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Opätovne zvolenému primátorovi mesta RNDr. Ľ.
Parízkovi (vľavo) túto správu oznámil predseda MsVK
Václav Hanák. Text a foto bar

Čas upratovania v nás 
Kolobeh roka sa pomaly, ale isto

uzatvára. Na trón opäť zasadla pani
Zima. Vlasy má postriebrené inova-
ťou, oči jej iskria ako vzdialené
hviezdy za jasnej  mrazivej noci... Pri
slove zima  si predstavíme prírodu
zaodetú celú v bielom.  I keď terajšia
prognóza  nie je na sneh najbohat-
šia, aspoň v mysli každého z nás kra-
ľuje obraz stromov zohnutých pod
ťarchou  snehu, cesty zmizli, sneží
a sneží, husto padajú snehové čipky,
ktoré vietor chvíľami ženie. Svet
stíchne, akoby zadriemal pod bielou
perinou. Mrzne.

Viac ako z môjho opisu vnímame
krásu zimy neopakovateľným čarom
najkrajších sviatkov – Vianoc. Všetci
sa tešíme na tieto sviatky nesúce prí-
vlastok - sviatky rodinné, sviatky
pokoja, radosti a pohody. Zo všet-
kých oblokov cítiť posledné prípravy,
upratovanie, varenie a pečenie vša-
kovakých dobrôt.  Gazdinky sú upo-
náhľané a vyčerpané chystaním všet-
kého potrebného. No ak sa nedáme
zmiasť  týmto pozlátkom atmosféry
vianočných kaprov a ozdôb, pocíti-
me chlad i medzi nami ľuďmi.
Pocítime, že častokrát sa i teraz
k sebe nesprávame  ohľaduplnejšie,
naopak nastáva zosurovenie mra-
vov.  Stačí málo, pár problémov
navyše a stávame sa agresívni.  Naše
srdcia pod vplyvom našej pretechni-
zovanej doby  kamenejú. Takých
sŕdc stále pribúda.  A pritom stačí tak
málo. Aspoň letmý úsmev, keď zba-
dáme známeho i menej známeho,
trocha viacej obetavosti a aspoň
jedno  vľúdne, prosté ľudské slovo
ďakujem denne.

S Vianocami ruka v ruke  kráča
záver roka a Silvester. Práve v týchto
dňoch si všímame pominuteľnosť
času. Je to obdobie, keď  sa pozerá-
me späť  a hodnotíme, keď upratuje-
me  nielen naše príbytky, ale i naše
mysle a činy.  Čoraz častejšie poze-
ráme na hodiny a čakáme, kedy sa
i tento rok vleje do mora večnosti
a nikdy sa nevráti.  Keď si teda uvá-
žime, čo všetko sme boli povinní
vykonať a nevykonali sme, cítime sa
zrazu neistými. Využili sme skutočne
všetok nám daný čas rozumne
a zodpovedne? Snáď  sa na chvíľu
pozastavíme v úzkosti a nádeji
a budeme musieť ísť ďalej. Kam
ďalej? Kam ďalej?  

(pokračovanie na str. 8)

Komunálne voľby bez prekvapení       

Primátorský post obsadil znovu Ľubomír Parízek 
Ako bezproblémový možno označiť priebeh komunálnych volieb v dňoch 6. a 7. decembra.

Hlasovanie občanov potvrdilo vo funkcii primátora mesta RNDr. Ľubomíra Parízka, ktorý získal
2 473 hlasov. Osvedčenie o zvolení do mestského zastupiteľstva si v nedeľu 8. decembra
v obradnej sieni radnice z rúk predsedu mestskej volebnej komisie Václava Hanáka prevzalo
okrem primátora i 25 novozvolených poslancov. V mestskom zastupiteľstve  je iba päť nových
poslancov.

Ako v celej republike tak i v našom meste boli voľby poznačené  nízkou účasťou voličov.
V celoštátnom merítku bola v týchto komunálnych voľbách najnižšia účasť od roku 1989, len
49,51 percent.  V Senickom okrese bola 49,06 percentná účasť. V Senici k volebným urnám pris-
túpilo 31,98 percent voličov. Pred 4 rokmi to bolo 39,39 a v roku 1994 42,31 percent voličov.

Komunálnymi voľbami sa funkčné obdobie doterajším starostom a primátorom a poslancom
ešte neskončilo. Stane sa tak až zložením sľubu novozvolených funkcionárov obcí a miest. Zákon
o obecnom zriadení stanovuje, že prvé zasadnutie nového mestského zastupiteľstva  sa má zvo-
lať do 30 dní od konania volieb. Na zasadnutí primátor i poslanci skladajú sľub do rúk predsedu
mestskej volebnej komisie. Po tomto akte si už nové zastupiteľstvo zvolí zástupcu primátora, určí
komisie mestského zastupiteľstva, zvolí ich predsedov. Termín prvého rokovania bol stanovený
na 7. januára 2003 o 15 hod.  Podrobnejšie o výsledkoch komunálnych volieb  na str. 4 a 5. 

bar 

Novinka v cestovaní MHD

Čipové karty namiesto hotovosti   
Slovenská autobusová doprava Trnava, a.s.  v rámci

uplatňovania integrovaného dopravného systému
v rámci svojej spoločnosti  umožňuje cestujúcim zakúpiť
si cestovný lístok prostredníctvom bezkontaktnej čipovej
karty. Tento systém bol postupne zavádzaný v odštep-
ných závodoch (OZ) Trnava, Piešťany a Hlohovec. Od 1.
januára 2003 tento systém budú môcť využívať i cestu-
júci na linkách MHD v Senici a prímestských linkách pre-
vádzkovaných OZ Senica.  Podrobnejšie informácie nám
poskytol Ing. Jozef Klimo, riaditeľ OZ SAD Senica. 

„Vlastník bezkontaktnej čipovej  karty (BČK) zakúpe-
nej v predajnom mieste OZ Senica bude mať možnosť
cestovania formou bezhotovostného styku na všetkých
linkách prevádzkovaných SAD Trnava, a.s. vrátane MHD
v Trnave, Piešťanoch, Hlohovci a Senici.  V roku 2003 sa
uvažuje s rozšírením integrovaného dopravného systé-
mu  medzi SAD Trnava a SKAND Skalica. 

(pokračovanie na str. 7)Porozumenie, úcta, radosť
a �ťastie nech kraľujú vo
Va�ich príbytkoch počas 
vianočných sviatkov. 
Do nového roka prajeme
v�etkým obyvateľom mesta
dobré  zdravie, hojnosť lásky,
pohody a svornosti,  veľa
optimizmu  a ku v�etkému
e�te �tipku �ťastia.

Redakcia Na�a Senica
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Správy z radnice

Z rokovania rady a zastupiteľstva
27. riadne zasadnutie mestského zastu-

piteľstva sa konalo 28. novembra. Z 39
poslancov bolo prítomných 34. Na rokova-
ní boli prítomní tiež riaditelia Mestského
kultúrneho strediska Senica, Rekreačných
služieb mesta Senica  -  príspevkových orga-
nizácií v riadení mesta, ďalej riaditelia
Mestského podniku služieb, spol. s.r.o.,
Službytu, spol. s.r.o. Senica, Technických
služieb, spol. s.r.o. Senica - obchodných
spoločností s účasťou mesta, riaditelia
základných škôl, Spojeného predškolského
zariadenia, Strediska slu-žieb škole, vedúci
oddelení Mestského úradu, náčelník
Mestskej polície a Ing. Š. Mikula - prednos-
ta Okresného úradu v Senici. Rokovaniu
predsedal primátor mesta RNDr. Ľ. Parízek,
ktorý v úvode zablahoželal poslancom
Mgr. O. Krajčimu a MUDr. J. Krajčovičovi
k životnému jubileu 50 rokov.

Pri schvaľovaní programu bola na
návrh poslanca Mgr. Pavla  Grimma dopl-
nená do programu žiadosť nájomníkov
budovy Daňového úradu v Senici  o odkú-
penie tejto nehnuteľnosti, ktorá by sa na
základe predchádzajúcej  zámennej zmlu-
vy mala stať majetkom mesta. Pretože
uzavretie zámennej zmluvy a následný
odpredaj budovy Daňového úradu firme
Ecommy, spol. s r.o. Smrdáky boli schvále-
né mestským zastupiteľstvom len na minu-
lom zasadnutí konanom dňa 24.10. 2002,
predložená žiadosť priniesla rozsiahlu roz-
pravu a na záver MsZ schválilo zaradenie
tejto žiadosti do programu rokovania.

