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Na sídlisku Sotina pribudlo 335 stromčekov. Viac
čítajte na str. 7.

R e k v i e m  
v korunách stromov
Do kalendára je vložený rok. Čo je to

vlastne rok? Sled dní, týždňov, mesia-
cov. Pre niekoho je nekonečne dlhý,
iným utečie ako bystrý potok. Po dňoch
presýtených vôňou rozkvitnutých líp,
pivoniek, ruží, po vôni rozvlneného
obilného lánu, po šume letného, tiché-
ho dažďa, vtáčieho trilkovania, ako
baletka po špičkách prichádza jeseň.
Chladné rána hmla oblieha do orose-
ných pavučín, veľké kvapky rosy sú roz-
trúsené, ako diamanty po listoch, po
tráve... Rána bývajú smutné, deň je sivý
a krátky, sťa zrezaný na oboch kon-
coch. Okolo poludnia sa zachmúrené
slnko pokúša preniknúť hustou hmlou,
pootvorí oči a vzápätí ich zatvorí. Jeseň
veľkým hrebeňom dažďa sčesáva lístie
stromov, konáre sa obnažujú, až napo-
kon ostanú úplne nahé. Pestrofarebné
lístie padá, vo vzduchu vonia neskorá
jeseň. Nastal chryzanténový čas, pre-
búdzajú sa, otvárajú svoje klobúčky.

Tento jesenný čas každoročne pripo-
mína nápisom v kalendári deň -
Pamiatka zosnulých. V tento i nasledu-
júci deň senický cintorín ožíva. Topánky
chodcov rozšliapnu mäkké kôpky spad-
nutého lístia, vietor hrá rekviem v koru-
nách statných gaštanov. Cez všetky
brány vchádzajú skupinky ľudí z blízka
i z ďaleka. Obťažkaní kyticami, vencami
vchádzajú vzdať úctu svojim najbližším,
ktorí už nie sú medzi nami. Odchod
niektorých už ovinul závoj času, s niek-
torými sme sa rozlúčili len pred časom,
nedávno. Cintorín je presýtený zvlášt-
nou vôňou chryzantém, vôňou zapále-
ných sviečok a tichým hovorom. Jedni
zahĺbení do spomienok, druhí modlitba-
mi spomínajú na svojich blízkych. 

Až tu si každý uvedomuje krátkosť
pozemského bytia. Život človeka je ako
východ a západ slnka. Medzi tým je čas
naplnený láskou, prácou, pádmi, vzo-
stupmi, chorobami, úsilím, sklamaním -
to je život. Ale príde čas a na cintoríne
pribudne pomník, v ktorom je zviazaný
ľudský život so všetkým, čo mu patrí.
Na konci každej životnej cesty je
pomník - je to kolobeh žitia a smrti, kto-
rému sa nikto z nás nevyhne. V tomto
čase sa presviedčame, nič nie je večné,
všetko je pominuteľné, ako kvet, strom,
tak i človek. Cintorín, toto pietne mies-
to, je nám veľmi blízke, pretože sú tu
uložené k večnému spánku naši najbliž-
ší, naši známi, priatelia.

(pokračovanie na str. 4)

Socinské hody 
Klub rodákov zo starej Sotiny

v spolupráci s Domom kultúry
poriada tradičnú zábavu Socinské
hody 2002, na ktorú pozýva rodá-
kov zo starej Sotiny, ale aj širokú
verejnosť. Zábava sa uskutoční
9. novembra o 20. hod. v reštau-
rácii Jednota. V kultúrnom progra-
me vystúpi ľudový rozprávač
a senickí heligónkari. Do tanca
a na počúvanie bude hrať populár-
na skupina „Orbita".

Príďte sa zabaviť a zaspomínať
na svoje rodisko  Sotinu. Cena
vstupenky je 250 Sk. V cene je
bohatá večera, káva, nealko a tra-
dičné pagáčiky. Organizátori pri-
pravili aj bohatú tombolu.
Vstupenky si môžete objednať
u Ing. Ivana Gašu a Štefana
Závodského osobne, alebo na tel.
č. 657 4492,   0908/113 402.

Vysielanie TV Sen káblom aj terestriálne
Začiatkom novembra (pravdepodobne 8. 11.)

začne Videoštúdio RIS Senica  s terestriálnym televíz-
nym vysielaním. Čo tento krok znamená pre Senicu
a jej obyvateľov? Ako sa dotkne divákov?  O podrob-
nejšie informácie sme požiadali konateľa
Videoštúdia RIS PaedDr. Ivana Príkopu.
Čo  vlastne znamená termín terestriálne vysielanie
a čo prinesie obyvateľom?

- Je to šírenie televízneho signálu prostredníctvom
televízneho vysielača. V našom konkrétnom prípade
bude toto zariadenie umiestnené priamo v centre
mesta Senica. Ide o bytový dom č. 57 na Robotníckej
ulici.  Pre Seničanov to bude znamenať, že televízne
vysielanie TV Sen budú môcť sledovať aj tí, ktorí nie
sú pripojení na káblový rozvod. Svojim signálom
budeme pokrývať samozrejme celé mesto, teda aj
doteraz nepokryté časti Čáčov, Kunov a všetky indivi-
duálne bytové zástavby.
Na ktorom kanáli si budú môcť občania naladiť pro-
gram senickej televízie?

- Bude to v piatom televíznom pásme  48.  kanál.  
Bude k tomu treba nejakú špeciálnu anténu?

- Signál sa bude dať prijímať na bežné, doteraz pou-
žívané  televízne antény, ktoré občanom slúžia na prí-
jem iných televíznych staníc (STV, ČT, Nova a pod.).

(pokračovanie na str. 3)

Poliklinika už mestským majetkom 

Zodpovednosť je  na pleciach mesta 
Mestské zastupiteľstvo v Senici, okrem iných pri-

jalo 24. októbra 2002 uznesenie na základe prebie-
hajúcej koncepcie transformácie zdravotníctva, roz-
hodnutí vlády a rozhodnutí Ministerstva privatizácie
SR o bezodplatnom prevode majetku štátu (t.j. majet-
ku Polikliniky Senica, vrátane  rozostavanej stavby
nemocnice) do majetku mesta Senica. Než sa toto
podarilo, mesto zvádzalo dlhý administratívno-byro-
kratický zápas. Vždy sa našli neprajníci, klamári
a podvodníci. Administratívny proces prevodu majet-
ku z Fondu národného majetku do majetku mesta by
mal byť ukončený do 1.12.2002. 

