruchu, mater-
ská škola pre 120 detí, autocvičište
Zväzarmu, budova záhradkárov, inžinierske
siete v časti Kunov, miestne komunikácie ku
garážam. 

... Do školských lavíc nastúpi v Senici
v tomto školskom roku (1977/78, poz. red.)
4 375 žiakov. Z toho do materských škôl
165 detí, základné deväťročné školy priví-
tajú 2 470 žiakov (z nich 285 prvákov), gym-
názium bude navštevovať 305 študentov,
Strednú ekonomickú školu 650 študentov
a Učňovskú školu 950 učňov. 

Vybrala F. H.

30.1. - Návšteva fabriky Dephi Auto-
motive Systems Senica na poz-
vanie gen. riaditeľa Hansa
Joachima Berniena. Prezentácia
výrobného programu a zámery
fabriky. Na prezentácii bol prí-
tomný aj prednosta OÚ Ing.
Štefan Mikula

31.1. - Pracovné stretnutie s projektan-
tami nad zámermi mesta vybu-
dovať informačný systém v mes-
te (smerové tabule ulíc, lavičky,
smetné koše, stojany na bicykle,
orientačné mapy, reklamné
tabule, osvetlenie, atď)

1.2. - Pracovné stretnutie s riaditeľom
Colnej správy Senica Ing. Mila-
nom Sládkom

4.2. - Rokovanie s Ing. Dubeckým
zastupujúcim ratingovú agentúru

- Odborné rokovanie s tvorkyňou
pasportizácie zelene v meste
a možnosti vytvorenia koridorov
zelene a výsadby zelene v meste

6.2. - Stretnutie s riaditeľkami, zástup-
kyňami a vedúcimi jedální maters-
kých škôl v Senici. Diskusia k stra-
tégii fungovania a činnosti maters-
kých škôl po prevode materských
škôl na mesto

7.2. - Spoločensko-pracovný obed v Bra-
tislave s veľvyslancom Švajčiarska
v SR pánom Thomasom Vernlym,
riaditeľom kancelárie slovenskej
obchodnej komory, generálnym
riaditeľom firmy Kerametal a ria-
diteľom Exim banky

11.2. - Pracovné stretnutie vedúcich
oddelení mesta s manažmentom
Technických služieb Senica k pl-
neniu úloh na úseku čistoty mesta,
odvozu komunálneho odpadu,
čistenia komunikácií, údržby
verejnej zelene. Príprava jarného
upratovania a prezentovanie zá-
merov Technických služieb Senica

14.2. - Pracovné stretnutie so všetkými
pracovníkmi Mestskej polície Se-
nica v súvislosti so skvalitnením
ich výkonu a činností. Riešenie
problémov a sťažností aj z pohľa-
du mestských policajtov voči
občanom

- Rokovanie mestskej rady
15.2. - Stretnutie s Clausom Schunkom,

riaditeľom fabriky Eissman Auto-
motive Slovensko s.r.o. o záme-
roch nemeckej firmy na Slovensku

- Spoločenské stretnutie s premié-
rom SR Mikulášom Dzurindom
v Piešťanoch

18.2. - Rokovanie starostov okresu Se-
nica o prechode kompetencií
a príprave snemu ZOZO

19.2. - Pracovné stretnutie s primáto-
rom Skalice Ing. M. Srholcom
a primátorom Malaciek RNDr. J.
Ondrejkom na tému rozvoj Záho-
ria, výmena názorov a vzájomná
informovanosť

20.2. - Slovensko-rakúska komisia k pro-

Aktivity radnice jektu CBS Phare – návrhy projek-
tov k rakúsko-slovenskej hranici

- Rokovanie s riaditeľmi, zástupca-
mi a vedúcimi ŠJ všetkých základ-
ných škôl, ZUŠ a CVČ o filozofii
a realizácii prevodu škôl pod
mesto

21.2. - Pracovné stretnutie s predsedom
vlády SR Mikulášom Dzurindom,
prednostom OÚ v Senici Ing. Šte-
fanom Mikulom a riaditeľom
Delphi Joachimom Bernienom na
tému priemyselné parky, most na
rakúsko-slovenskej hranici a hľa-
danie pomoci na zrealizovanie
zámerov mesta (kasárne, nemoc-
nica)

- Rokovanie mestského zastupiteľstva
22.2. - Návšteva poslanca rakúskeho

parlamentu Dr. Hannesa Bauera,
parlamentnej frakcie SPÖ na
tému slovensko-rakúske vzťahy,
príprava projektov, zosúladenie
zámerov, podpora výstavby mos-
ta Hohenau – Moravský Ján

Naša S
enica
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Desiate - jubilejné páračky 
Miestny odbor Matice slovenskej

v Senici v snahe oživiť miestne tradície zor-
ganizoval v roku 1993 po prvý raz stretnu-
tie pamätníčok a pamätníkov, a tiež ich
nasledovníčok a nasledovníkov, aby pri dri-
apaní peria, hudbe a veselom slove zaspo-
mínali na časy minulé, a porozprávali aj
o časoch súčasných. Akcia, ktorej krstnou
mamou, a aj v súčasnosti jej dobrou orga-
nizátorkou, je členka výboru MO MS Mgr.
Viera Sadloňová, rokmi získala na populari-
te a stala sa už tradíciou. 

Každoročne v týždni pred Popolcovou
stredou v malej sále Domu kultúry sú už
nachystané stoly a husacie perie, ktoré
čaká na usilovné páračky, ale i páračov. Aj
tohto roku sa už verné účastníčky vopred
pýtali, aby sa mohli pripraviť. 

Neodmysliteľnou súčasťou páračiek je
Vladimír Bibza a jeho harmonika.
Nevyčerpateľný repertoár slovenských
piesní v jeho podaní rozospieva účastníčky
akcie a pri veselom speve plynie čas, a pri-
búdajú kôpky nadriapaného peria. Pri jubi-
lejnom desiatom stretnutí v utorok 5. febru-
ára obveselil páračky aj ľudový rozprávač
Peter Tytykalo. Najmä jeho vtipné prirovna-
nia senických reálií z celého minulého sto-
ročia s realitou dnešných dní boli veľmi
vtipné a v mnohom aj prinútili zamyslieť sa.
Do kultúrneho programu prispela aj pani
Viera Mrázová s dlhou, veľmi dojímavou
básňou. Myslím, že všetci účastníci hodno-
tili tohtoročné páračky ako veľmi vydarené
a zaznamenali tiež asi najväčšiu účasť.
Perie bolo jemné, čistučké, verím, že bude
v perine dobre hriať. Záverečným pintom
boli tradičné koláče, ktoré poskytla majite-
ľka peria, dobrá slivovica a teplý čaj. Do
pintu prispel aj organizátor podujatia – MO
MS Senica, ku ktorému sa v posledných
rokoch pripojil aj Dozorný výbor Jednoty
Senica.