V interpeláciách poslancov vystúpili
poslanec D. Brichta, RNDr. Ľ. Krištofová,
Ing. J. Pláteník, MUDr. M. Čulen a posla-
nec S. Bednárik.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- plnenie uznesení MsZ s termínom do

28.11. a o riešení pripomienok
- uznesenia prijaté na 10. riadnom zasad-

nutí MsR v Senici, konanom 14.11. 
- správu o predškolských a školských za-

riadeniach v meste Senica
- štatistické údaje o školských a predškols-

kých zariadeniach
- návrhy na úpravu rozpočtu na rok 2002
- informácie o výsledkoch ratingu mesta  
- informáciu o prechode kompetencií

z orgánov štátnej správy na obce a návrh
na zriadenie spoločného obecného
úradu

- východiská tvorby rozpočtu na rok 2003
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu o plnení uznesení MsZ prednese-

nú hlavným kontrolórom
- zverenie majetku mesta do správy

Spojeného predškolského zariadenia
Senica 

- zverenie majetku mesta do správy I.
základnej školy, II. základnej školy, III.
základnej školy, IV. základnej školy,
Základnej umeleckej školy a Centra
voľného času Stonožka Senica

- VZN o obvodoch základných škôl
v Senici

- použitie municipálneho úveru: 
- zvýšené výdavky za odvoz odpadov

pre občanov

- zvýšené náklady pre Rekreačné služby
mesta Senica vo výške 1 500 000 Sk

- úhradu faktúr pre Spojené predškolské
zariadenie vo  výške  535 715,50 Sk 

- zmenu VZN č. 4 o udržiavaní čistoty na
území mesta Senica

- prevod vlastníctva bytov žiadateľom
v dome č. 4 na Námestí oslobodenia, č.
704, 707, 721, 723 na Štefánikovej ul., č.
751 na Hollého ul., č. 1204 a 1208 na
S. Jurkoviča, č. 1349 na Ul. L. Novomes-
kého v Senici

- správu o plnení Plánu činnosti mesta
Senica za roky 1999-2002

- zriadenie Spoločného obecného úradu    
- správu o činnosti hlavného kontrolóra za

III. štvrťrok 2002
- zmenu pôžičiek Futbalového klubu SH

a Volleybal clubu SH Senica z návratnej
finančnej výpomoci na dotácie

Mestské zatupiteľstvo odporučilo:
- zaradiť požiadavku FK SH Senica do prí-

pravy rozpočtu roku 2003 a podieľať sa
na príprave zámeru FK SH výstavby
nových ihrísk a rozvoja zelených plôch

Mestské zastupiteľstvo zrušilo:
- uznesenie MsZ č. 27/02/R zo dňa

24.10.2002, ktorým bolo schválené
odkúpenie budovy od firmy Petrogas,
s.r.o. Senica, nasledná zámena s budo-
vou Daňového úradu a odpredaj budovy
Daňového úradu. 

27. riadne zasadnutie  mestského
zastupiteľstva bolo posledným zasadnu-
tím vo volebnom období 1998 –2002.
Počas tohoto obdobia mestské zastupi-
teľstvo zasadalo 28 krát, prijalo 710 uzne-
sení a 57 VZN. Mestská rada ako poradný
orgán primátora mesta zasadala 42 krát
a prijala 690 uznesení. Pri slávnostnom
prípitku na záver tohoto funkčného obdo-
bia primátor poďakoval poslaneckému
zboru, zástupcovi primátora, mestskej
rade, komisiám mestského zastupiteľstva
a mestským výborom za spoluprácu
počas uplynulého obdobia.

JUDr. Katarína Vrlová 
prednostka MsÚ

Nové kompetencie na obciach a mestách

Spoločný úrad pre 18 obcí
Od 1. januára 2003 pokračujúcou refor-

mou verejnej správy dochádza k prechodu
niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a na vyššie územné celky na
úseku stavebného zákona a sociálnej
pomoci.

Aj keď cieľom reformy je priblížiť výkon
štátnej správy k občanovi, nie všetky obce
môžu samostatne materiálne a personálne
prenesený výkon štátnej správy zabezpečiť,
preto došlo k dohode medzi mestom Senici
a 18 obcami, že zriadia Spoločný obecný
úrad so sídlom na Mestskom úrade v Senici. 

Starostovia obcí a primátor Senice sa
dohodli, že Spoločný obecný úrad bude
zabezpečovať pre obce Cerová, Častkov,
Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom,
Jablonica, Koválov, Osuské, Plavecký Peter,
Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko,
Rybky, Smrdáky, Sobotište a Šajdíkove
Humence  kompetencie na úseku územného
plánovania a stavebného poriadku. Na zhro-
maždení starostov, ktoré sa konalo 13.
decembra na Mestskom úrade v Senici, bol
schválený systém financovania Spoločného
obecného úradu a podieľania sa na spoloč-
ných zriaďovacích nákladoch ako aj ďalšie
náležitosti fungovania tohoto úradu.

Rozpočet Spoločného obecného úradu
bude súčasťou rozpočtu mesta Senica
a tento bude schválený až spolu s rozpoč-
tom mesta v roku 2003.

Personálne zabezpečenie Spoločného
obecného úradu rieši primátor mesta a pred-
nostka MsÚ v spolupráci s Okresným úra-
dom v Senici a odborne spôsobilými pra-
covníkmi Okresného úradu. Je v našom záuj-
me, aby sme pripravili také podmienky
Spoločného obecného úradu, aby pre obča-
nov Senice a týchto 18 obcí bol plynule
zabezpečený prenesený výkon štátnej sprá-
vy na úseku územného plánovania a staveb-
ného poriadku.

Mesto  bude od  1. januára 2003 zabez-
pečovať aj opatrovateľskú službu pre obča-
nov mesta Senice. O zabezpečovaní tejto
služby občanom rozhodlo MsZ v Senici ešte
na októbrovom zasadnutí. V prípade, že
mestá alebo obce  nezriadia opatrovateľskú
službu, prechádza táto kompetencia na vyšší
územný celok do Trnavy. Okrem záujmu
o poskytovanie tejto služby našim občanom
požiadali sme aj o prechod zriaďovateľskej
funkcie  dvoch zariadení sociálnej starostli-
vosti na území mesta a to Útulku a Domova
pre osamelých rodičov na Ul. J. Kráľa č. 734
na mesto Senica, pretože zastávame názor,
že hlavne pri poskytovaní sociálnej pomoci
je často nevyhnutné pomôcť bezodkladne
a so znalosťou miestnych pomerov. 

V tomto roku sme prevzali kompetencie
na úseku životného prostredia, školstva
a v roku 2003 to bude zdravotníctvo, územ-
ný plán a stavebný poriadok  a opatrovateľs-
ká služba. Všetky kompetencie si okrem kva-
lifikovaných zamestnancov vyžadujú aj pres-
né pravidlá financovania a decentralizáciu
financií, od ktorej si sľubujeme skvalitnenie
verejnej správy na úrovni samospráv.        