(pokračovanie na str. 9)

Blí�i sa termín 
na zaplatenie dane
Upozorňujeme všetkých

daňovníkov, ktorí nemajú zapla-
tenú daň alebo splátku dane
z nehnuteľností, že dňom 30.
novembra uplynie posledný ter-
mín. V tejto dobe už mali mať
daň zaplatenú daňovníci  - fyzic-
ké osoby,  ktorí majú  daň nižšiu
ako 500 Sk alebo právnické
osoby, ktorí majú daň nižšiu ako
5 000 Sk. Posledný deň na zapla-
tenie takej dane bol 31. marec
2002. 

(pokračovanie na str. 3)
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Správy z radnice

Z rokovania rady a zastupiteľstva
6. riadne zasadanie mestskej rady

v Senici sa konalo 26. septembra.
Mestská rada prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s temínom

plnenia do 26.9. 
- správu o sociálnej pomoci a prechode

kompetencií na úseku sociálnych vecí
z orgánov štátnej správy na mesto  

- informatívnu správu o stave prevodu
bytov k 31.8.

- informáciu Službytu spol. s r.o. Senica
o pripravenosti na vykurovaciu sezónu
2002 –2003 

- organizačné zabezpečenie komunálnych
volieb, ktoré sa budú konať 6. a 7.
decembra  2002 

- opatrenia mesta na zabezpečenie zim-
ného vykurovacieho obdobia 2002-2003

- návrh na zmenu VZN č. 3 a VZN č. 4 –
v častiach týkajúcej sa poplatku za psa
a niektorých podmienok držania psov

9. riadne zasadanie mestskej rady
v Senici sa konalo 10. októbra.  MsR  pre-
rokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia do 10.10.
- informáciu o poskytovaní zdravotníckej

starostlivosti v Senici a spádovej oblasti,
ktorú predložila MUDr. Magdaléna
Kačicová, riaditeľka Polikliniky Senica,
ktorá sa aj na rokovaní mestskej rady
zúčastnila

- návrh na zriadenie neziskovej organizácie
Senické zdravotné služby a návrh štatútu
neziskovej organizácie

- návrh zmeny VZN č. 7 – sadzby dane
z nehnuteľností na rok 2003

- návrh zmeny VZN č. 3 – v časti týkajúcej
sa poplatku za zber, prepravu a zneškod-
ňovanie komunálnych odpadov a drob-
ných stavebných odpadov

- návrh zmeny VZN č. 17 – o nakladaní
s odpadmi

- návrh zmeny VZN č. 19 – Štatút zelene
- návrh na použitie finančných prostried-

kov vo výške 14 461 030 Sk získaných
mestom Senica z privatizácie Slovenského
plynárenského priemyslu

- návrh na prevod vlastníctva bytov
- návrh na dispozície s majetkom mesta  

Mestská rada schválila presun finanč-
ných prostriedkov medzi jednotlivými
položkami a schválila:
- bežný transfer cirkvám vo výške 200 000 Sk

na opravu miestnych kostolov
- presun a použitie 100 000 Sk z fondu

PRO Senica na podporu rozvoja športu 
Mestská rada zobrala na vedomie:

- žiadosť Hokejového klubu Senica o fi-
nančný príspevok

- žiadosť Futbalového klubu SH Senica
o dotáciu na vybudovanie trávnatých
ihrísk v areáli futbalového štadióna

- žiadosť Rekreačných služieb mesta
Senica o zvýšenie príspevku z dôvodu
nevyhnutnosti riešenie havarijných opráv
na zimnom štadióne

- informáciu Ministerstva obrany SR o za-
čatí osobitného ponukového konania
v prípade „Mestských kasární" v Senici
z dôvodov, že MsZ v Senici neschválilo
prevod týchto kasární za cenu
30 729 612 Sk

- stanovisko Združenia miest a obcí záhors-
kej oblasti k odpredaju Vodární a kanali-
zácií

- informáciu o vypracovanom ratingu
mesta  

- o možnostiach vytvárania spoločných
úradovní pre viaceré obce na základe
dobrovoľnosti a zmluvnom vzťahu

Materiály, ktoré boli predmetom roko-
vania 8. a 9. mestskej rady, boli na progra-
me rokovania 26. MsZ, ktoré primátor
zvolal na 24. októbra.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Medzi policajtom 
a občanom bude recepčný pult 

Na základe slovensko-holandskej spolu-
práce Matra II. na roky  2002 – 2004 roz-
hodlo vedenie Krajského riaditeľstva
Policajného zboru v Trnave o realizácii pro-
jektu Otvorené policajné recepcie, ktorého
cieľom je zlepšiť vzťahy medzi políciou
a verejnosťou. Na realizáciu tohto projektu
vybrali  Obvodné oddelenie PZ v Senici, za
ním budú nasledovať Piešťany a Trnava. 

„Občania sa s policajtom nestretávajú iba
na ulici, ale väčšina  prichádza na policajnú
stanicu, aby práve tam vybavila rôzne záleži-
tosti. Týmto projektom otvorených policaj-
ných recepcií chceme zabezpečiť humanizá-
ciiu  vstupných priestorov policajných útva-
rov, aby prvý kontakt občana  s políciou, kam
prišiel hľadať pomoc,   bol čo najprijateľnejší,
zbytočne ho nestresoval a nepôsobil sties-
ňujúco," vysvetlil základnú myšlienku projek-
tu riaditeľ Krajského riaditeľstva PZ v Trnave
plk. JUDr. Ivan Dujka na tlačovej  besede 15.
októbra na Okresnom úrade v Senici.
Tlačová beseda sa konala aj  za účasti primá-
tora Senice RNDr. Ľ. Parízka, riaditeľa OR PZ
Senica plk. JUDr. E. Šedivého a predstaviteľov
Polície Holandského kráľovstva.  

Realizácia projektu spočíva v prebudova-
ní  vstupných priestorov policajného útvaru
tak, aby sa odtiaľ stratili stiesňujúce tmavé
priestory, deprimujúce malé okienka, mreže.
Obvodné oddelenie PZ v Senici nebolo
vybrané ako prvé v tomto projekte náhodne.
Ako pripomenul I. Dujka, vychádzali  z pries-
torových možností jednotlivých útvarov
a z výšky nákladov spojených s prestavbou.
Úprava senického OO PZ sa ukázala
v Trnavskom kraji ako najprijateľnejšia.
Prebudovanie vestibulu budovy so zabezpe-
čením bezbariérového vstupu bude stáť
približne 2  milióny Sk a financovať sa  bude
z rozpočtu KR PZ Trnava.  

Nový komunikačný priestor policajnej
recepcie by mal začať fungovať v Senici od
apríla budúceho roka. Na tlačovej besede
zaznelo, že projekt nie je len o peniazoch,
ale popri stavebnej úprave ide hlavne
o zmenu a skvalitnenie prístupu  policajtov
k občanom.   Súčasťou projektu je i monito-
rovanie názorov verejnosti na prácu polície
formou dotazníkov. Úlohu recepčných na
policajných staniciach budú vykonávať
vyškolení policajti, ktorí prvé skúsenosti
a poznatky  získavajú  od holandských kole-
gov, ktorí majú s otvorenými policajnými
recepciami  i s výchovou policajtov k nové-
mu prístupu k občanom veľa skúseností. 