Týmto príspevkom chcem poďakovať
Domu kultúry za žičlivosť, s ktorou vychá-
dza v ústrety pri organizácii podujatia. 

Miestny odbor Matice slovenskej sa vo
svojej činnosti venuje aj deťom.  Už tretí
rok zorganizoval pre žiakov 3. a 4. ročníka
ZŠ v školských kluboch popoludnie
s názvom „Literárne pexeso" zamerané na
krížovky, doplňovačky a iné kvízy s témou
poznávania Slovenska a slovenských spiso-
vateľov a ich kníh. V dobrej spolupráci so
Záhorskou knižnicou t. r. organizuje už 6.
ročník vlastivednej súťaže Senica – moje
mesto ako školské kolá a záverečné mest-
ské kolo pre žiakov 2. stupňa základných
škôl. Je veľmi potešiteľné, ako sa z roka na
rok zvyšuje úroveň vedomostí žiakov o svo-
jom meste. Na mestské kolo pozývame do
hľadiska všetkých, ktorým vyjde v dopolud-
ňajších hodinách čas, aby prišli súťažiacich
povzbudiť. Termín jeho konania v máji
bude určite zverejnený v Našej Senici. 

Obľubu medzi členmi a priaznivcami
MO MS Senica si získali vlastivedné zájaz-
dy, väčšinou spojené s návštevou divadla.
Najbližšie v mesiaci apríli alebo máji sa
chystáme navštíviť mestá Banská Bystrica
a Štiavnica, kde v spolupráci s Domom MS
v Banskej Bystrici si prezrieme pamätihod-

nosti týchto historických miest. Kto z čita-
teľov má záujem informovať sa o činnosti
a členstve v MO MS Senica, môže zavolať
na tel. č. 651 4271 p. Kubíkovej alebo 651
3430 p. Kulíškovej. 

Ing. Valéria Kubíková
Foto Viera Barošková

Trhoviská 
s určením tovaru

Ako píšeme na inom mieste, mestské
zastupiteľstvo rozhodlo o tom, aký tovar
a na  ktorom trhovisku sa bude predávať.
Schválením doplnku VZN č. 29 to zname-
ná, že od 1. marca  budú mať dve trhovis-
ká určený tovar,  ktorý sa na nich smie pre-
dávať.  Trhovisko na Hviezdoslavovej ulici,
ktoré patrí Mestskému podniku služieb
Senica, je od tohto dátumu vyčlenené na
predaj textilu, obuvi a priemyselného tova-
ru. Trhovisko pri autobusovej stanici, ktoré
si mesto zobralo vlani  do prenájmu a spra-
vuje ho MsPS, bude vzhľadom na vytvore-
né podmienky patriť hlavne predaju zele-
niny, ovocia, záhradkárskych potrieb. 

bar 

Nejasno okolo káblovky
Podpísať či nepodpísať?

V decembrovom vydaní Našej Senice
sme informovali občanov o skutočnos-
tiach, ktoré súviseli s prevádzkovaním
káblovej televízie spoločnosťou SCC
s.r.o. Bratislava v našom meste. V dneš-
nom vydaní dokončíme pohľad na
vzniknutú situáciu.

6.2.2002 sa na MsÚ Senica za prítom-
nosti technického riaditeľa spoločnosti
SCC s.r.o. Bratislava Ing. Milana Kortiša
konalo pracovné rokovanie, ktoré viedol
primátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek.
Na rokovaní sa vyjasnili ďalšie skutočnos-
ti v prevádzkovaní TKR. Bolo dohodnuté,
že mesto Senica, resp. právne oddelenie,
vypracuje návrh na úpravu Zmluvy
o poskytovaní a príjme televíznych pro-
gramových služieb, ktorý firma SCC
a SCS posúdi a vyjadria sa k zmene.
V návrhu boli upravené znenia článkov
III, ods. 1, 7, 9, 10 a bol vypustený článok
XIII tak, aby občania mesta mohli takto
upravenú zmluvu podpísať, resp. tí, ktorí
tak už urobili, mohli podpísať dodatok
k zmluve, ktorý sa zaviazalo mesto
Senica doručiť občanom v mesiaci
marec, spolu s platobnými výmermi na
zneškodňovanie tuhého komunálneho
odpadu. 

Na stretnutí bolo potvrdené, že termín
podpísania zmlúv určených firmou bude
28. február 2002.

Do vydania tohoto čísla Našej Senice,
žiaľ nie sú doriešené problémy, ktoré
sme uviedli v decembrovom vydaní
Našej Senice (Rozhodnutie rady SR pre
vysielanie a retransmisiu o registrácii
firmy SCC s.r.o. Bratislava, Rozhodnutie
Telekomunikačného úradu SR o správ-
nosti výšky poplatkov za využívanie sig-
nálu  v základnej a rozšírenej ponuke).

V čase uzávierky Našej Senice, t.j.
k 22.2.2002, sa firma nevyjadrila k návr-
hu mesta na zmenu obsahu zmluvy.
Napriek týmto skutočnostiam, firma SCC
naďalej prevádzkuje TKR v meste Senica.

Odporúčame občanom mesta, aby
zatiaľ nepodpisovali návrh zmluvy, kým
sa nevyjasnia právne problémy, ktoré
vznikli pri prevádzkovaní TKR v našom
meste firmou SCC. Tí občania, ktorí už
zmluvu podpísali a sú nespokojní s obsa-
hom zmluvy, sa musia svojich práv domá-
hať inou cestou.

Po vyjasnení právnych problémov,
budeme občanov mesta včas informo-
vať, že zmluva môže byť podpísaná.
Rozšírenie prevádzky TKR v ďalších čas-
tiach mesta bude predmetom ďalších
rokovaní s konateľmi spoločnosti SCS
Bratislava, ktorá vlastní káblové rozvody
v meste.