JUDr. Katarína  Vrlová 
prednostka MsÚ

Riaditeľ CRA RATING AGENCY Ing. Ľ.
Dubecký (vpravo) odovzdáva ratingové
hodnotenie primátorovi mesta RNDr. Ľ.
Parízkovi na rokovaní MsZ. V strede
zástupca primátora Mgr. O. Krajči.
Ratingové hodnotenie radí Senicu medzi
najbonitnejšie subjekty na Slovensku. Je to
teda pozitívna informácia pre investorov.

text a foto bar
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15.11. - Prijatie študentov v sobášnej
sieni MsÚ ku Dňu boja za slobodu
a demokraciu a Dňu študentstva

18.11. - Rada Polikliniky – pracovné za-
sadnutie – analýza súčasného
stavu a príprava realizácie postu-
pových krokov

20.11. - MsDK – prezentácia stredných
škôl pre žiakov základných škôl
a rodičov

21.11. - Stretnutie členov okrskových komi-
sií k voľbám a skladanie sľubu

21.-22.11. – ZMOS Podbanské – prechod
kompetencií, úlohy ZMOS-u
a vlády do ďalšieho  obdobia

25.11. - Prijatie v prezidentskom paláci
u prezidenta SR Rudolfa Schus-
tera pri príležitosti prijatia primá-
torov a starostov, členov Rady
ZMOS-u

26.11. - Rokovanie s riaditeľom TS Senica
Jaroslavom Kaščákom o zabezpe-
čení výzdoby a osvetlenia k Via-
nociam

27.11. - Riaditelia ZŠ, CVČ, ZUŠ a pred-
školského zariadenia – riešenie
ekonomických a pracovných pro-
blémov

- Tradičné stretnutie klientov VÚB
Senica v Smrdákoch

28.11. - Ministerstvo obrany SR Bratislava
– rokovanie s poradcom ministra
o problematike Senických  kasární

- Rokovanie mestského zastupi-
teľstva

2.12. - Pracovné rokovanie s riaditeľom
Daňového úradu Senica Jozefom
Vajdom – vysvetlenie  vzniknutej
situácie na základe zrušenia
uznesenia poslancami

4.12. - Stretnutie 18 starostov z okresu
Senica – vytvorenie spoločného
úradu

6.-7.12. - Komunálne voľby
9.12. - Vianočný benefičný koncert

Cantileny
10.12. - Otvorenie cestovnej kancelárie

Hydrotour v Senici
11.12. - Priateľská návšteva a poďakova-

nie členov Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov v Se-
nici

- Rokovanie s regionálnym riadite-
ľom PKB  Ing. Vosátkom o záme-
roch mesta

12.12. - Záhorská galéria – benefičný
koncert

Aktivity radnice Prvýkrát v Senici
Mesto Senica a Záhorie  navštívil  3.

decembra švajčiarsky veľvyslanec v SR
Rudolf Staub, ktorého prvá cesta na
Slovensku po nástupe do diplomatickej funk-
cie v našej krajine viedla do Senice. Senica
a Záhorie sú známe tým, že udržiavajú veľmi
úzke priateľské kontakty so švajčiarskym
mestečkom Herzogenbuchsee v kantone
Bern. Tieto vzťahy sa rozvíjajú aj vďaka
Petrovi Horváthovi, dobrovoľníkovi švajčiars-
kej nadácie Danubio, ktorý pôsobí ako
poradca primátora Senice. Rozvíjajú sa pre-
dovšetkým na úrovni samospráv, v kultúrnej
a športovej sfére, začínajú sa nadväzovať
kontakty aj v ekonomickej oblasti. 

Jeho excelenciu R. Stauba  prijal na senic-
kej radnici primátor mesta RNDr. Ľubomír
Parízek, ktorý vyzdvihol doterajšiu spoluprá-
cu s Herzogenbuchsee i s predchádzajúcim
veľvyslancom Thomasom Wernlym a pouká-
zal na to, že naším cieľom  po vzore Švaj-
čiarska je takisto dosiahnuť spokojnosť
našich občanov, ekonomicky ich zabezpečiť. 

Švajčiarsky hosť Rudolf Staub vyjadril
potešenie, že jeho prvá cesta viedla do
Senice, aby osobne navštívil toto mesto i ďal-
šie na Záhorí, aby ich spoznal. Pripomenul,
že Slovenskú republiku a Švaj-čiarsko spája
mnoho rokov priateľstvo s dobrými vzťahmi
vo viacerých oblastiach. Za veľmi dôležité
označil  spoločné riešenie otázok životného
prostredia, zdravotníctva, hospodárskeho
vývoja s rozvinutými  obchodnými vzťahmi
a investíciami, ktoré je určite možné ešte
viac vybudovať a prehĺbiť. Za veľmi dôležitú
tiež označil kultúrnu výmenu medzi oboma
krajinami. Na príklade miest Senica
a Herzogenbuchsee dokladoval aká tesná
môže byť spolupráca  a aké silné spojenie. 

Veľvyslanec Švajčiarska Rudolf Staub sa
zapísal do Pamätnej knihy mesta. V diskusii
s vedúcimi predstaviteľmi mesta Senica
a predstaviteľmi okresu Senica - prednostom
Okresného úradu Štefanom Mikulom a jeho
zástupkyňou Libušou Orgoníkovou, sa zaují-
mal o hospodársky rozvoj tohto regiónu. 

Švajčiarsky hosť navštívil aj Skalicu
a Oreské, s ktorými má Herzogenbuchsee
nadštandartné vzťahy.  

text a foto Viera Barošková

Reforma verejnej správy
p o k r a č u j e

Podľa vládnej Koncepcie decentralizá-
cie a modernizácie verejnej správy patria
školy od 1. júla tohto roku do zriaďova-
teľskej pôsobnosti samospráv.

Na základe zákonov NR SR č.
416/2001 Z. z. nastal presun kompetencií
na úseku školstva z orgánov štátnej správy
na obce a vyššie územné celky. 

Mesto Senica dostalo Delimitačné pro-
tokoly o odovzdaní a prevzatí kompeten-
cií. Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Senica prešli: Základná umelecká škola,
Centrum voľného času detí a mládeže,
štyri základné školy, Spojené predškolské
zariadenie, ktorého súčasťou je desať
materských škôl a Stredisko služieb škole.

Mesto Senica bude pôsobiť v hospo-
dársko-správnej oblasti a kontrola výchov-
no-vzdelávacej činnosti zostáva v kompe-
tencii štátu.

Mgr. Anna Bardiovská
vedúca odd. školstva

V rozvoji vzájomných vzťahov medzi
Senicou a Hezogenbuchsee  sa črtajú  ďal-
šie možnosti spolupráce. Hovorili o nich
zľava P. Horváth, poradca primátora, Ing.
Š. Mikula, prednosta OÚ Senica, R. Staub,
veľvyslanec Švajčiarska v SR a RNDr. Ľ.
Parízek, primátor mesta.  

Čas venovaný iným 
„Časť svojho voľného času venujete

v prospech iných, občanov nášho mesta,
s ktorými ste vo chvíľach radostných, ale
i tých smutných. Z vášho postoja je zrej-
mé, že máte vzťah k tejto práci, za ktorú
vám chcem poďakovať," prihovoril sa 29.
novembra primátor mesta RNDr. Ľ.
Parízek členom Zboru pre občianske zále-
žitosti. Zástupca primátora Mgr. O. Krajči
zase vyzdvihol  stabilitu kolektívu, ktorý
v takejto zostave robí už niekoľko rokov:
„V tomto roku ste dodnes  zabezpečova-
li  71 sobášov,  42 občianskych pohrebov,
57 uvítaní  do života, 1 zlatú svadbu, 4
občianske slávnosti a asistovali pri rôz-
nych spoločenských udalostiach v meste.
Vydržte pri tejto práci, ktorá je náročná na
čas. Je zložité nachádzať  ľudí, ktorí sú
ochotní obetovať sa, preto vám chcem
všetkým poďakovať." Členovia zboru sa
zišli na neformálnom stretnutí s vedením
radnice, aby si  pohovorili o svojej práci,
poukázali na problémy, ktoré ju sprevá-
dzajú. Senický ZPOZ mal vždy dobrú úro-
veň, preto aj v súčasnosti sú obrady zabez-
pečované mestom vyhľadávané. Ich účast-
níci na ne spomínajú práve pre vysokú
profesionalitu, dôstojnosť s akou sú jedno-
tlivé obrady pripravené. 

bar  

Výtvarná Senica
Záhorské osvetové stredisko Senica

(ZOS) a mesto Senica pozývajú verejnosť
na slávnostné otvorenie výstavy Výtvarná
Senica – 37. regionálnej súťažnej výstavy
neprofesionálnej  výtvarnej tvorby okresov
Senica a Skalica, ktorá sa uskutoční v pia-
tok 17. januára 2003 o 16. hod. vo výstav-
ných priestoroch ZOS na Hviezdoslavovej
ulici. Výstava potrvá do 14. februára 2003.
Návštevníci si môžu výstavu pozrieť v pra-
covných dňoch od 8. do 16. hod. -vp-

A g r o s t a v  
s certifikátom kvality

Agrostav a.s. Senica prevezme 19.
decembra certifikát kvality EN ISO
9001:2000. Tento  podnik sa zaradí do
okruhu tých, ktorí sa zaviazali trvalo dosa-
hovať vysokú úroveň kvality svojich pro-
duktov a spokojnosť zákazníka povýšili na
najvyššiu prioritu.   bar
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Správy z radnice