Viera Barošková

Kriminalita stúpla
K 30. septembru bolo na teritóriu poli-

cajného zboru okresu Senica zaznamena-
ných 1 523 trestných činov, z ktorých bolo
1 118 objasnených, čo predstavuje 73,4
percenta. V porovnaní s rovnakým obdo-
bím v roku 2001 bolo zaznamenaných
o 488 trestných činov viac. Objasnenosť
kriminality v rámci Trnavského kraja preds-
tavuje 58,3 percenta. 

V samotnom okrese Senica bolo zazna-
menaných 688 trestných činov, z ktorých je
441 objasnených (v 3. štvrťroku 2001 -
512 /344).  Najväčší podiel na celkovej kri-
minalite má dlhodobo majetková kriminali-
ta, ktorá predstavovala 56,2, násilná 18,4
a ekonomická 7,5 percenta. Trestnou čin-
nosťou boli spôsobené škody v hodnote
35,6 mil. Sk. 

K spomínanému dátumu bolo zazname-
naných 856 majetkových trestných skutkov,
čo je o 362 viac ako za rovnaké obdobie
minulého roku. Z toho najväčšiu časť preds-
tavovali krádeže vlámaním, ktorých bolo
469. Páchatelia týchto trestných činov naj-
častejšie vykonávali krádeže v objektoch
rekreačných chát, obchodov, výkladných
skríň, reštaurácií a stánkov. V uvedenom
období bolo odcudzených 37 motorových
vozidiel, z čoho bolo objasnených 23 prí-
padov. 

Násilných trestných činov bolo zaevido-
vaných 280 a z toho 264 objasnených, čo
predstavuje 94,3 percenta. Zo závažnej kri-
minality bolo zaznamenaných 18 lúpeží,
z ktorých je 14 objasnených.

Jediný pokles trestnej činnosti bol zazna-
menaný v oblasti mravnostnej kriminality,
kde bolo zistených 10 trestných činov.

Na druhej strane nárast bol zaznamena-
ný na úseku drogovej kriminality. V porov-
naní s minulým rokom  vzrástol počet tých-
to trestných činov a zvýšil sa z 12 na 35
skutkov. Vo viacerých prípadoch išlo
o drogy, ktoré zistili príslušníci Colného ria-
diteľstva SR pri kontrole osôb a motorových
vozidiel na hraničných priechodoch. 

Na úseku ekonomickej kriminality bolo
zistených 114 trestných činov, z ktorých
bolo 88 objasnených a išlo hlavne o trestné
činy podvodu.

Z hľadiska páchateľov trestnej činnosti
najväčší podiel na páchaní trestnej činnosti,
ktorý predstavuje 30,8 percenta z objasne-
ných skutkov mali recidivisti, podiel mládeže
bol 18,2  a maloletých osôb 10 percent.

OR PZ Senica

Dopravná nehodovosť
Za deväť mesiacov tohto roku  bolo na

cestách okresu Senica zaznamenaných 416
dopravných nehôd, pri ktorých bolo 9 osôb
usmrtených, 32 ťažko a 110 ľahko zrane-
ných. Alkohol bol zistený pri 22 doprav-
ných nehodách, čo je o 9 viac ako v roku
2001. V porovnaní s rovnakým obdobím
minulého roku policajti zaznamenali o 3
dopravné nehody menej a taktiež  klesol
o 2 počet usmrtených osôb. Na druhej stra-
ne vzrástol počet ťažko aj ľahko zranených
osôb. OR PZ Senica



3

Správy z radnice

25.9. - Rokovanie Rady Združenia miest
- 26.9. a obcí Slovenska v Brezne.

Prechod kompetencií, pripomienky
pre novú vládu, kompetencia
reformy, spoločné úradovne pre
obce. Transformácie vodární a ka-
nalizácií.

-  Otvorenie autosalónu firmy Hílek
a spol.

-  Rokovanie Mestskej rady
27.9. - Prijatie zamestnacov Obecného

úradu Kuchyňa
- Rokovanie s Daňovým úradom

Senica o možnosti presunu praco-
viska do iných priestorov

- Prípravná komisia na zabezpečenie
prezentácie Záhoria  a mesta na
januárovom veľtrhu cestovného
ruchu  v Bratislave.

1.10. - Podpísanie zmluvy na Ministerstve
výstavby a regionálneho rozvoja
SR o začatí  výstavby 60 bytových
jednotiek na Kolónii v Senici pre
mladé rodiny

- Pracovné rokovanie na Ministers-
tve školstva SR s Ing. Chynorans-
kým o koncepcii financovania
školstva

- Pracovné rokovanie so zástupcom
ratingovej agentúry o medziná-
rodnom hodnotení  mesta Senica

- Rokovanie s talianskymi investormi
o ich zámere investovať v meste
v oblasti služieb a cestovného
ruchu

4.10. -  Pracovné stretnutie na  riaditeľstve
Polikliniky Senica, vzájomná infor-
movanosť pred prevodom do
majetku mesta

- Slávnostné skolaudovanie novej
kotolne na ZUŠ Senica a jej uve-
denie do prevádzky

7.10.  -  Príprava Literárnej Senice – pra-
covné stretnutie s riaditeľkou
Záhorskej knižnice Senica Kata-
rínou Soukupovou

- Pracovné rokovanie s riaditeľom
SAD Senica Ing. Jozefom Klimom
o zabezpečení dopravy v spádo-
vej oblasti a v meste Senica

- Pracovné rokovanie s riaditeľom
SH Senica Ing. Jozefom Futrika-
ničom – výmena informácií, per-
spektívy rozvoja fabriky a mož-
nosti ďalšej spolupráce so zahra-
ničnými investormi

- Pracovné rokovanie s pracovníkom
ratingovej agentúry p. Dubeckým
- prezentovanie záverov ratingo-
vej komisie pre naše mesto

- Prijatie u primátora Bratislavy
Jozefa Moravčíka – rokovanie pri-
mátorov okresných miest Pezi-
nok, Senec, Malacky, Senica,
Skalica a Myjava k postupu, ktorý
zvolila Bratislava pri privatizácii
vodární a kanalizácií

- Rokovanie s primátormi miest
Malacky a Skalica o regionálnom
rozvoji a prioritách Záhoria 

Aktivity radnice - Rokovanie mestskej rady
14.10. - Stretnutie členov zdravotnej komi-

sie – príprava štatútu neziskovej
organizácie, ktorá bude zabezpe-
čovať zdravotnícke služby v meste
a spravovať majetok Polikliniky
Senica, ktorý prejde z FNM do
majetku mesta. Príprava koncep-
cie zdravotníckej starostlivosti
v meste