Mgr. Ondrej Krajči
zástupca primátora mesta

Deň astronómie
Deň astronómie je podujatím, ktorým sa

Slovenská republika od roku 1995 pripája
k európskemu Dňu planetárií. Jeho cieľom
je popularizácia astronómie ako jednej
z najstarších  prírodných vied medzi čo naj-
širšími vrstvami obyvateľstva.  Ako nás
informoval RNDr. S. Štefeček, okrem plane-
tárií spomínanú  akciu na Slovensku organi-
zujú i ľudové hvezdárne a pozorovateľne,
medzi nimi aj Hvezdáreň v Sobotišti.
Vzhľadom na to, že toto zariadenie nemá
stálych pracovníkov, úlohy hostiteľov sa
ujala miestna organizácia Slovenského
zväzu astronómov amatérov v Sobotišti.
Pozývajú všetkých záujemcov   16. marca
do hvezdárne, aby si prednáškami a pozo-
rovaním večernej oblohy pripomenuli Deň
astronómie. Prednášky budú na tému ves-
mírne smeti (planéty, kométy, meteoridy)
a jarné súhvezdia.

bar

Pri dobrej nálade išla práca od ruky a rých-
lo pribúdali kôpky nadriapaného peria. 
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Na skusy do IOWY
Mesto Senica sa spolu s ďalšími 8 mes-

tami Slovenska začiatkom tohto roka
zúčastnilo výberového konania projek-
tov, ktoré organizovalo Centrum rozvoja
samospráv na Slovensku spolu s Iowa
State University (USA). Grant na realizá-
ciu projektu poskytol U.S. Department of
State’s Bureau of Educational and
Cultural Affairs za podpory Veľvyslanect-
va USA v Bratislave.

Názov projektu je Manažment miest
zameraný na ekonomický rozvoj a spokoj-
nosť občanov v Slovenskej a Českej repub-
like. Do projektu sa mohli zapojiť len
mestá od 10 000 do 30 000 obyvateľov
a z každého štátu (SR i ČR) boli vybrané
len 3 mestá (zo Slovenska Senica, Piešťany
a Lučenec), ktoré budú mať možnosť
zrealizovať svoj vlastný projekt ekonomic-
kého rozvoja.  Projekt potrvá do júla 2002
a jeho súčasťou budú viaceré aktivity,  na
ktoré vybrané mestá získali minigrant vo
výške 2 500 USD.

Špecifikom projektu je i vyslanie dvoch
profesionálnych pracovníkov miestnej
samosprávy Ing. Mgr. Miriam Chropovskej
a Ing. arch. Pavla Mikulíčka v marci do
USA. V štáte IOWA a Washingtone budú
mať možnosť študovať skúsenosti svojich
amerických kolegov v oblasti ekonomické-
ho rozvoja a takisto i formy, ako zabezpe-
čiť účasť občanov na rozvoji ekonomic-
kých kapacít mesta. Podmienkou nomino-
vania pracovníkov mesta bolo plynulé
ovládanie anglického jazyka, ktorého zna-
losť si americkí partneri overovali sami
prostredníctvom telefonického interview,
schopnosť prezentácie mesta a práca na
projektoch ekonomického rozvoja.

Mesto Senica vo svojom projekte struč-
ne zdokumentovalo doterajšie skúsenosti
s ekonomickým rozvojom, pričom za naj-
významnejší úspech považuje pritiahnutie
zahraničného investora a postavenie fabri-
ky spoločnosti Delphi Automotive Sys-
tems v Senici, projekty Reprofilácie armád-
nych kasární a Cykloturistickej cesty
Senica, vydanie informačnej brožúry Moni-
toring okresu Senica v anglickom jazyku
ako informačného zdroja pre potenciál-
nych zahraničných investorov a veľa ďal-
ších aktivít.  Takisto sme špecifikovali pro-
blémy, s ktorými sa naše mesto v súčasnos-
ti stretáva, najmä čo sa týka nezamestna-
nosti a z toho vyplývajúcej nízkej kúpnej
sily obyvateľstva. Preto v ďalšom období sa
chce mesto venovať najmä zvýšeniu počtu
pracovných príležitostí podporou zahranič-
ných investícií, ako aj miestnych malých
a stredných podnikateľov. 

Dúfame, že s pomocou tohto mini-
grantu a skúseností nominovaných účast-
níkov pobytu v USA získame v prospech
ekonomického rozvoja mesta maximum.
Projekt vyvrcholí návštevou skupiny ame-
rických partnerov v slovenských mestách
(experti zo samospráv a primátori)
v dňoch 27. apríla až 4. mája 2002, kto-
rých úlohou bude pomôcť pri implemen-
tácii projektov vybraných miest. 

M.CH.

Mesto Senica je správcom daní a miest-
nych poplatkov,  z ktorých príjem  plynie
do rozpočtu mesta na zabezpečovanie
samosprávnych funkcií. Mesto, ako správ-
ca dane, uplatňuje daňové predpisy
v daňovom konaní a využíva všetky pros-
triedky na dosiahnutie daňovej disciplíny.
Preto upozorňujeme všetkých daňovníkov
na dodržanie termínov vyplývajúcich zo
zákonov a z všeobecne záväzných naria-
dení mesta o dani z nehnuteľností a
o miestnych poplatkoch.

Daň z nehnuteľností
31. januára 2002 uplynul termín na

podanie priznania k dani z nehnuteľností
podľa zákona č. 317/1992 Zb. o dani
z nehnuteľnosti v znení neskorších predpi-
sov u tých vlastníkov, kde došlo k nado-
budnutiu vlastníctva v priebehu roku 2001. 

Ak daň u fyzickej osoby nepresahuje
500 Sk a u právnickej osoby 5 000 Sk je
splatná naraz najneskôr 31. 3. 2002. Ak je
vyššia, je splatná v štyroch rovnakých splát-
kach – do 31.3., do 30.6., do 30.9. a do
30.11.2002. Pri daňovníkovi, ktorý pre-
vádzkuje poľnohospodársku výrobu, je
daň splatná v troch splátkach do 30.6. –
20% dane, do 30.9.- 30% dane, do 30.11.
– 50% dane.

Mesto je ďalej správcom miestnych
poplatkov na základe zákona č. 544/1990
Zb. v znení neskorších predpisov, kde
splatnosť jednotlivých poplatkov je rozdiel-
na podľa toho či ide o ročné poplatky
splatné naraz alebo o poplatky, ktorých
splatnosť je v zmysle VZN  určená inak.