Volebný obvod č. 1
1.  Ferdinand Beňa, 40 r., živnostník, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 269
2.  Božena Hradská, 68 r., dôchodkyňa, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 56
3.  Peter Kadlečík, 31 r., poradca, SMER - 48
4.  Miroslav Milla, Ing., 46 r., riaditeľ, SDĽ - 68
5.  Pavol Paradeiser, Mgr., 45 r., učiteľ, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 68
6.  Ingrid Šeligová, 32 r., predavačka, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 28
7.  Milan Tomeš, Ing., 39 r., technik, SZS - 22
8.  Mária Valentová, 45 r., samostatná odborná referentka, 

nezávislý kandidát - 23
9.  Ján Verner, Ing., 50 r., súkromný podnikateľ, SMER - 62
10.  Emília Wágnerová, Ing., 54 r., vedúca ISO, SDĽ - 244

Volebný obvod č. 2
1.  Ľubomír Béreš, 58 r., technik, SDĽ - 96
2.  Jozef Gembeš, MUDr., 33 r., lekár, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 223
3.  Ingrid Guľášová, RNDr., 41 r., ekológ, SZS - 24
4.  Jana Chodúrová, Ing., 31 r., technik, HZDS, SNS, HZD,  ĽB - 43
5.  Jana Jamrišková, 30 r., banková úradníčka, SMER - 41
6.  Igor Janšák, Mgr., 32 r., štátny zamestnanec, SMER - 54
7.  Miloš Martiš, 65 r., dôchodca, SDĽ - 44
8.  Jozef Ondruška, 32 r., robotník, KSS - 72
9.  Jana Planková, MUDr., 36 r., lekárka, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 118
10.  František Šteffek, 37 r., živnostník, KSS - 60

Volebný obvod č. 3
1.  Mária Andacká, Mgr., 58 r., učiteľka, KSS - 137
2.  Jaroslav Barcaj, Ing., 36 r., ekonóm, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 133
3.  Viera Barošková, 19 r., študentka, SMER - 82
4.  Dušan Bartek, 49 r., živnostník, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 312
5.  Miloš Blaško, Mgr., 47 r., učiteľ, SMER - 155
6.  Valéria Hostinská, 62 r., podnikateľka, SDA - 47
7.  Slávka Hrebíčková, Mgr., 33 r., učiteľka, SMER - 143
8.  Emília Jediná, 54 r., vedúca PaM, SDĽ - 168
9.  Dárius Jurík, 21 r., študent politológie, nezávislý kandidát - 113
10.  Iveta Kopecká, Ing. arch., 43 r., projektant, DÚ - 75
11.  Jozef Marenčík, Ing., 56 r., predseda PD, SDĽ - 162
12.  Miroslav Mikulič, 50 r., podnikateľ, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 68
13.  Jaromír Pláteník, Ing., 59 r., štátny zamestnanec, SDĽ - 248
14.  Ivan Príkopa, PaedDr., 40 r., podnikateľ, nezávislý kandidát - 140
15.  Jana Púpalová, 39 r., učiteľka, SZS - 57
16.  Roman Radočák, Ing., 44 r., živnostník, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 233
17.  Andrej Ragula, 24 r., vedúci prevádzky, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 210
18.  Jozef Režnák, RNDr., 48 r., manažér, SDĽ - 122
19.  Mária Rýšová, Mgr., 58 r., učiteľka, KSS - 123
20.  Viera Sadloňová, Mgr., 55 r., dôchodkyňa, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 118
21.  Peter Švec, 40 r., živnostník, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 248
22.  Emil Žeňuch, Ing., 47 r., súkromný podnikateľ, SMER - 85

Volebný obvod č. 4
1.  Fridrich Bednár, 62 r., dôchodca, KSS - 89
2.  Jozef Benda, Ing., 50 r., technik, SDĽ - 97
3.  Ivan Haba, 44 r., štátny zamestnanec, SMER - 117
4.  Peter Hutta, Mgr, 40 r., učiteľ, DÚ - 130
5.  Pavol Hyža, 55 r., technik, SDA - 82
6.  Pavol Chábela, Ing., 53 r., ekonóm, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 94
7.  Adam Jakubáč, 22 r., študent, SMER - 79
8.  Milan Junas, 25 r., podnikateľ, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 75
9.  Ľubica Krištofová, RNDr., 42 r., kultúrna pracovníčka, SZS - 197
10.  Štefan Mikula, Ing., 46 r., prednosta OÚ, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 234
11.  Ondrej Orth, 31 r., súkromný podnikateľ, SMER - 53
12.  Jozef Rajnoha, 62 r., dôchodca, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 126
13.  Peter Šťastný, MUDr., 32 r., lekár, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 221
14.  Ján Toman, 51 r., vedúci predajne, KSS - 89
15.  Dagmar Zmeková, Mgr., 25 r., právnička, SNJ - 42

Volebný obvod č. 5
1.  Michal Blaško, Mgr., 28 r., informatik, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 88
2.  Pavol Bukovský, 67 r., dôchodca, KSS - 29
3.  Anton Cibula, Ing., 41 r., správca siete, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 197

4.  Rudolf Halaš, 42 r., živnostník, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 178
5.  Jozef Jagušák, Ing., 43 r., manažér, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 168
6.  Jozef Jediný, 27 r., skladník, SDĽ - 57
7.  Ivana Kollárová, 33 r., učiteľka, SMER - 90
8.  Anton Kondé, Ing., 38 r., zootechnik, KSS - 30
9.  Milan Kopecký, 46 r., manažér, SDĽ - 48
10.  Jozef Krajčovič, MUDr., 49 r., lekár, nezávislý kandidát - 171
11.  Ján Krč, 59 r., súkromný podnikateľ, DÚ - 10
12.  Róbert Kudláč, Ing., 35 r., stavebný inžinier, SDA - 53
13.  Vladimír Lanák, 54 r., súkromný podnikateľ, SDĽ - 111
14.  Viliam Polák, Ing., 37 r., finančný riaditeľ, SMER - 62
15.  Jaroslav Rehuš, 37 r., elektromechanik, SZS - 52
16.  Jozef Ružička, 41 r., technik, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 183
17.  Ján Sališ, Ing., 48 r., riaditeľ a.s., SMER - 87
18.  Erika Šulcová, 48 r., účtovníčka, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 64
19.  Milan Würschner, MUDr., 65 r., lekár, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 67

Volebný obvod č. 6
1.  Ján Bajcar, 46 r., živnostník, KSS - 82
2.  Slavomír Bednárik, 51 r., elektrotechnik, SDĽ - 124
3.  Mária Bezdeková, 51 r., odborný referent, SMER - 179
4.  Mária Briestenská, Mgr., 44 r., stredoškolská profesorka, SDĽ - 172
5.  Ľudmila Danišová, 45 r., účtovníčka, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 111
6.  Ladislav Ďorďovič, Bc., 29 r., súdny exekútor, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 121
7.  Iveta Fodorová, 34 r., učiteľka, SZS - 66
8.  Marián Janiga, 46 r., technik, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 122
9.  Danka Kolajová, 40 r., účtovníčka, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 110
10.  Ondrej Krajči, Mgr., 49 r., učiteľ, nezávislý kandidát - 278
11.  Jarmila Matelová, Mgr., 49 r., učiteľka, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 97
12.  Miroslav Mečíř, JUDr., 46 r., komerčný právnik, SOP - 94
13.  Jozef Mindžák, 53 r., dôstojník v zálohe, KSS - 48
14.  Vladimír Minx, Ing., 41 r., podnikateľ, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 138
15.  Jana Poláčková, Ing., 49 r., riaditeľka banky, DÚ - 121
16.  Pavel Šajánek, JUDr., 48 r., súkromný podnikateľ, SMER - 65
17.  Jiří Šefčík, 43 r., energetik, SOP - 66
18.  Božena Ševečková, 43 r., súkromná podnikateľka, nezávislý kandidát - 57
19.  Janka Švárna, MUDr., 36 r., lekárka, SDĽ - 238