15.10. - zasadnutie  Mestskej volebnej
komisie – zloženie sľubu a začatie
činnosti pre komunálne voľby

- 40. výročie vzniku  Klubu slovens-
kých turistov v Senici – prijatie
členov výboru u primátora mesta,
výmena informácií, perspektívy
činnosti a zhodnotenie práce

- Príprava seminára Európskeho
informačného centra o otázkach
vstupu do EÚ

- Viedeň – prezentácia Záhoria
i mesta Senica v Rakúsku na
Veľvyslanectve SR  vo Viedni

- Konkurz na riaditeľa Centra voľné-
ho času v Senici

18.10. - Konferencia pri príležitosti 10.
výročia založenia Súkromnej
strednej odbornej školy Humanus
Via v Holíči

Vysielanie TV Sen 
káblom aj terestriálne

(dokončenie zo str. 1)
Čo vás viedlo k tomuto kroku? Čo bolo
treba urobiť, kým  začnete s terestriál-
nym vysielaním?

-  V Senici vysielame  od roku 1994.
Postupne sme získavali čoraz vyššiu sledo-
vanosť. Trochu nás mrzelo,  že  naše vy-
sielanie môžu sledovať  len klienti káblo-
vého rozvodu. Preto sme sa rozhodli, že
naše vysielanie rozšírime do tej miery, aby
bolo dostupné všetkým domácnostiam
v Senici a jej okolí.

Získať licenciu na televízne terestriálne
vysielanie nie je vôbec jednoduché.
Pracovali sme na tom od januára t.r.
Najprv sme museli  nájsť voľný televízny
kanál. Telekomunikačný úrad SR nám ho
skoordinoval, t. j. po prešetrení všetkých
náležitostí dal súhlasné stanovisko. Na
takýto druh vysielania treba mať samozrej-
me licenciu a Rada pre vysielanie
a retransmisiu   by nám ju mala udeliť  za-
čiatkom novembra 2002. Bezprostredne
po udelení licencie začneme vysielať. 
Spomínali ste, že pokryjete vysielaním aj
okolie Senice. Kde všade budú môcť sle-
dovať vaše relácie? Zvýši sa informova-
nosť občanov tohto regiónu?

- Podľa mapy pokrytia televíznym sig-
nálom, ktorá je súčasťou projektu, by naše
televízne vysielanie mohli sledovať až v 16
okolitých obciach. Okrem senických aktu-
alít si divák môže pozrieť novinky z diania
svojej obce, ale tiež Skalice, Myjavy
a Brezovej pod Bradlom.  
Plánujete zmeniť vysielaciu štruktúru?

Blí�i sa termín 
na zaplatenie daní 

(dokončenie zo str. 1)
Ak ide o daňovníkov fyzické osoby,

ktorí majú daň vyššiu ako 500 Sk, alebo
právnické   osoby, ktorí majú daň vyššiu
ako 5 000 Sk, v tomto období mali mať
zaplatené už 3 splátky vyrubenej dane
podľa platobného výmeru. Vyzývame
všetkých, ktorí túto povinnosť zanedbali,
aby tak ihneď urobili, pretože termín na
zaplatenie poslednej splátky sa nezadrža-
teľne blíži – to je 30. november 2002, čo
platí aj pre daňovníkov prevádzkujúcich
poľnohospodársku výrobu. 

Ak tak daňové subjekty neurobia,
správca dane je v zmysle zákona o dani
z nehnuteľností č. 317/1992 Zb. v znení
neskorších predpisov, povinný vyrubiť za
nedodržanie finančnej disciplíny penále
z omeškania vo výške 0,3 percenta
z nezaplatenej  dane alebo splátky dane
za každý  deň omeškania. 

Ak nebude daň zaplatená dobrovoľne,
správca dane pristúpi k represívnym opat-
reniam v zmysle zákona o dani z nehnu-
teľností a zákona o správe daní a poplatkov.

Finančné oddelenie MsÚ

V novembri do ka�dej
d o m á c n o s t i

Upozorňujeme občanov mesta, že jede-
náste tohtoročné číslo Našej Senice, ktoré
vyjde v novembri,  bude distribuované do
každej domácnosti. V čísle nájdete prílohu
ku komunálnym voľbám, obsahujúcu  roz-
delenie mesta do volebných obvodov, zoz-
nam volebných miestností, predstavíme
kandidátov na poslancov mestského zastu-
piteľstva a kandidátov na primátora mesta.
Okrem toho uverejníme ďalšie dôležité
dokumenty, ktoré prijalo  mestské zastupi-
teľstvo na svojom rokovaní 24. októbra
(o daniach z nehnuteľností na rok 2003
a sadzbách poplatku za zber, prepravu
a zneškodňovanie komunálnych odpadov
a drobných stavebných odpadov na rok
2003) a veľa iných zaujímavých článkov.

bar

- Pri rozbehu terestriálneho vysielania
budeme mať veľa starostí.   O výraznejšej
zmene vysielania preto uvažujeme od
začiatku budúceho roka. Zvažujeme zara-
denie viacerých  nových magazínov, kto-
rými chceme osloviť mladú generáciu, ale
aj dôchodcov.  
Táto informácia iste potešila tých, ktorí
doteraz nemohli sledovať vaše relácie,
pretože nemali káblový rozvod.
„Stratíte" sa z kábla?

- V Senici zostaneme vysielať naďalej
prostredníctvom káblového televízneho
rozvodu a súčasne budeme vysielať aj
terestriálne.  

Za rozhovor poďakovala 
Viera Barošková
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Nech kone be�ia ... 
Názov zborníka víťazných prác

Literárnej Senice Ladislava Novomeského
je vlastne i úvodným veršom básne "Pastvy
v pasci" tohtoročného absolútneho víťaza
súťaže Mateja Thomku z Martina.

Nech kone bežia.
Nech konečne bežia.

Pastier na svahu,
píšťala v pästi.
Stajňa v údolí

v nej ustajnené kobyly.

Obzrel sa k obzoru.
Nebo sa červenie,    
nie však zorami.

Oheň oblieha oblohu,
no cvála po zemi.

Beh dole brehom,
žrebce ostali v maštali.

Nech kone bežia
ďaleko od žiary.

Lúky sa brázdia
plamenné plemená,

v ich kopytách
stopy plienenia.