- poplatok za trvalé užívanie verejného
priestranstva vyhradeného na parkovanie
- poplatok je splatný pri vydaní povolenia
na trvalé parkovanie, inak je ročný popla-
tok splatný do  31.3. bežného roka. 

- poplatok za ubytovaciu kapacitu -
platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá
vlastní školiace alebo rekreačné zariadenie
a poskytuje v ňom ubytovacie služby.
Poplatok splatný k 30.9., ak zariadenie
slúži na rekreačné účely výlučne v letnom
období a k 31.12. bežného roka,ak slúži
celoročne na rekreačné účely.

- poplatok za kúpeľný a rekreačný
pobyt – poplatok je splatný k 30.9. bežné-
ho roka a 15.1. nasledujúceho roka za
predchádzajúci rok .

- poplatok za psa – poplatok za psa sa
platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
Majiteľ psa je povinný prihlásiť ho do 15
dní po jeho nadobudnutí do evidencie
finančného oddelenia MsÚ. Za nesplnenie
ohlasovacej povinnosti uloží správca
poplatku pokutu vo výške dvojnásobku
príslušnej ročnej sadzby za každý i začatý
rok chovu psa. Za druhého a ďalšieho psa
sa zvyšuje horná hranica poplatku o 50%.
Poplatok za psa je splatný najneskôr do
15.2. bežného roka. Ak poplatková povin-
nosť vznikne v priebehu roka, správca
poplatku vyrubí  poplatok vo výške 1/12 za
každý i začatý mesiac.

- poplatok z predaja alkoholických
nápojov a tabakových výrobkov – popla-
tok je splatný zálohovo vždy za predchá-
dzajúci mesiac do 10 dní po jeho skončení

súčasne s priznaním. Na základe predlože-
ných mesačných priznaní vyrubí správca
poplatku poplatok platobným výmerom
vždy za 3 mesiace príslušného štvrťroka
spolu. 

- poplatok z reklamy - poplatok je splat-
ný dňom, v ktorom došlo k umiestneniu
reklamy  alebo k jej uskutočňovaniu.

-  poplatok za zábavné hracie prístroje
– poplatková povinnosť vzniká dňom
umiestnenia zábavného hracieho prístroja
v priestoroch prístupných verejnosti v obci.

- poplatok za predajné automaty –
poplatková povinnosť vzniká dňom
umiestnenia predajného automatu.

- poplatok za zber, prepravu a zneš-
kodňovanie odpadov – poplatok je splat-
ný naraz do 31.3. bežného roka ak výška
poplatku nepresiahne sumu 1000.- Sk. Ak
poplatok presiahne 1000 Sk je splatný
v štyroch rovnakých splátkach k 31.3.,
30.6., 30.9. a 30.11. bežného   roka. 

Platobné výmery budú občanom doru-
čené v priebehu marca tak, aby  poplatníci
mohli v lehote splniť svoju poplatkovú
povinnosť. Užívateľom bytov v správe
OSBD a spoločenstiev výmery doručené
nebudú, poplatok budú splácať mesačne
spolu s nájomným. 

Ak poplatky nebudú zaplatené včas
alebo v správnej výške, príslušný správca
poplatku ich zvýši o 50 %. Tomu, kto si
nesplnil povinnosť nepeňažnej povahy
(napríklad ohlasovacia povinnosť) uloží
správca dane v zmysle VZN pokutu.
Pokutu možno uložiť opakovane, ak ulože-
nie pokuty neviedlo k náprave a protipráv-
ny stav trvá.

V individuálnych prípadoch môže
správca  na zmiernenie alebo odstránenie
tvrdosti poplatky znížiť alebo odpustiť,
pokiaľ poplatník v lehote do 15 dní od prá-
voplatnosti platobného výmeru požiada
správcu dane o poplatkovú úľavu. 

Miestne dane a poplatky sú dôležitou
súčasťou tvorby rozpočtu mesta. Daň
z nehnuteľnosti tvorila v roku 21 873 tis. Sk
a miestne poplatky 4 334 tis. Sk, a podieľali
sa 23 % na tvorbe rozpočtu mesta v roku
2001.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Plavecké preteky 
Plavecký klub Záhorák za 3 roky exis-

tencie dokázal svoju životaschopnosť a
prezentuje sa čoraz častejšie úspechmi svo-
jich plavcov na slovenských podujatiach.
Na sobotu  30. marca  pripravujú  plavecký
klub, mesto Senica a komisia pre mládež
a šport pri MsZ v krytej plavárni 2. ročník
Veľkonočných plaveckých pretekov. Štar-
tovné kategórie sú otvorené pre deti
a dorast od 10 do 18 rokov, dospelých od
18 do 40, od 40 do 55 a nad 55 rokov.
Pláva sa voľným spôsobom. Preteky sa
začínajú o 9. hod. a ukončené by mali byť
o 12.30 hod. Prezentácia štartujúcich je
v deň pretekov vo vestibule plavárne. 

bar

Nezabudnite na splatnosť miestnej dane a miestneho poplatku
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Šport

38 + 1 skvelých športových výkonov

Šport človeka posilňuje
Spoločenská sála senického Domu kul-

túry bola v piatok 1. februára  v podvečer
plná do posledného miesta. Tento nevšed-
ný záujem verejnosti vyvolalo vyhlasova-
nie  najlepších športovcov za rok 2001.
Slávnostné podujatie  organizovalo mesto
Senica, komisia pre mládež a šport v spo-
lupráci s CVČ, MsKS a OBÚ SZTK Senica
po ôsmy raz.

Predseda komisie pre mládež a šport pri
mestskom zastupiteľstve Mgr. Peter Sadloň
pri tejto príležitosti vyzdvihol dosiahnuté
výsledky v jednotlivých športových odvet-
viach, ktoré sú ďaleko nad rámec mesta. Sú
tiež vizitkou vytvárania dobrých podmie-
nok na športovanie v meste, majú význam
ako príklady hodné nasledovania a preto
samospráva každoročne oceňuje výkony
športovcov, ktorí tak šíria dobré meno
Senice aj za hranicami Slovenska. 