Volebný obvod č. 7
1.  Ján Bachura, Ing., 40 r., ekonóm, SMER - 145
2.  Ferdinand Bartal, Ing, 54 r., generálny riaditeľ, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 218
3.  Štefana Gachová, 53 r., ekonómka, SDĽ - 117
4.  Pavol Gašpar, MUDr, 29 r., stomatológ, SMER - 192
5.  Ján Guliš, 60 r., dôchodca, KSS - 123
6.  Oľga Guzyová, MUDr., 47 r., zubná lekárka, DÚ - 153
7.  Radoslav Hebnár, Ing., 33 r., riaditeľ banky, nezávislý kandidát - 145
8.  Michal Chovanec, Mgr., 49 r., učiteľ, SDĽ - 136
9.  Stanislav Janák, Ing, 60 r., riaditeľ, SDĽ - 87
10.  Jaroslav Kaščák, 48 r., riaditeľ, nezávislý kandidát - 244
11.  Soňa Majkútová, JUDr., 47 r.,právnik, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 124
12.  Denisa Mihálová, Mgr., 28 r., učiteľka, SMER - 85
13.  Jozef Ochránek, Ing., 58 r., podnikateľ, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 145
14.  Lýdia Pániková, 34 r., robotníčka, KSS - 97
15.  Peter Sadloň, Mgr., 56 r., tajomník, SMER - 214
16.  Roman Sova, Ing., 34 r., ekonóm, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 212
17.  Mária Šimeková, MUDr., 59 r.,lekárka, SDKÚ, KDH, ANO,DS - 263
18.  Zdeněk Šulek, MUDr., 50 r., lekár, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 312
19.  Ľubica Vyletelová, Ing., 37 r., ekonómka, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 164

Volebný obvod č. 8
1.  Martin Čulen, MUDr., 52 r., lekár, SZS - 171
2.  Ondrej Danada, 38 r.,stavebný technik, nezávislý kandidát - 132
3.  Július Dieneš, Mgr., 41 r., učiteľ, DÚ - 151
4.  Juraj Galbavý, 22 r., študent, SMER - 46
5.  Leonarda Jamrišková, 56 r., detská sestra, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 114
6.  Emil Kubíček, 52 r., robotník, HZDS, SNS, HZD, ĽB - 73
7.  Ján Pukančík, RSDr., 52 r., konateľ spoločnosti, SDĽ - 187
8.  Tadeáš Vartiak, 56 r., riaditeľ závodu, SMER - 40
9.  Ján Vrablic, 59 r., robotník, KSS - 63
10.  Milan Zálešák, 45 r., podnikateľ, SDKÚ, KDH, ANO, DS - 134

V o ľ b y  p o s l a n c o v  v č í s l a c h  
Prehľad získaných hlasov jednotlivých kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva. 
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Správy z radnice

Poďakovanie voličom 
- Primátor mesta RNDr. Ľubomír

Parízek ďakuje za  dôveru obyvateľom
mesta, na základe ktorej bol v komunál-
nych voľbách opätovne zvolený do tejto
funkcie.  Ďakuje i za  početné gratulácie
k zvoleniu do primátorského kresla. 

- RNDr. Ľubica Krištofová a MUDr.
Martin Čulen  ďakujú obyvateľom mesta
Senice za prejavenú dôveru v komunál-
nych voľbách. Strana zelených sa bude
snažiť nesklamať  voličov a ubezpečuje
ich, že sa na jej adresu môžu kedykoľvek
obrátiť so svojimi problémami. Všetkým
obyvateľom želáme pokojné a milostipl-
né Vianoce a šťastný nový rok 2003.

- Nezávislý kandidát na primátora
mesta Senica Mgr. Branislav Grimm
srdečne ďakuje občanom, ktorí mu
v komunálnych voľbách odovzdali svoj
hlas.

- Mária Bezdeková ďakuje svojim voli-
čom vo volebnom obvode  č. 6 za dôve-
ru, ktorú jej  prejavili odovzdaním svojich
hlasov. Vynasnaží sa nesklamať ich dôve-
ru prácou, ktorá bude smerovať
vždy k prospechu obyvateľov tejto časti
mesta. 

Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva  

Mestská volebná komisia
Mestská volebná komisia pracovala

v zložení: predseda Václav Hanák
(SDKÚ, KDH, ANO, DS), podpredseda
RSDr. František Briestenský (SDĽ), členo-
via Stanislav Duška (DÚ), Anna Sládková
(HZDS, SNS, HZD, Ľavicový blok),
Zdenka Polakovičová (SDA), Miroslav
Janovic (SMER), zapisovateľka Janka
Heikerová.

Vo volebných zoznamoch bolo zapí-
saných 16 274 občanov, ktorým bolo
vydaných 5 205 obálok.  Platných hlaso-
vacích lístkov pre voľby do  mestského
zastupiteľstva bolo odovzdaných  4 997
a pre voľby primátora 5 111.  Mesto bolo
rozdelené do 8 volebných obvodov,
v ktorých bolo 17 okrskov.

Voľby primátora v číslach
Kandidát č. 1
Ing. Jaroslav Barcaj (HZDS, SNS, HZD,
Ľavicový blok)  získal 462 platných hlasov 
Kandidát č. 2
Mgr. Branislav Grimm (nezávislý) získal
715 platných hlasov
Kandidát č. 3
Mgr. Ondrej  Krajči (nezávislý) získal 539
platných  hlasov 
Kandidát č. 4
RNDr. Ľubomír Parízek (SDKÚ, KDH,
ANO, DS, SMER) získal 2 473 platných
hlasov 
Kandidát č. 5
Ing. Emília Wágnerová (SDĽ) získala 922
platných hlasov

Ing. Ferdinand Bartal 
Dušan Bartek
Ferdinand Beňa
Mária Bezdeková
Mgr. Mária  Briestenská 
Ing. Anton Cibula 
MUDr. Martin Čulen
MUDr. Jozef Gembeš 
Rudolf Halaš 

Jaroslav Kaščák
RNDr. Ľubica Krištofová
Mgr. Ondrej Krajči 
MUDr. Jozef Krajčovič
Ing. Štefan Mikula
MUDr. Jana Planková 
Ing. Jaromír Pláteník 
RSDr. Ján Pukančík
Ing. Roman Radočák 

Jozef Ružička 
MUDr. Mária Šimeková
MUDr. Peter Šťastný 
MUDr. Zdeněk Šulek
MUDr. Janka Švárna
Ing. Peter Švec
Ing. Emília Wágnerová

zapísaných
vydané obálky
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Mozaika z mesta

- Pamätajte, že každé dieťa môže urobiť
chyby a zistené skutočnosti môžu byť
pre rodiča tak šokujúce, že ľahko urobí
chybné rozhodnutie následne aj on
a jeho následkom často dochádza
k zhoršeniu vzťahov medzi dieťaťom
a rodičom

- Ak sa dieťa samo prizná, že berie drogu,
tak vás vlastne žiada o pomoc. Prijmite
to a dajte mu najavo, že vám môže
dôverovať

- Pamätajte, že od dnešného dňa neexis-
tuje pre vás nič dôležitejšie ako vaše
dieťa

- Vaše dieťa už nedokáže vôľovo ovládať
svoje konanie a preto nemá význam ho
obviňovať

- Nehľadajte vinníka, vôbec vám to nepo-
môže – možno by ste museli hlboko
načrieť do vášho svedomia

- Ak cítite hnev, alebo dokonca odpor
voči vášmu dieťaťu, môže to byť iba vaša
urazená pýcha a neschopnosť priznať si
svoju vinu

- Svojím správaním poskytujte svojmu
dieťaťu dostatok porozumenia a lásky,
vytvárajte mu prostredie poskytujúce
istotu, bezpečnosť a pocit domova

- Urýchlene problém riešte, neodkladajte
ho na neskôr s tým, že sa to vyrieši
samo. Taktne zistite fakty, odlíšte
domnienky a klebety od skutočnosti

- Nepokúšajte sa o výchovné lekcie alebo
dokonca o liečebné zásahy

- Nechajte si v takomto prípade poradiť
od odborníkov ako ďalej. Zavolajte na
linku dôvery (č. tel. 02/44460606),
vyhľadajte odbornú pomoc (Centrum
pre liečbu drogových závislostí, Hra-
ničná 2, Bratislava, č. tel. 02/5341 7464,
02/5341 7472) a postupujte podľa poky-
nov, ktoré vám odborníci poskytli

- Zabezpečte a poskytnite dieťaťu dostup-
né a nepretržité poradenské služby,
účinné preventívne programy a taktiež
nepodceňujte ani pomoc rovesníka
rovesníkovi. V každom meste sú psycho-
logické poradne na riešenie týchto
problémov

- O zistených skutočnostiach informujte
zainteresovaných členov výchovného
tímu (psychológ, pedagóg, vychováva-
teľ, lekár) a vyžadujte od nich diskrét-
nosť. Nekarhajte vaše dieťa pred týmito
osobami

- Prehodnoťte hodnoty vo vlastnej rodine.
Rodičia môžu veľmi ľahko narušiť sebacit
dieťaťa tým, že mu síce preukazujú
lásku, ale zároveň dávajú najavo i svoju
neúctu k jeho osobe, napríklad demon-
štratívnym bavením sa o jeho nedostat-

ČČČČoooo  rrrroooobbbbiiiiťťťť????