V nezvykle jesennom termíne, možno
typickejšom pre Ladislava Novomeského,
sa 24. októbra stretli v Senici opäť mladí
začínajúci autori na vyhodnotení XVII. roč-
níka Literárnej Senice Ladislava
Novomeského. Z viac ako 700 prác
odborná porota vybrala 24. Je dobré, že
podľa slov Vojtecha Kondróta, predsedu
poroty, si celoslovenská súťaž vyhlasovaná
Záhorskou knižnicou, Záhorským osveto-
vým strediskom, mestom Senica,
Národným osvetovým centrom
a Nadáciou Ladislava Novomeského udr-
žiava slušnú kvalitatívnu a kvantitatívnu
úroveň a má predpoklad zaradiť sa i v bu-
dúcnosti k najpreferovanejším.

Za účasti poslanca NR SR Dušana Čap-
loviča a ďalších vybraných hostí bol úvod
podujatia venovaný básnikovi Ladislavovi
Novomeskému. Vo vystúpení literárneho
vedca PhDr. Štefana Druga odzneli spo-
mienky na jeho život a dielo, ako aj urče-
nie súradníc priestoru, do ktorého tohto
básnika svetového formátu možno zaradiť
v literárnych dejinách. Zaujímavé bolo
i osobné vyznanie básnikov Vojtecha
Kondróta a Jána Majerníka, ich spomienky
na prvé dotyky s Novomeského poéziou
i s Novomeským ako človekom.

Popoludňajší rozborový seminár, urče-
ný najmä účastníkom súťaže, viedla
odborná porota. Obsahoval  praktické
rady z kuchyne písania, edičné možnosti
i vzájomnú výmenu názorov.
Vyvrcholením slávnostného dňa možno
nazvať autorské čítanie z tvorby mladých
autorov.

Zároveň treba spomenúť, že  tohtoroč-
ný XVII. ročník Literárnej Senice Ladislava
Novomeského bol mimoriadne úspešný

pre domácich literátov. Študentka senické-
ho gymnázia Michaela Rosová (na foto  jej
cenu odovzdáva primátor mesta RNDr. Ľ.
Parízek) sa umiestnila na 1. mieste v II.
kategórii v próze. V tejto kategórii získal
čestné uznanie i ďalší študent gymnázia
zo Senice Matúš Horváth. V III. kategórii
za prozaické práce bol ocenený i ďalší
Seničan Lukáš Jureňa.

Organizátorom zostáva len dúfať, že
napriek nepriaznivej finančnej situácii sa
im podarí pripraviť rovnako úspešne i bu-
dúci už XVIII. ročník Literárnej Senice
Ladislava Novomeského. 

Katarína Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice

Foto RNDr. Ľubica Krištofová 

R e k v i e m  
v korunách stromov

(dokončenie zo str. 1)
V tomto čase i moje kroky vedú na toto

pietne miesto. Ako je strom omotaný leto-
kruhmi, tak i ja spomínam na svojich naj-
bližších, na otca, na deda, ktorí sú na dru-
hom brehu života. Sú ukrytí v hmle, ale
vynárajú sa ich tváre, vidím žilnaté otcove
zápästie, vidím jeho ruky zvierajúce kosu,
alebo upracované dedove ruky, ktorých
prsty vedeli vylúdiť nádherné tóny huslí.
Obidvaja sú navždy odtrhnutí od života,
ale žijú v srdci ďalej. V tichu, za šumu stu-
deného vetra, ktorý v nárazoch zdvíha celé
chuchvalce listov, stojac pri mieste posled-
ného odpočinku svojich najbližších otvá-
ram schránku spomienok . V ich plameni sa
zlátia chvíle všedné i sviatočné, vynárajú sa
ich tváre, ktoré hlboko utkveli v pamäti.
Kytica chryzantém a svetlo sviečky, trasúce
sa ako osikový lístok, to je spomienka
živých, ktorá vraví - hľa, tam svieti človek!
„Ťarcha rokov sa mení v ľahký popol."
Takáto pokora padne na ľudské srdcia pri
mieste posledného odpočinku našich naj-
bližších. „Sláva - poľná tráva", nič nie je
večné. Aby sme prežili plnohodnotný
život, Ježiš Kristus, ktorý je svetlom sveta
a slnkom spravodlivosti nás svojim príkla-
dom nabáda:  Buďme soľou zeme a svet-
lom sveta (Mt5, 13-16)

Peter Maca

H. Horynová: Rada k vám prichádzam 

Priniesli pozdrav spod Krkonô�
Partnerské vzťahy medzi mestami

Senica a Trutnov majú za sebou dlhú his-
tóriu, trvajúcu takmer tri desaťročia.
Efektívnejšie sa začali rozvíjať po roku
1994.  V piatok 18. októbra napísali obe
mestá vo vzájomných vzťahoch ďalšiu
kapitolu. Tentoraz sa na  báze spolupráce
a priateľstva stretli dychové hudby – trut-
novská Krakonoška a senická Seničanka. 

Krakonoška prišla na Záhorie po prvý-
krát, keď oplatila návštevu Seničanke z
minulého roka. Koncert Krakonošky
v Dome kultúry, ktorej dirigentom je Josef
Typlt a vedúcim Augustin Kraus, sa stretol
s veľkým úspechom u obecenstva, ktoré
tvorili predovšetkým starší ľudia, pretože
v ten deň sa konalo aj stretnutie dôchod-
cov. Vyše 30-členné teleso prinieslo pekné
melódie spod Krkonôš, ale i upravené od
svetoznámych autorov. Speváci Jarmila
Kotková,  Alena Mravcová  a Jirka Hofman
prispeli k úspechu celého koncertu.
Obecenstvo vďačne prijalo  moderovanie
koncertu v česko-slovenčine a všetci prí-
tomní si uvedomili, že naše dva štáty majú
veľa spoločného a aj tu sa ukázalo, že
rodinné zväzky medzi  Slovákmi a Čechmi
sú všadeprítomné.

Po koncerte Krakonošky vyhrávala
dôchodcom naša Seničanka, pod vedením
Ing. J. Flídra. Mužský kolektív trutnovskej
hudby sa každom tanečnom kole zvŕtal
s našimi dôchodkyňami a v tanečnej sále
panovala vynikajúca atmosféra. Tú si hostia
z Česka veľmi pochvaľovali. Pri spoločnom
posedení so Seničankou sa nielen veľa roz-
právalo, ale i spievalo. Bol to najlepší doklad
o tom, že partnerstvo oboch hudobných
dychových telies bude ďalej pokračovať. 