Primátor Senice RNDr. Ľubomír Parízek
v príhovore poďakoval všetkým športovcom
za reprezentáciu mesta, ale rovnaké slová
tlmočil aj ich trénerom, rodičom, funkcioná-
rom, ktorí tiež pomáhajú vytvárať podmien-
ky.  "Dnes je to čoraz ťažšie, preto si veľmi
vážime všetkých, ktorí akýmkoľvek spôso-
bom prispievajú do mozaiky úspešnosti
našich športovcov", povedal primátor
a vyslovil presvedčenie, že i naďalej sa budú
s láskou venovať športu. Športovanie  je
totiž účelným využívaním voľného času
detí a mládeže a posilňuje morálno-vôľové
vlastnosti osobnosti.  Mesto do športových
aktivít vkladá nemalé finančné prostriedky.
Priamo z rozpočtu ide Rekreačným služ-
bám mesta Senica  15 miliónov Sk, ktoré
prevádzkujú zimný štadión, plaváreň,
Kunovskú priehradu a kúpalisko. Šport je
podporovaný aj z fondu Pro Senica, približ-
ne 600 až 800 tisíc Sk  ide z mestského roz-

Renáta Koleňáková (vľavo) - seniorská
reprezentantka, účastníčka európskej
volejbalovej ligy žien 2000, 2001, smečiar-
ka, 2. miesto extraliga ženy. Jej výkony
ocenili primátor mesta a Mgr. P. Sadloň.

Martina Jamrichová (vľavo) -  víťazka senic-
kého, myjavského, brezovského a gbelské-
ho aerobic - maratónu. Gratuláciu prijíma
od primátora mesta.

Peter Kukliš (vľavo) - dlhé roky hrával za FK
SH Senica, teraz patrí medzi opory mužs-
tva FK 95 Čáčov, ktoré hrá 5. ligu Západ,
hrá na poste záložníka. Blahoželá mu pri-
mátor mesta.

Marte Vaňkovej  (trojboj zdravotne postih-
nutých) blahoželá k oceneniu Mgr. P.
Sadloň. Je aktívnou členkou výboru základ-
nej organizácie Slovenského zväzu telesne
postihnutých. 

počtu jednotlivým športovým klubom.
Samozrejmosťou je podpora významných
športových podujatí Záhoráckeho marató-
nu, Silvestrovského behu, atď., ktoré už
majú medzinárodný kredit.

Potom už nasledovalo defilé ocenených
športovcov v jednotlivých kategóriách (zoz-
nam sme uverejnili v minulom čísle Našej
Senice) pretkané vystúpeniami senických
tanečných skupín  - Sonny, Sonny Kuriatka,
Scream a mažoretiek MsKS. Podujatie mode-

rovala Oľga Štefková, vďaka ktorej  takmer
všetci ocenení športovci odpovedali na zve-
davé otázky. Na záver sa publiku predstavili
majsterky Slovenska v požiarnom športe –
požiarne  družstvo žien – ktoré získali tento
titul vlani v auguste v Turanoch pri Martine.
Všetci ocenení športovci sa zapísali do
Pamätnej knihy mesta a prevzali darčeky od
primátora mesta.  

Viera Barošková
Foto Marian Holenka  

TIBOR KOVÁRIK (KICK-BOX) pri zápise
do pamätnej knihy mesta. Obsadil II. mies-
to na Majstrovstvách SR. Má dobrý pocit
nielen z úspechu, ale aj z odovzdávania
svojich skúseností mladším pretekárom.
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Šport / knihy

Rebríček najpredávanejších kníh
k n í h k u p e c t v a  A r k u s  v  Z á h o r s k e j  k n i ž n i c i  -  F E B R U Á R

autor: názov: vydavateľ:
1. Tolkien, J. R. R. Pán prsteňov I. Slovart
2. Tolkien, J. R. R. Pán prsteňov II. Slovart
3. Keleová-Vasilková Okienko do snov Ikar
4. kol. Prehľad gramatiky a pravopisu Sj Didaktis
5. Rowlingová, J. Harry Potter 4. diel Ikar
6. Lebert, B. Crazy Arkus
7. kol. Budem vedieť pravopis Didaktis
8. Pawlowská, H. Charakter mlčel a mluvilo tělo Motto
9. King, S. Podpaľačka Ikar
10. kol. Slovenčina na dlani Príroda
11. Panggerová, P. Život podľa Luny Ikar
12. Exupéry, A. de S. Malý princ Mladé letá

Kompletnú ponuku Arkusu nájdete i v našej internetovej predajni www.vydarkus.sk. 

Pozvánka na šampionát
v karate

Predstavujeme: Slovenská federácia
šito ryu karate Senica

Senickí karatisti sa pripravujú na ďalší
významný turnaj. V športovej hale
v Myjave sa 16. marca uskutočnia Medzi-
národné majstrovstvá Slovenska v karate
v štýle šito ryu. Šampionát organizuje
Slovenská federácia šito ryu karate, špor-
tový zväz, ktorý má svoje sídlo v Senici.
Práve naše mesto je centrom, odkiaľ sa
najúspešnejší a najatraktívnejší štýl karate
zároveň šíri po celom Slovensku. 

Čo to vlastne je Slovenská federácia
šito ryu Senica? Športová organizácia
združujúca asi 1 300 členov, záujemcov
i špičkových športovcov, reprezentantov
Slovenska na európskych šampionátoch
a medzinárodných turnajoch. Je členom
JKO (Japan karate-do organization)
Japonskej federácie karate, celosvetovej
organizácie, ktorej prezidentom je japons-
ký majster Minobu Miki (7.dan). Na pozva-
nie SFŠR navštívil v roku 1998 M. Miki –
jeden z najväčších svetových expertov
karate, Slovensko a to bol začiatok veľmi
úspešnej spolupráce. Výborne z nej profi-
toval senický klub Hanko kai, ktorého pre-
tekári cvičiaci v štýle šito ryu získali
mnoho titulov majstrov republiky,
Belgicka, Holandska, Bavorska a pod.
Vrcholom boli druhé miesta Eriky
Hrušeckej na MS dorastencov v Aténach
2001 a Petry Novej na ME seniorov 2001
v Sofii. Federácia šito ryu organizuje
i sústredenia, semináre a súťaže pre mlá-
dež a dospelých. Orientuje sa predovšet-
kým na mládež už od žiackeho veku, jej
odborné podchytenie, zlepšenie fyzických
a morálno-vôľových vlastností. Dôležité je
i dôsledné vedenie k neagresivite, sebadis-
ciplíne  a úcte k druhým, v dnešnej dobe
tak zriedkavé, ale v karate vyžadovanej
samozrejme. 

Šampionát v Myjave začína o 9. hod.
a senickým karatistom želáme veľa úspe-
chov pri obhajobe dobrého mena senic-
kého karate. 