Mestská polícia zasahovala  
Nehoda. V pondelok 11. novembra asi
o 8:45 hod. hliadka MsP pri obchôdzke
na Štefánikovej ulici pri Poliklinike zazrela
ako osobné auto zrazilo chodkyňu.
Miesto dopravnej nehody zabezpečila do
príchodu hliadky OO PZ Senica a zrane-
nej bola poskytnutá prvá pomoc a privo-
laná sanitka.
Pod rúškom noci. V sobotu 9. novembra
krátko po polnoci  bol prijatý telefonát na
operačnom oddelení  MsP, že v časti
Sotina v činžiaku sa  hlučne baví nejaká
partia. Hliadke pri príchode na miesto iný
občan oznámil vykradnutie auta tromi
páchateľmi, ktorí sa práve dali na útek.
Podozrivých sa podarilo postupne chytiť.
Pri objasňovaní sa priznali, že z auta
zobrali rádio, ktoré bolo nepoškodené vrá-
tené majiteľovi. Prípad je zatiaľ v riešení.
Napadnutie. Na operačnom oddelení
MsP prijali 29. novembra o 21.30 hod.
telefonát od občana mesta, že jeho pria-
teľa  napadol neznámy muž na Námestí
oslobodenia pri cukrárni. Na mieste boli
svedkovia, ktorí popísali útočníka. Na
základe toho hliadka dotyčného našla.
Prípad je v riešení MsP. 

koch v jeho prítomnosti, odmietaním
v dôsledku únavy a nedostatku času,
neplnením sľubov

- Neurážajte dieťa nevhodnou, niekedy až
urážajúcou, kompenzáciou (zahŕňaním
zvyčajne materiálnymi statkami) z dôvodu
pocitu rodičovskej viny, ale naopak
darujte mu vašu trpezlivosť a váš voľný
čas – majte čas sa s ním rozprávať

- Nepreferujte jedno dieťa pred druhým 

Pozor na peňa�enky!
Na základe oznámení a poznatkov by

sme chceli upozorniť občanov, že sa zvý-
šil počet krádeží kabeliek a peňaženiek,
a to najmä vo väčších obchodoch
a obchodných domoch. 

S príchodom vianočných sviatkov sa
okrem zvýšenia množstva kupujúcich,
zvýši aj počet kriminálnych živlov, ktorí sa
obohacujú na úkor iných a pritom využí-
vajú tlačenicu a zmätok v dave nakupujú-
cich. Preto odporúčame predovšetkým
nosiť menšiu peňažnú hotovosť, prípadne
platobné karty, ktoré sa v prípade straty
alebo odcudzenia dajú telefonicky zablo-
kovať (karty VÚB 02/68285777, karty
Slovenskej sporiteľne 02/58503710).  

Nie každý z nás vie presne a správne zareagovať, ak sa
dozvie, že jeho dieťa je ohrozené drogou alebo inou návykovou
látkou. V prvom rade zachovajte pokoj a rozvahu. Nepodce-
ňujte nebezpečenstvo, ale ho ani nedramatizujte.

S pyrotechnikou
opatrne

Vianočné a novoročné sviatky sa už
akosi automaticky spájajú s rôznou zábav-
nou pyrotechnikou. Jej používanie upravu-
je všeobecne záväzné nariadenie mesta
(VZN). Na verejnosti prístupných mies-
tach to VZN povoľuje od 24. do 31.
decembra a 1. januára. Vychádzajúc
z praktických poznatkov predsa len apelu-
jeme na občanov, aby tieto pyrotechnické
predmety používali ohľaduplne. 

Zamykáte si vchod do domu?
Touto cestou by chcela MsP upozorniť

občanov, že s nástupom chladnejších dní
a nocí v meste budú narastať prípady, keď
bezdomovci a rôzne kriminálne skupiny
sa uchyľujú do neuzamknutých a inak
nezabezpečených objektov, ktoré im
poskytnú úkryt pred nepriaznivým poča-
sím. Týmto chceme poukázať na využíva-
nie dostupného zabezpečenia vchodov
bytoviek, čím sa môže predísť aj iným
závažnejším činom (vykrádanie pivníc,
bytov, lúpežné prepadnutie).

Zabehnete si pre zdravie?   

Silvestrovský beh
Beh Seničanov pre zdravie  bude úvo-

dom tradičného športového podujatia
Silvestrovského behu, ktorý  dá  bodku za
telovýchovnými aktivitami v meste.  Vo
vlaňajšej premiére sa Behu Seničanov
zúčastnilo 19 bežcov, ktorí si zabehli
1 okruh, čo je 900 metrov. Organizátori
veria, že tento rok do štatistiky zapíšu
mená ďalších nadšencov. 

Už XVII. ročník Silvestrovského behu
organizuje  Mesto Senica, komisia pre
mládež a šport pri mestskom zastupiteľs-
tve v spolupráci s OBÚ SZTK a Centrom
voľného času Stonožka. Uskutoční sa tra-
dične v parku pri Múzeu Ladislava
Novomeského a prezentácia je 31.
decembra, teda  v utorok  od 9. do 9.45
hod. Štart pretekárov je možný len vo svo-
jej kategórii, v inej mimo súťaž.

Súťažiť sa bude v kategóriách mladšie
žiačky – žiaci (dĺžka trate 900 m), staršie
žiačky – žiaci, dorast (1800 m), ženy,
muži, veteráni nad 40 a nad 50 rokov (5
400 m). Každá kategória štartuje osobitne,
iba v prípade malého počtu účastníkov
bude možné spojiť dve kategórie. V kate-
góriách ženy, muži a veteráni najlepší zís-
kajú finančné odmeny, v ostatných kate-
góriách dostanú vecné ceny. Vlani bolo 98
účastníkov Silvestrovského behu. Veríme,
že tohto roku sa zúčastní viac Seničanov v
jednotlivých kategóriách ako v minulom
roku. Situácia je totiž taká, že na
Silvestrovskom behu je už niekoľko rokov
vždy viac bežcov z bližšieho i vzdialenej-
šieho okolia Senice, než z nášho mesta.
Bude ich tohto  roku viac?

em, bar
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Novinka v cestovaní MHD

Čipové karty ...       
(dokončenie zo str. 1)

Cestovanie s BČK je pre cestujúceho
na prímestských linkách lacnejšie o 5 per-
cent a na linkách MHD cca o 20 percent
v porovnaní so základným cestovným."

Od 1. januára 2003  sa teda môžeme
rozhodnúť – buď platiť cestovné naďalej
vodičovi v hotovosti alebo používať bez-
kontaktné čipové karty. Môžete nám
zhrnúť ich výhody?  
„Výhody zavedenia BČK  sú najmä:
- zľava pri obyčajnom cestovnom
- ochrana peňazí pred stratou a odcudze-

ním
- zrýchlenie a zjednodušenie manipulácie

pri platbe
- odpadá manipulácia s mincami
- ľubovoľné dopĺňanie čipovej karty

u vodičov 
- možnosť použitia na všetkých linkách

SAD Trnava" 
Vo vašich  autobusoch  sú už namon-

tované nové vybavovacie zariadenia,
ktoré pozostávajú  z centrálneho počíta-
ča, čítačky BČK a tlačiarne.  Rozlišujete
čipové karty pre zľavnené, časové cestov-
né a pre bezplatnú jazdu? 

„Samozrejme, pre tieto uvedené mož-
nosti budú čipové karty rozlíšené farebne
a budú personifikované fotografiou.
Cestujúci prikladá kartu tak, aby  farebné
rozlíšenie bolo viditeľné vodičovi.
Dôležité je podotknúť, že BČK sú nepre-
nosné. Pri kontrole treba vlastníctvo karty
preukázať  ľubovoľným preukazom totož-
nosti, na ktorom je fotografia. 