S Krakonoškou do Senice zavítala
zástupkyňa trutnovského starostu Ing. Hana
Horynová a tlačová tajomníčka MsÚ
Trutnov Ing. Veronika Vášová. Pani
Horynová na margo spolupráce oboch
miest povedala, že za terajšie štyri roky spo-
lupráce sa urobilo veľa pozitívneho, preto
verí, že aj po komunálnych voľbách, ktoré
sa v oboch krajinách konajú tento rok, sa
bude vo vzťahoch spolupráce opäť pokra-
čovať. „Rada k vám prichádzam, cítim sa tu
dobre. Ďalšie možnosti výmeny skúseností
a nadväzovania vzťahov vidím  napr. v stre-
távaní sa aj ďalších umeleckých telies, ktoré
pôsobia v oboch mestách", dodala H.
Horynová.  Viera Barošková

Nová internetová stránka
V polovici októbra sa v Piešťanoch stret-

li predstavitelia miest, aby si vymenili skú-
senosti v oblasti miestneho ekonomického
rozvoja na Slovensku a v USA. Náš projekt
prezentoval Pavol Mikulíček. Mesto Senica
sa rozhodlo zlepšiť svoje schopnosti v par-
ticipácii obyvateľstva na ekonomickom
rozvoji prostredníctvom pripravovanej
internetovej stránky mesta. Tá bude mať
základné členenie na portál pre obyvate-
ľov a portál pre podnikateľov. bar
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Slovenská televízia v spolupráci
s Kontom nádeje už veľa rokov pripravuje
podujatia, ktorých hlavným cieľom je
finančná pomoc telesne i duševne postih-
nutým a sociálne odkázaným deťom.
Takým podujatím bola aj tohtoročná
októbrová plavecká štafeta 500 x 100 m,
ktorú Konto nádeje poriadalo v spolupráci
s 21 mestami na Slovensku 10. októbra.
Štafety sa mohol zúčastniť každý plavec
bez rozdielu veku,  ktorý prepláva 100
metrov ľubovoľným spôsobom.

V našom meste  mali opäť ako v minu-
lom ročníku najväčšie zastúpenie základ-
né školy v počte 333 a stredné školy  121
plávajúcich. V poobedňajších hodinách si
prišli zaplávať aj  hokejisti z HC DUKLA,
chlapci z klubu silového trojboja, deti
z plaveckého klubu Záhorák, policajti
z Okresného riaditeľstva PZ v Senici, VÚB
a MsÚ Senica. Najmladším účastníkom
bol 3-ročný Tomáš Mrkva a najstaršími

boli naši skalní manželia Škodáčkovci. 
Štafety sa zúčastnilo 532 plavcov, čo

bolo v porovnaní s minulým  rokom o 143
menej.  V celkovej bilancii sme sa umiest-
nili až na 14. mieste. Mesto Senica prispe-
lo na Konto nádeje sumou 5 526 Sk (10 Sk
za každého plavca), z čoho v deň akcie sa
od účastníkov plaveckej štafety vyzbieralo
206 Sk. 

Medzi plavcami rozhodovalo bodové
hodnotenie na základe  dosiahnutého
času a veku účastníka. Najlepší čas na 100
metrov dosiahol 15 ročný Lukáš Súkup
z Plaveckého klubu Záhorák – 1:00,50.

O plynulý priebeh štafety  sa postaral
Milan Jamrich, hlavný rozhodca,  športová
komisia, Mgr. I. Lajda, vedúci školstva OÚ
Senica a členovia  Plaveckého klubu
Záhorák.

Za snahu pomáhať handicapovaným
ľudom ďakujeme!

Erika Mášiková

S Hviezdičkou na Elbe
V posledný septembrový týždeń sa čle-

novia speváckeho súboru Hviezdička,
pôsobiaceho pri 4. ZŠ v Senici,  a ich rodi-
čia vydali na ďalekú cestu na ostrov Elba.
Hoci ich vyprevádzalo sychravé daždivé
počasie, na Elbe vládlo ešte príjemné
slnečné počasie, spestrené občasnou búr-
kou, ktorá vždy rozprestrela nad ostrovom
neuveriteľné klenby dúhy. 

Okrem slnenia sa a kúpania boli v pro-
grame i výlety po ostrove, návštevy pamia-
tok – rímskych kúpeľov, Etruských baní,
pevností a Napoleonovej rezidencie, mors-
kého akvária. Elba má úchvatnú prírodu,
ktorá je tu skutočne prioritná a všadeprí-
tomná: vrchy pokryté zakrpateným lesom
makiou, úbočia modrajúce sa rozkvitnutým
rozmarínom, pínie, opuncie, agave, oleand-
re, eukalypty. Deti mali možnosť ochutnať
aj plody opuncií (na foto), ktoré tu rástli ako
burina, trpkasté hurmi kaki rastúce priamo
v kempe, v olivových hájoch dozrievali
olivy. Vrchy ukrývali v sebe neskutočné
bohatstvo minerálov a železnej rudy, ktorú
tu začali ťažiť už Etruskovia. Ak si k tomu
pridáme 25 stupňov teplé more, slnečné
pláže, stúpajúce útesy a množstvo ostrov-
čekov v azúrovej vode, dostaneme obraz
malého rajského kúta zeme. 

Avšak i tu boli stopy pohromy, ktorá sa
prehnala v lete Európou v podobe záplav.
Na ostrove vládol čulý stavebný ruch – oby-
vatelia odstraňovali následky ničivej povod-
ne zo 4. septembra, kedy tu po prietrži mra-
čien voda zaplavila kempy a pláže, zmyla
políčka i sady. Elbania, ktorých tu žije asi 40
tisíc, začali hĺbiť korytá potokov, v ktorých
tečie voda len sezónne v zimnom období.

To, že je svet malý a že Záhorákov nájde-
te všade, sme sa presvedčili i tu. Náš šéfku-
chár Dušan bol Seničan!

Desať  krásnych dní ubehlo až príliš rých-
lo a už sa bolo treba znovu baliť na odchod.

Cestou naspäť, po plavbe trajektom
Moby, mali Hviezdičkári možnosť vidieť
i šikmú vežu v Pise. Popravde povedané,
mnohí z účastníkov  mali chuť ostať ešte na
slnečnom voňavom ostrove a ťažko sa pri-
chádzalo do chladnej jesennej Senice s ťaž-
kým ovzduším s perspektívou naplno roz-
behnutého školského vyučovania a pracov-
ných povinností. Všetkých však hrialo pre-
svedčenie, že o rok sa znovu spolu vyberú
poznávať svet.

RNDr. Ľubica Krištofová
Foto autorka

Chutnáme opuncie – mňam!