J. R. 

Reprezentácia Slovenskej federácie šito
ryu na minuloročnom Vianočnom turnaji
v Oplotnici. 

Zmena na trénerskom poste
V tomto období už vrcholí zimná prí-

prava našich futbalistov, ktorí sa chy-
stajú na jarnú časť 3 ligy. Ako určite
viete, mužstvo mužov skončilo po jeseni
na druhom mieste iba o skóre za prvými
Levicami, takže naši budú bojovať o to
jediné postupové miesto.

Ako nás informoval sekretár FK SH
Mgr. Ľudovít Kúdela, najdôležitejšia
zmena pri mužstve nastala na trénerskom
poste. Tréner Ján Rosinský dostal ponuku
trénovať ligové mužstvo na Maledivách
a keďže s ním vedenie klubu malo veľmi
dobré vzťahy, umožnili mu bezproblé-
mový odchod do tohto exotického prost-
redia. Na voľné trénerské miesto funkcio-
nári klubu angažovali 37-ročného Petra
Fiebera, ktorý sa s mužstvom zžíva od 16.
januára. Peter Fieber počas svojej hráč-
skej kariéry obliekal dres Banskej
Bystrice, Interu Bratislava, Dunajskej
Stredy, Petržalky,  ďalej hrával v najvyššej
belgickej súťaži za Genk a v druhej
nemeckej lige za Meppen. Naposledy
pôsobil ako hrajúci tréner v rakúskom
Donnerskirchene. Jeho asistentom zostá-
va Jaroslav Masrna. 

„Prípravu sme začali 3. januára ešte
s trénerom Rosinským, ktorý bol pri
mužs-tve až do 11. januára. Za celé prí-
pravné obdobie odohráme asi 15 prí-
pravných stretnutí, keď sa zúčastňujeme
zimného turnaja v Ratiškoviciach a odo-
hrali sme aj stretnutia s mužstvami z dru-
hej ligy, napr. Dunajská Streda, ŠKP
Devín, Senec. Od 17. do 22. februára sa
naše mužstvo zúčastnilo sústredenia vo
Vyhniach. Chlapci využívali trávnaté tré-
ningové plochy aj s možnosťou výbehu
do lesoparku."

Ľ. Kúdela ďalej uviedol, že príprava
zatiaľ prebieha bez väčších problémov.
V mužstve je však v poslednom čase veľa
maródov, ktorí sa zranili buď v príprav-
ných zápasoch alebo v tréningu. S čím
nerátali a čoho sa najviac obávali, sa teraz
stalo realitou. Vedenie sa však snaží dať
chlapcov do poriadku, aby sa maródi čo

najskôr zaradili do prípravy. 
Káder mužstva bol od začiatku prípra-

vy nezmenený. Od februára trénuje so
Seničanmi útočník Andrej Masarovič. Bol
to hráč Bánoviec, s ktorým sa už funkcio-
nári dohodli na prestupe, a stal sa tak
kmeňovým hráčom Senice. Ďalej s chlap-
cami trénuje mladý perspektívny obranca
Peter Královič, ktorý je hráčom doraste-
nec-kého mužstva Spartaka Trnava.
V tomto období rokujú senickí funkcioná-
ri o predĺžení hosťovania Ondreja
Ondroviča z FC Nitra. Zatiaľ sa síce
s vedením Nitry na 100 percent nedo-
hodli, je však predpoklad, že sa tak
v najbližších dňoch stane. Na skusoch
taktiež z Nitry je brankár Daniel
Ondreička. Čo sa týka odchodov, mladí
brankári Martin Chodúr a Marián Malárik
pôjdu na hosťovanie do okolitých mužs-
tiev a to isté platí aj v prípade Miroslava
Jakuboviča. Na hosťovanie do Častkova
odišiel Roman Kadlic.

Ľ. Kúdela spomenul, že zmena na tré-
nerskom poste nastala aj u starších doras-
tencov. Miesto Ivana Kaveckého zaujal
Jozef Uhlár. Vedenie sa snaží vytvárať
mládeži také podmienky, aby absolvovali
čo najkvalitnejšiu prípravu a taktiež by sa
mládeži chceli venovať vo väčšej miere.

Ako nám na záver povedal Ľudovít
Kúdela, je rád, že sa podarilo nájsť zopár
ochotných podnikateľov, ktorí pomáhajú
mládežníckym mužstvám, či už kúpou
dresov, lôpt alebo inak.

Ivan Tobiáš

V Čadci medaila
Na poslednej súťaži, Slovenskom pohá-

ri žiakov, 2. februára 2. kolo v Čadci, sa
darilo mladej senickej karatistke Gabriele
Liškovej (3 kyu). Iba 11-ročná nositeľka
modrého pásu, reprezentantka SR, získala
v konkurencii 54 klubov druhé miesto
v kumite mladších žiakov. Na posledné 3.
kolo Slovenského pohára žiakov vycestujú
najmladší pretekári Hanko kai Senica 9.
marca až na východné Slovensko.

E. Jareč
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Info kútik

PODUJATIA v Dome kultúry Senica
� 6.3. o 12. hod. ČAJ U PÁNA SENÁTORA - divadelné predstavenie

Divadla Trnava pre študentov Obchodnej akadémie Senica.
� 7.3. o 14.30 hod.

SPOLOČENSKÉ POSEDENIE JEDNOTY DÔCHODCOV
� 26.3. REGIONÁLNA SÚŤAŽ DIVADELNEJ TVORIVOSTI

PODUJATIA v Dome kultúry Kunov
� 9.3. o 21. hod. KONCERT SKUPÍN MÁSFÉL z Maďarska a CHIKI

LIKI TU-A z Prešova
� 20.3. o 20. hod. DISCO ZÁBAVA. DJ Parízek
� 30.3. SPOLOČENSKÉ PODUJATIE KUNOVČANOV

PODUJATIA v Múzeu L. Novomeského
� 2.3. Koncert pezinskej skupiny FEELME

O 21. hod. príďte posedieť do čajovne a popočúvať filmovú
hudbu trochu inak...

� 5.3. Záhorská knižnica poriada posedenie s mládežou ČÍTANIE -
POZNANIE
13.00 - 14.30 hod. - v čajovni
14.30 - 17.00 hod. - v kinosále

� 18.3. HOS uskutoční výstavu pod názvom VESMÍR OČAMI DETÍ,
ktorá potrvá do 30.3.2002 vo vstupnom vestibule Múzea L.
Novomeského.