Cestujúci bude mať v pamäti karty
nahraný zvolený finančný obnos a z tejto
zálohy môže čerpať pri bezhotovostnej
platbe za jednotlivé cesty, batožinu, psa.
Pri priložení karty k čítaciemu zariadeniu
sa pri platnosti karty rozsvieti zelené svet-
lo a z karty sa odčíta  cena cestovného líst-
ka podľa zvoleného typu. V prípade, že
karta je neplatná, resp. nie je na nej dosta-
točný finančný obnos, rozsvieti sa červené

svetlo. Cestujúci je potom povinný zapla-
tiť vodičovi v hotovosti alebo si doplniť
peňažný obnos na kartu."  

Ako si môže cestujúci zadovážiť BČK
a čo k tomu potrebuje?

„Cestujúci si budú môcť kúpiť BČK
v informačnej kancelárii na autobusovej
stanici v Senici. Cena čipovej karty je 160
Sk. Záujemca vyplní žiadanku  a na overe-
nie údajov predloží doklad totožnosti
(občiansky, žiacky preukaz, cestovný pas,
rodný list, preukaz oprávňujúci na bez-
platnú cestu... ). Čipovú kartu pre deti
mladšie ako 15 rokov môže vybaviť ich
zákonný zástupca. Kartu pre manžela,
manželku je možné vybaviť na základe
predloženia ich občianskeho preukazu.
Na vybavenie BČK pre zľavnené cestovné
je povinný žiadateľ predložiť fotografiu
s rozmerom 3x4 cm."

Predaj čipových kariet začnete 28.
decembra na autobusovej stanici. Aký
vklad musí byť na karte?

„Na výdajnom mieste  sa budú čipové
karty nabíjať – čiže do ich pamäti sa budú
nahrávať  časové cestovné lístky alebo
plniť elektronické peňaženky. Plnenie
elektronických peňaženiek je možné aj
priamo u vodiča autobusu. Cestujúci musí
vložiť minimálne 100, najviac však 2 000
Sk. Zavedením BČK sa doterajšie kupóno-
vé časové cestovné lístky (štvrťročné,
mesačné) v MHD Senica od 1. januára
2003 už nebudú predávať.“

Čo robiť v prípade straty BČK?
„Takúto udalosť  treba nahlásiť čo naj-

skôr na výdajnom mieste na autobusovej
stanici, aby sa mohla karta zablokovať. Po
10 dňoch od zablokovania bude zostatok
znížený o manipulačný poplatok 10 Sk  na
zablokovanej karte a pripravený prehrať
na novú čipovú kartu.“

Zostane výška cestovného v MHD na
doterajšej úrovni?

„Od 1. januára 2003 platí v MHD
v Senici nový cenník cestovného, kde
cena občianskeho cestovného lístka bude
8 Sk a polovičného 4 Sk. Pri platení cestov-
ného čipovou kartou bude cena občians-
keho cestovného 6,50 Sk a polovičného
cestovného 3 Sk.“ 

Ďakujeme  za rozhovor.
Viera Barošková

Okienko JDS
Členské príspevky vo výške 25 Sk na

rok 2003 budú vyberať členky výboru, prí-
padne na posedení alebo v Klube dôchod-
cov na Továrenskej ulici po Novom roku.
Výročná členská schôdza bude  v posled-
nom februárovom týždni. Pozvánky budú
doručené všetkým členom. 

Mestská organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska pokračuje aj v ďalšom
roku v poriadaní svojich tradičných pose-
dení pri hudobnej produkcii. V novom
roku  sa takéto stretnutie uskutoční    16.
januára o 15.  hod. v hoteli Branč. Všetci,
ktorí si chcú posedieť v spoločnosti svo-
jich rovesníkov sú srdečne vítaní!

Mária Slivková

S C R E A M  
- najcennejší titul z Maďarska

Opäť je koniec roka a všetci sme
v očakávaní, čo prinesie ten rok budúci.
Aký bol tento rok  pre tanečníkov skupiny
SCREAM?

Znova nabitý najskôr tréningami,
potom  vystúpeniami, koncertami a súťa-
žami. Hneď na začiatku roka došlo ku
generačným výmenám a dlhoroční taneč-
níci hlavnej vekovej kategórie – Ondrej
Antálek, Michal Blaha, Denisa Heribanová,
Saša Huttová, Katka Kocourková, Aďa
Kučírková, Gabika Plottová, Maťa
Pokrývková, Aďa Sadáková, Katka Vrlová,
Marika Tiklová a Juraj Žák  sa rozišli na
vysoké školy a do zamestnania a väčšina
z nich tanečné cvičky odložila k svojim
spomienkam na krásne roky so
SCREAMákmi.

Mladší tanečníci prevzali štafetu  a ich
úspechy sú výsledkom tvrdej prípravy.

Prvé dve  kolá Majstrovstiev Slovenska
sa konali už v máji  pre hip-hop hlavnú
vekovú kategóriu  v Spišskej Novej Vsi
a v Žiline pre všetky vekové kategórie
v disco-dance. Prvýkrát SCREAM a Senica
dostali z poverenia Slovenskej tanečnej
organizácie IDO možnosť usporiadať
Majstrovstvá Slovenska,  preto 6. a 7. júna
sme uzavreli tretie kolo Majstrovstiev
Slovenska v disciplínach IDO práve súťa-
žou v našom meste. Majstrovstvá
Slovenska sú najvyššou súťažou taneční-
kov, z ktorých sa nominujú víťazi na
európske a svetové súťaže, preto tejto súťa-
ži pripisujeme mimoriadny význam. V roku
2002 sme získali šesť titulov Majster
Slovenska  v týchto disciplínach:
Hip-hop duo – HVK
Natália Blahová a Monika Mrázková
Disco-dance ženy –HVK – Natália Blahová
Disco-dance – skupina – juniori  (v Žiline)
Disco-dance – skupina – juniori (v Senici)
Disco-dance formácia – juniori
Hip-hop duo – JVK
Zuzka Závodná a Inka Kopeacká 
Hip-hop juniori – Zuzka Závodná
V ôsmich disciplínach sme si vybojovali
titul vicemajstrov:
Hip-hop sólo muži – HVK – Dano Antálek
Disco-dance skupina – HVK
Disco-dance dievčatá – JVK – Inka Kopecká
Disco-dance chlapci – JVK
– Dano Smolinský                                       
Hip-hop duo – JVK
– Inka Kopecká a Zuzka Závodná
Disco-dance skupina – DVK
Disco-dance formácia - DVK
Disco show formácia – HVK
V jednej disciplíne 3. miesto:
Disco-dance dievčatá – JVK
Zuzka Gašparová 

Po troch kolách Majstrovstiev
Slovenska, na ktorých sa SCREAM nomi-
noval na európske a svetové súťaže, nasle-
dovala reťaz zahraničných vystúpení.
Zúčastnili sme sa  Majstrovstvách  Európy
a sveta v júni v srbskom Belehrade,
v októbri v nemeckých Brémach
a v maďarskom Dunajvárossi a v decembri
v Martine. Úspešná reprezentácia v zahra-

ničí priniesla titul Majster sveta  v disco
-dance skupina v junioroch, titul vicemajs-
tra sveta získala Natália Blahová v disco
-dance ženy – HVK a dve tretie miesta pri-
niesla disco-dance skupina HVK. 

Vianočným koncertom uzavierame
spolu s tanečným odborom Základnej
umeleckej školy náš ďalší ročník, v ktorom
sme sa tešili všetkým úspechom, každému
potlesku, ktorý patrí nielen tanečníkom, ale
aj vedúcim a choreografom manželom
Antálkovcom, a všetkým tým, ktorí nás
v priebehu roka podporili a povzbudili.

K.V.

Ďakujeme klientom 
za spoluprácu

v roku 2002 a prajeme 
úspe�né vykročenie 

do roku 2003
PKB, a.s. pobočka Senica
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Ponuka CVČ na január
- 30. 12. 2002, 11. 1. a 18. 1. 2003
Lyžovačka a sánkovačka na Vrbovciach

Odchod o 9. hod. od CVČ, poplatok za
autobus 40 Sk, so sebou lyže, sánky, pe-
niaze na vlek, môžu ísť i rodiny s deťmi.
Koná sa iba v prípade dobrých snehových
podmienok. Treba sa vopred prihlásiť
v CVČ alebo  na t. č. 651 3539.