Bolo nás menej, ale pomohli sme

O úspešný priebeh plaveckej štafety sa staral tento realizačný tím.               Foto autorka

Recitátori z gymnázia na Orave
Každoročne sa na jeseň stretávajú

v centre Oravy tí, ktorým učarilo umelecké
slovo a takmer každoročne majú v tejto
recitátorskej rodine zastúpenie aj
Seničania. Na tohtoročnom 48.
Hviezdoslavovom Kubíne, celoštátnej
súťažnej prehliadke v umeleckom predne-
se a tvorbe divadiel poézie, sa predstavili
traja gymnazisti - Samuel Židek, Dagmar
Dobríková a Alena Kováčová, víťazi krajs-
kej súťaže Hollého pamätník v Trnave.
Text Vincenta Šikulu Liesky úspešne zare-
citoval dolnokubínskemu publiku v rámci
nesúťažného detského programu Samuel
Židek. Stredoškoláčky Dagmar Dobríková
a Alena Kováčová konfrontovali svoje
umenie prednesu s najlepšími recitátormi
Slovenska súťažne. Dagmar Dobríková sa
do celoštátneho zápolenia zapojila pred-
nesom veršov Vojtecha Mihálika Posledná

prvá láska. Alena Kováčová prednesom
prozaického textu Dušana Dušeka Závoj.
Za interpretačné umenie odborná porota
vedená básnikom Jánom Buzássym udelila
Alene Kováčovej veľmi pekné 2. miesto (1.
miesto v tejto kategórii udelené nebolo)
a člen odbornej poroty, bábkoherec,
herec a moderátor Viktor Horján do infor-
mačného spravodajcu Hviezdoslavovho
Kubína o jej prednese napísal:
"Recitátorka si vybrala známy text, ktoré-
mu dodala osobitý druh humoru a posols-
tva. Veľmi zaujímavo, takmer nebadane
graduje a jemne narába s výrazovými
prostriedkami, až sa dostáva do stavu
šialenstva".

Senické gymnázium je školou, kde sa
umeniu interpretácie umeleckého textu
darí. Úspešným recitátorom blahoželáme
a ďakujeme za reprezentáciu školy, mesta
i regiónu im samotným i ich pedagógom.

Jaroslava Slezáková
ZOS Senica
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Stono�kina ponuka
na november
� 6.11. o 13.30 hod. CVČ

ŠACHOVÝ TURNAJ – okresné kolo
� 14.11. o 14.30 hod. CVČ

SKÚSIME TO CEZ VESMÍR  
* výtvarná akcia pre deti a mládež (výroba
kašírovaných planét)
*zo sebou si prineste staré lopty rôz-
nych veľkostí                                          

� 15.11. 
MEDZINÁRODNÝ DEŇ ŠTUDENSTVA

- O 10. hod.  obradná sieň MsÚ: „Mesto
študentom"  - slávnostný aktív, ocenenie
najlepších študentov,  príhovory hostí,
kultúrny program

- O 11.30 CVČ:  „Študenti mestu" - tvorivé
dielne (hudba, karaoke show,  clogging,
zasadnutie študentského parlamentu),
beseda s hosťom

� 15.11.  o 14.00 hod – školský klub
MALÁ MATEMATIKA – netradičné
matematické úlohy a súťaže pre deti

� 23.11. o 9.00 hod –  telocvičňa II. ZŠ  
TURNAJ V BASKETBALE pre deti a mládež
*5 členné zmiešané družstvá (min. 1
dievča v družstve)
*prihlásiť sa treba do 20.11. v CVČ 

Čo�e je to päťdesiatka
Do 1. kola súťaže, ktorú k 50. výročiu

vzniku Centra voľného času v Senici
Stonožka vyhlásila, sa zapojilo 11 detí.
Zdá sa jej to trocha málo – že by senické
deti nečítali Našu Senicu? „Budeme s tým
musieť niečo urobiť", povedali si členovia
nového Redaktorsko-moderátorského
krúžku CVČ. Čo to bude? Necháme sa
prekvapiť v budúcom čísle.

Z 11  anketových lístkov boli správne
odpovede na štyroch z nich (Laura
Savarová – ZŠ Jablonica, Lenka Vepiová –
III. ZŠ Senica, Adrián Krišák – III. ZŠ Senica
a Tomáš Nedoma – III. ZŠ Senica). Ako
víťaz bol vylosovaný TOMÁŠ NEDOMA,
žiak 5.C – III. ZŠ. Príď si, Tomáš, pre odme-
nu do Stonožky.

2. kolo súťaže bude zverejnené
v decembrovom čísle.

Stono�ka hľadá
Mladého odborného vedúceho pre

elektrotechnický krúžok (šikovní otecko-
via, ozvite sa nám)

Pripravila Dana Kopecká
vedúca oddelenia CVČ

O najkraj�iu tekvicu
Do  súťaže sa zapojilo 8 kolektívov

a 14 jednotlivcov z ôsmych ZŠ a MŠ (deti
celkovo priniesli  26 tekvíc).

Výstavku tekvíc v CVČ v dňoch  17. a
18.októbra, ktorej autorkou bola Mgr.
Silvia Krišáková, videlo 60 detí. A bolo sa
veru na čo pozerať! Škoda, že výstavu
priamo na Senickom jarmoku 18. októbra
prekazilo daždivé počasie. Práce posu-
dzovala porota a tu sú výsledky:

Kategória žiakov MŠ:
1. Martin Szabo 6 rokov  

XI. MŠ Senica, Indián
2. Filip Buchta  5 rokov 

XI. MŠ Senica, Slimák
3. Emma Závodská 6 rokov   

XI. MŠ Senica, Strapko
Kategória žiakov ZŠ:
1. Patrik a Katka Madunických 8 a 11 r.  

III. ZŠ Senica, Snehuliak 
2. Hanka Štefečková  9 rokov  

IV. ZŠ Senica, Harry Potter
3. Alexandra Rehušová  7 rokov                 

II. ZŠ Senica, Vodník
Michal Krištof 9 rokov                 
IV. ZŠ Senica, rod. Čertíkov

Kategória kolektívov:
Materské školy:     
1. XI. MŠ Senica - „DIABOL"
1. III. MŠ Senica - „TEKVIČKOVCI" (rodinka)
2. II. MŠ Senica - „KRÁĽ" a „MAČKA"
3. XI. MŠ Senica - „MACO"
Základné školy:      
1. ŠZŠI Senica - „BABKA"
2. IV. ZŠ Senica (ŠK) - „TRSTENIARIK" 
(Nikoleta Buchtová)
3. ZŠ Osuské (ŠK) 

- „JEŽKO" a „DIKOBRAZ"

NAJVÄČŠIA TEKVICA
- „LIENKA", kolektívna práca detí z XI. MŠ
U veselého šaša.
NAJORIGINÁLNEJŠIA TEKVICA
- „ŠKRIATOK", kolektívna práca detí z IX.
MŠ Senica.
NAJÚSPEŠNEJŠÍM KOLEKTÍVOM
bola vyhlásená XI. MŠ Senica. Všetkým  bla-
hoželáme.

Ďakujeme všetkým zúčastneným
deťom, rodičom, kolektívom a pedagógom
za nápady a originalitu, ktoré sú každým
rokom kvalitnejšie.

Pod šikovnými rukami Patrika a Katky
Madunických sa z tekvíc zrodil snehuliak.