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a
Uzavreté manželstvá
Daniel Kampoš a Erika Valovičová
Pavol Sloboda a Lenka Zonová
Róbert Müllner a Mgr. Mária Artmanová
Miroslav Horniak a Andrea Mindeková
Anton Vojvoda a Lenka Gregušová

Narodili sa
Patrik Liška, Ružová 226 1. 1. 2002
Alexandra Duchovičová, Priemyselná 274 6. 1. 2002
Petra Pšúrna, Štefánikova 703 7. 1. 2002
Sára Dvorská, J. Kráľa 734 9. 1. 2002
Radovan Kopúnek, Hollého 741 10. 1. 2002
Nikolas Náter, Štefánikova 704 18. 1. 2002
Lenka Dufková, Sotinská 1373 22. 1. 2002
Katarína Ilčíková, Gen. L. Svobodu 1360 22. 1. 2002
Filip Meliš, Gen. L. Svobodu 1360 24. 1. 2002

Opustili nás
Vladimír Kuna, Čáčov 84 3. 1. 2002
vo veku 77 rokov
Miroslav Nosek, Štefánikova 709 3. 1. 2002
vo veku 53 rokov
Štefan Suchovský, Štefánikova 707 7. 1. 2002
vo veku 68 rokov
Peter Kubina, J. Mudrocha 1353 8. 1. 2002
vo veku 41 rokov
Františka Polaštíková, Štefánikova 1377 10. 1. 2002
vo veku 82 rokov
Ján Jankovič, Bernolákova 221 14. 1. 2002
vo veku 79 rokov
Rudolf Chorvát, J. Mudrocha 1352 17. 1. 2002
vo veku 73 rokov
Helena Hájková, Štefánikova 1377 19. 1. 2002
vo veku 79 rokov
Mária Rusňáková, Štefánikova 1377 24. 1. 2002
vo veku 77 rokov
Irena Vávrová, Štefánikova 1377 24. 1. 2002
vo veku 78 rokov
Elena Kadlíčková, J. Kráľa 738 26. 1. 2002
vo veku 64 rokov
Anna Zíšková, Čáčov 241 27. 1. 2002
vo veku 81 rokov

Kúpim 100 akcií Poľnonákupu  Záhoran. Telefón 0903/442 501.

Žite zdravšie!
Neviete ako na to?

Po týmto  titulkom sme v minulom čísle priniesli informáciu o pred-
náškach, ktoré v Múzeu L. Novomeského organizuje občianske zdru-
ženie  Život a Zdravie.  Po štyroch prednáškach vo februári dokončia
cyklus ďalšími štyrmi. Prednášky sa začínajú vždy o 18. hod.
� 5. prednáška: 6. marca – Život = Energia 2, Temperamenty a stres

(A. Závodská)
� 6. prednáška: 13. marca – Cvičenie a chudnutie, Ako zmeniť

svoje zvyky (A. Závodská)
� 7. prednáška: 20. marca – Životný štýl a dlhovekosť, Melatonín

(A. Závodská)
� 8. prednáška: 27. marca – Cholesterol a pozitívne myslenie,

Dôvera (A. Závodská, K. Badinský)

Mestská polícia ZASAHOVALA

Alkohol mladistvým. Hliadka MsP  v dňoch 2. februára (bar
Delta) a 11. februára (potraviny Na vŕšku) zistila predaj alebo
podávanie  alkoholu mladistvým osobám. Priestupok riešila
hliadka s predávajúcimi na mieste v blokovom konaní.

Vykrádal pivnice? Hliadka MsP zazrela 15. februára o 13.10
hod. naháňačku dvoch mužov, z ktorých jeden mal niečo
v ruke. Keď zbadal hliadku, zmizol v jednom z vchodov do
paneláka. Druhý muž hliadke oznámil, že ide o zlodeja, ktorý
vykrádal pivnice v bytovke. Policajti podozrivého dobehli a pre-
tože išlo o podozrenie zo spáchania trestného činu, prípad bol
odovzdaný na doriešenie OO PZ Senica.

Dopĺňali si  zbierku? Na dispečingu MsP prijali 16. februára
o 1.25 hod. telefonát od občana mesta,  ktorý oznamoval, že na
Hviezdoslavovej ulici pri ubytovni SH traja muži kradnú evi-
denčné čísla z áut. Na mieste boli zadržaní dvaja podozriví
a následne ďalší, ktorým bolo dokázané, že kradli  z odstave-
ných vozidiel továrenské znaky. Za tento priestupok boli rieše-
ní v blokovom konaní a znaky vrátili majiteľom. 

Neznámy páchateľ úmyselne poškodil osobné motorové
vozidlo VW Polo Classic zaparkované za zimným štadiónom
v Senici tak, že nezisteným predmetom poškrabal lak po celom
obvode auta. Majiteľovi spôsobil škodu vo výške 15 000 Sk. 

Hádzanárky do Švajčiarska
V medzinárodnej spolupráci so Švajčiars-

kom sa otvára aj platforma kontaktov v špor-
tovej oblasti. Dokumentuje to návšteva pre-
zidenta hádzanárskeho klubu z Herzogen-
buchsee Daniela Baumgartnera (na foto) 8.
až 10. februára.

Na radnici ho v sobotu 9. februára prijal
primátor RNDr. Ľ. Parízek, poradca primáto-
ra P. Horváth, ktorý sprostredkúva tieto kon-
takty, a viceprezident Slovenského zväzu
hádzanej Ing. Ján Kovár, ktorý súčasne

zastáva aj funkciu predsedu hádzanárskeho oddielu TJ Agrostav
Záhoran Senica.

Výsledkom rozhovorov je dohoda o zájazde senických hádzaná-
rok do Herzogenbuchsee začiatkom júla t.r., kedy sa v tomto meste
koná tradičné športové podujatie, kde priateľskou a zábavnou for-
mou súťažia  medzi sebou športovci  z rôznych  športových odvetví.  

Hádzanársky klub v Herzogenbuchsee má ženský i mužský od-
diel a hrajú  nižšiu súťaž. V ženskej hádzanej by sa však radi dostali
do vyššej súťaže – národnej. Na postupový úspech pomýšľajú pozvať
do svojho hráčskeho kádra hráčku zo Slovenska. Preto počas svojho
pobytu na Slovensku videli aj dve majstrovské stretnutia. 