Mikulá� a stratená
Večernica

Detské tváričky boli plné očakávania.
S napätím sledovali ako sa rozprávkový prí-
beh o Mikulášovi a stratenej Večernici
rozuzlí. Prítomnosť čertov na javisku
Domu kultúry najmä menších rozplakala,
iní hrdinsky šepkali mamám a ockom, že sa
ich neboja. Nadšene tlieskali, keď sa pred-
sa len podarilo Večernicu nájsť, aby mohla
svietiť na cestu Mikulášovi, ktorý ako je
známe, rozdáva darčeky všetkým dobrým
deťom. Ten svoj príchod oznámil zvone-
ním zvončeka. Prv než začal  nadeľovať
balíčky, prítomní odmenili všetkých účin-
kujúcich veľkým potleskom, pretože pred-
stavenie sa im páčilo.  A my radi dodáva-
me, že v ňom účinkovali:

Deti: Magdaléna Trubanová, Michal
Králik, Detektívka Sherly: Patrícia Barkóci,
Večernica: Nikoleta Luhová, Veterný kráľ:
Ferdinand Jureňa, Mesačný kráľ: Michal
Kalman, Ľadová kráľovná: Petra
Grimmová, Knieža pekiel: Ján Hyža, Čerti:
Peter Karban, Ján Jozéfek, Adam Rojkovič,
Michal Kopriva, Hviezdička: Simona
Luhová, Čertice, veterné dcéry a mliečna
cesta: členky tanečnej skupiny Sonny ju-
nior, Vločky ľadovej kráľovnej: členky
tanečnej skupiny Bambuľky, Veterná
dcéra: Andrea Furicová, Rozprávačka:
Zuzka Pišťánková, Anjelici: Aďko Krišák,
Gabika Pálková, Katka Ivančíková. Na prí-
prave predstavenia sa podieľali: kostýmy,
masky, scéna: Mgr. Silvia Krišáková, Eva
Reháková, Katarína Tichá, Ľubica
Grimmová, svetlá: Mgr. Radovan Samek,
pracovník MsKS, javisková technika:
Andrej Harnúšek, Michal Kalman, zvuk:
Maroš Slezák, Ján Vacula, autorky choreo-
grafií: Andy Jakubcová a Mgr. Lenka
Plešová, scenár, dramaturgia, texty piesní
a réžia: Danka Kopecká, produkcia:
Centrum voľného času Senica, Zdenka
Cigánková, riaditeľka CVČ. 

bar

Umenie nepozná hranice
Senica a Základná umelecká škola

bola 18. novembra miestom ďalšieho
stretnutia v rámci cezhraničnej spolupráce
s vedením Muzik – Hauptschule Dürnkrut,
ktorého cieľom bolo upresnenie spoluprá-
ce na rakúskom projekte detského muzi-
kálu Otokar. Jeho premiéra bude v máji
2003 v Dolnom Rakúsku. Naši hostia sa
zúčastnili na koncerte tanečnej skupiny
Scream v Dome kultúry, aby videli úroveň
našich tanečníkov, ktorí budú v muzikáli
Otokar vystupovať. 

Text a foto Štefan Orth  

Výborná prezentácia
Cantileny

Neskoro v noci 11. októbra pricestoval
do Herzogenbuchsee vo Švajčiarsku senic-
ký spevácky súbor Cantilena. Hneď na
druhý deň Cantilena navštívila najkrajšie
barokové mesto vo Švajčiarsku   Solothurn.
Historickými uličkami sa jej členovia pohy-
bovali v spoločnosti dvoch sprievodkýň,
ktoré vytrvalo vysvetľovali a vyčerpávajúco
odpovedali na všetky otázky. Potom navští-
vili niekoľko miestnych kostolov, v ktorých
si aj cvične zaspievali. Na záver bohatého
programu si  všetci  zaspomínali pred naj-
luxusnejším hotelom La Curone na ťaženie
najslávnejšieho  dobyvateľa Napoleona,
ktorý pri prechode z Francúzska do
Talianska tento hotel navštívil a svoj účet
nikdy nevyplatil. 

V podvečer v Herzogenbuchsee sa
v penzióne Scheidegg  konal ich prvý kon-
cert  vo Švajčiarsku vôbec.  Zúčastnilo sa
ho okrem iných aj niekoľko vzácnych
hostí. Hlavný organizátor koncertu a tiež
koordinátor  družobnej spolupráce medzi
Herzogenbuchsee, Senicou a Skalicou
Peter Horváth privítal Martu Dubayovú,
charge d’ affaires SR vo Švajčiarsku, býva-
lého švajčiarskeho veľvyslanca na
Slovensku Thomasa Wernlyho
a Jozefa Dvořáčka, prezidenta združenia
slovenských a českých spolkov vo Švajčiar-
sku.  Koncert sa  skutočne vydaril a na žia-
dosť personálu sa pri spoločnej večeri
uskutočnili aj malé prídavky. 

Ďalší koncert sa uskutočnil v rímskoka-
tolíckom kostole Herz Jesu. Slávnostnú
svätú omšu v nemčine celebroval  farár
Vladimír Palkovič  z farnosti Michakl.
Bohoslužba bola sprevádzaná  piesňami
nášho súboru  a ukončená asi 20 minúto-
vou ukážkou z ich bohatého repertoáru. 

Vystúpenie Cantileny vo Švajčiarsku
pod vedením dirigentky Viery Gálikovej
bolo skutočne výbornou  prezentáciou kul-
túrnej spolupráce  medzi krajinou helvét-
skeho kríža a Slovenskom. Turné Cantileny
bolo ukončené recepciou  v spoločen-
skom dome pri kostole Herz Jesu, ktorá sa
konala  za účasti hlavného sponzora
Roberta Fluryho. Pri slávnostnej rozlúčke
odovzdal P. Horváth  pokladníčke súboru
Cantilena  finačnú čiastku 810 CHFR ako
odmenu za vystúpenie. Pobyt a náklady
súboru v Herzogenbuchsee  hradil pen-
zión Scheidegg. 

P. H. 

Kedy do kni�nice
Výpožičné hodiny počas vianočných

a novoročných sviatkov v Záhorskej kniž-
nici:
Otvorené:
pondelok 23. 12., piatok 27. 12. a pondelok
30. 12. vždy od 8. do 16. hod.
štvrtok 2. 1. a piatok 3. 1. vždy od 8. do 18.
hod.
Zatvorené:
od 24. do 26. 12, 28. 12., 31. 12.2002, 1. 1.,
od 4. do 6. 1. 2003

K e r a m i k a  
Jozefa  Su�ienku

Kto si prednedávnom nestihol  pozrieť
výstavu keramiky známeho keramikára
Jozefa Sušienku v senickej Záhorskej galé-
rii, má príležitosť v neďalekej Skalici.
V tamojšom Záhorskom múzeu je v spolu-
práci so senickou galériou  až do 15. febru-
ára 2003 sprístupnená jeho tvorba. 

bar

Spolupráca na projekte muzikálu si vyža-
duje nejednu konzultáciu. Zľava Ing. J.
Pláteník, Matthias Göttfert, riaditeľ rakús-
kej školy, Gerhart Hasitzka, učiteľ a autor
muzikálu a Milan Gál, riaditeľ ZUŠ Senica.

Mikuláš s anjelmi.

Čas upratovania v nás 
(dokončenie zo str. 1)

Či ponechať sa v neistote časov, opu-
stení, bezvládni túlať sa bez cieľa?  Kam?
Kam teraz, keď vonku vládne zima a v duši
chlad? Keď každý sa ponáhľa za svojím
cieľom, kto je ešte v stave pochopiť váž-
nosť svojho stavu?

Silvestrovský večer je chvíľou stretnutia
starého a nového roka, poukazuje  nám na
nestálosť času, poukazuje nám na našu
vlastnú nestálosť  pominuteľnosť...

I pri všetkej tejto  pominuteľnosti nám
svieti Betlehemská hviezda  novou nádejou.
Bola pri nás v minulosti, rozsvecuje nám prí-
tomnosť a svieti nám do diaľav  budúcnosti.
Svetlo s nami zostane pri všetkej našej
nestálosti, bezradnosti  a neistote, v Ňom
máme oporu i útechu do nových dní.
Prajem vám Pánom Bohom požehnaný
a pokoja plný   nový rok, aby Božia prítom-
nosť  bola so všetkými nami v každý  čas. 

Peter Maca