V Senici si hostia prezreli všetky športové zariadenia vrátane
Kunovskej priehrady. Tá by sa v budúcom roku mala stať miestom
sústredenia členov klubu z Herzogenbuchsee.  Ich hádzanársky klub
sa vyznačuje dobrou atmosférou, množstvom rôznych podujatí
a dobrými podmienkami pre svojich členov.

text a foto bar
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Info kútik

na MAREC 2002
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

Piatok 1. marca
KOKAÍN
Americká kriminálna dráma podľa skutočnej udalosti. Varovanie! Tento
film obsahuje sex, drogy a rock and roll!
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 15 r., 124 min., PREMIÉRA
Sobota 2. a nedeľa 3. marca
PÁN PRSTEŇOV 1 SPOLOČENSTVO PRSTEŇA
Americký dobrodružno-fantastický film nominovaný na 13 Oscarov.
Jeden prsteň vládne všetkým, jeden im všetkým prikazuje, jeden ich
všetkých zjednotí, do temnoty zviaže.
Vstupné: 70, 72, 74 Sk, MP 12 r., 165 min., PREMIÉRA
Utorok 5. a streda 6. marca
VANILKOVÉ NEBO
Americký film. Láska, nenávisť, sny, život, práca, hra, priateľstvo a sex.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 130 min., PREMIÉRA
Piatok 8. marca
PRCI, PRCI, PRCIČKY 2
Americká komédia. Panictva sa zbavili, túžby po sexe nie.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MN, 105 min.
Sobota 9. a nedeľa 10. marca
ZA NEPRIATEĽSKOU LÍNIOU
Americká vojnová dráma. Vo vojne sú hranice, ktoré by ste nikdy nema-
li prekročiť.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 105 min., PREMIÉRA
Utorok 12. marca
FANTÓM LOUVRU
Francúzsky thriller. Na úsvite nového milénia sa vďaka práve objave-
nej múmii začne v Louvri objavovať fantóm menom Belphegor.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 97 min., PREMIÉRA
Streda 13. marca
HRIEŠNICA
Americká komédia. Dobrí pratelia vás ochránia aj pred peklom!
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 99 min., PREMIÉRA
Piatok 15. marca
ČISTÁ DUŠA
Americká dráma. Videl svet tak, ako si nikto nedokázal predstaviť.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 130 min., PREMIÉRA
Sobota 16. a nedeľa 17. marca
RUŠNÁ HODINA 2
Americká akčná komédia. Veľké ústa zo západu a rýchle ruky z výcho-
du sú späť!
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 90 min., PREMIÉRA
Utorok 19. marca
BLIKAJÚCE SVETLÁ
Dánska komédia. Štyria naozaj ostrí chlapi vyrážajú do akcie.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 15 r., 109 min., PREMIÉRA
Utorok 26. marca
DIERA
Anglický psychologický thriller. Médiá i polícia sú bezradné. Štyria tee-
nageri sú už 18 dní nezvestní...
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 15 r., 102 min., PREMIÉRA
Streda 27. marca
ZASTAVTE CARTERA
Americký akčný thriller. Vraveli mu, že pomsta nemá cenu. Isteže má!
Sylvester Stallone na stope vrahov svojho brata.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 103 min., PREMIÉRA
Piatok 29. marca
MANDOLÍNA KAPITÁNA CORELLIHO
Film VB/FR/USA - Nicolas Cage a Penélope Cruz v hlavných úlohách
epického príbehu z vojny.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 131 min. PREMIÉRA
Sobota 30. a nedeľa 31. marca
STOP TÍNEDŽERSKÝM FILMOM! BULŠIT
Americká bláznivá komédia o stredoškolákoch so správnou dávkou
humoru, s typickým spôsobom vyjadrovania sa a ich počiatočných
sexuálnych skúsenostiach.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 82 min., PREMIÉRA
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Súťažné otázky z minulého kola súťaže nikoho nezaskočili,
takže všetci mohli byť zaradení do záverečného žrebovania.
Tentoraz sa z výhry môže tešiť  Silvia Demová, Muškátová 1 105.
Odpovede  na otázky z februárového čísla očakávame do 15.
marca t.r. rr

Kto vie ,  odpovie

?
?

?

✃

?

Kupón č. 2
1. Koľko škôl sa zapojilo do súťaže Mládež Záhoria 2001?

2. Uveďte meno nového trénera futbalového mužstva dospelých.

3. Po ktorom významnom senickom fotografovi je pomenovaná
výstava amatérskej fotografie?

Meno a priezvisko

Adresa
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Čo a kedy vysiela TV SEN
Premiérové vysielanie spravodajskej relácie TV SEN – SENO

(Senické noviny) v marci môžete sledovať: 1.3., 15. 3. a 29.3.
vždy o 18. hod.
Reprízy: 4. 3. o 18. 30 hod. 6. 3. o 10. hod.

18. 3. o 18. 30 hod. 20. 3. o 10. hod.

Myjavské tel. noviny: 8. 3. o 18. hod. 22. 3. o 18. hod.

Skalický magazín: 6. 3. o 18. hod. 20. 3. o 18. hod.

Správy spod Bradla: 22. 3. o 18. hod. 
(po Myjavských  televíznych novinách) 

Posedenie pri hudbe
Stretnutie dôchodcov pri živej hudobnej produkcii sa bude konať

v hoteli Branč vo štvrtok 21. marca  o 15. hod.  Jednota dôchodcov
Slovenska naň pozýva všetkých svojich členov i priaznivcov.  

Mestské  ku l túrne s t red isko v  Sen ic i
a  všetc i  predáva júc i  vás  pozýva jú  na

V E ª K O N O â N É  T R H Y
V Dome ku l túr y  Sen ica  v  dňoch

20.  a  21.  marca 2002
Pre  kupujúc ich  otvorené od 9 .  do

18.  hod.  po obidva  dn i .

Kam na turistiku
Marec je mesiacom, kedy príroda po zimnom odpočinku začí-

na ponúkať všetky svoje krásy, a to je príležitosť pre turistov, aby
sa opäť naplno venovali svojej záľube.  Klub slovenských turistov
Senica  v tomto mesiaci pripravuje viacero aktivít: na 9. marca roz-
lúčku so zimou na Rozbehoch, na 23. marca vítanie jari v prírode
otvorením 10 jarných kilometrov, na 30. marca je naplánovaný
Veľkonočný pochod  k osade U Rehušov.  Na piatok 15. marca je
naplánovaná výročná členská schôdza KST Senica, ktorá sa usku-
toční o 17. hod. na Poliklinike Senica.