J e s e ň
Jeseň, zlatá panna moja
Deti sa ťa veru neboja
Sú šťastné, keď zlaté lístie padá
Aj ty dievčatko máš určite jeseň rada
Aj ty chlapček, čo sa v lístí farebnom hráš
Aj ty jeseň určite rád máš
Aj ty mamička, čo o dieťa sa staráš
Si zlé slovo na jeseň nedáš
A vy deti, čo máte jeseň radi
Že nastane zima, to nevadí
Na druhý rok bude zasa jeseň
Zložte o nej nejakú krásnu pieseň

Paťa Barkóci,  11.r. - I.ZŠ, 6.B
členka redaktorsko-moderátorského

krúžku CVČ

Samaritán ďakuje
V snahe pomôcť starším ľuďom, ktorí

svoj život zasvätili plodnej práci a na starosť
potrebujú opateru, prevádzkuje Evanjelický
cirkevný zbor v Galante Centrum sociál-
nych služieb pre starších občanov
Samaritán. Na redakciu sa obrátila riaditeľ-
ka tohto zariadenia Mária Hudáková so žia-
dosťou o poďakovanie za pomoc, ktorá sa
im dostala aj od nás formou poukázania
1 % dane. „Srdečne a úprimne ďakujeme
všetkým, ktorí    nás vypočuli. Ako neštátne
zariadenie dostávame zo štátneho rozpoč-
tu len čiastku, ktorá zďaleka nepostačuje
na jeho prevádzku. Príspevok prišiel okrem
iného aj  z Daňového úradu v Senici a nám
pomohla každá koruna, venovaná ľuďmi
šľachetného srdca."

bar

Ad: Najviac kultúra a vzdelávanie
Environmentálne 
projekty v úzadí

V článku „Najviac kultúra a vzdeláva-
nie" bol uvedený údaj o pridelených
finančných prostriedkoch z Fondu Pro
Senica, na ktorý musím zareagovať. Ako
predsedníčka Komisie pre životné prostre-
die pri MsZ Senica musím konštatovať, že
žiaľ v tomto roku nebol Mestským úra-
dom z tohto fondu podporený ani jeden
projekt zameraný na životné prostredie,
ktoré schválila komisia. Zo spomínaných
19 000 Sk na životné prostredie bolo
vyplatených 12 000 Sk Slovenskému
zväzu ochrancov prírody a krajiny za letný
tábor pre deti, ktorý sa konal v júli 2001, a
MsÚ ho nebol schopný pokryť v minulom
roku. Suma 7 000 Sk  bola poukázaná
pánovi Šurinovi zo Šajdíkových Humeniec
na vydanie knihy. Tento projekt však nebol
Komisii životného prostredia poskytnutý
a v čase jej zasadnutia bol už aj vyplatený.
Na záver možno vysloviť len nádej, že
všetky predložené  projekty so zameraním
na environmentálnu výchovu, budú ešte
v tomto roku podporené.

RNDr. Ľubica Krištofová

Ma�oretky pozývajú
Súbor mažoretiek TK Gymnik Luxet

Senica  pod vedením Aleny Bukajovej
informuje, že prijme ďalšie dievčatá vo
veku od 9 do 18 rokov. Záujemkyne
o prácu v súbore mažoretiek sa môžu
prihlásiť každý utorok od 15. do 16.
hod. v telocvični Gymnázia Senica
alebo každý pondelok  na I. ZŠ Senica
v klubovni od 15.15 do 16. hod., prípad-
ne na t.č. 0903/378 131.
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60. výročie vzniku fotoklubu Retina

Sviatok fotografie
Záhorské osvetové stredisko v spolu-

práci s Fotoklubom Retina, Záhorskou
galériou, Mestským kultúrnym stredis-
kom a firmou Joka v Senici pripravili
v Mesiaci fotografie a pri príležitosti
významného 60. výročia vzniku Retiny
jubilejnú výstavu fotografií členov foto-
klubu a jeho hostí pod názvom „Fotoklub
Retina Senica". Návštevníci si ju môžu
pozrieť  od 8. novembra do 5. decembra
vo výstavných priestoroch Záhorského
osvetového strediska v Senici. 

Jubilejnú výstavu, pozostávajúcu z vyše
deväťdesiatich farebných a čiernobielych
fotografií od 18-tich autorov (nežijúcich
i súčasných tvorivých členov Retiny a jej
hostí), kurátorsky pripravili PhDr. Š.
Zajíček, riaditeľ Záhorskej galérie v Senici,
za odbornej pomoci J. Kalku, predsedu
fotoklubu Retina a V. Polákovej, odbornej
pracovníčky Záhorského osvetového stre-
diska v Senici.

Deň slávnostného  otvorenia výstavy
8. november organizátori nazvali
„Sviatkom fotografie" a pripravili pre foto-
grafov a kultúrnu verejnosť viacero podu-
jatí s týmto programom:
9.00 - 17.30 h. 

(Predajňa fototechniky Joka, Centrál
pasáž) 

- Predvádzacia a prezentačná akcia najnov-
šej fototechniky firmy Canon

13.00 - 15.00 h. 
(Dom kultúry, malá sála) 

- Odborný seminár „Fotoklub Retina
Senica"

- otvorenie
- spomienky na Retinu (Drahotín Šulla,

AFIAP, AZSF, fotoreportér z Bratislavy,
čestný člen fotoklubu)

- jubilanti Retiny - J. Náhlik a D. Šulla (Viliam
Selko, pedagóg, dlhoročný člen fotoklubu
a ZSF)

- súčasná senická fotografia v kontexte
celoslovenskej fotografie (Mgr. F. Tomík,
fotograf a vysokoškolský pedagóg VŠVÚ
z Bratislavy)

Kto by si nepamätal Jána Náhlika (vľavo),
vášnivého fotografa. V jeho šľapajach
úspešne kráča Jozef Kalka. Oboch ich
zachytil fotoobjektívom S. Stanek na VII.
výstave fotografií Retiny.  

Predvianočné trhy
Nenechávajte si všetko na posledné

dni! Už teraz môžete nakúpiť darčeky
pod vianočný stromček pre svojich naj-
bližších na tradičných Predvianočných
trhoch v Dome kultúry Senica. Konajú sa
13. a 14. novembra. Dom kultúry  bude
pre verejnosť otvorený po obidva dni od
8. do 18. hod. 

Úcta práci a �edinám
Tradičné stretnutie dôchodcov pri prí-

ležitosti Mesiaca úcty k starším sa konalo
18. októbra v Dome kultúry, ktoré každo-
ročne pre našich starších spoluobčanov
pripravuje MsÚ. Koncertovanie dychovky
Krakonošky obohatilo tohtoročný pro-
gram stretnutia a vnieslo doň veľa svie-
žosti a radosti. 

Našim spoluobčanom  sa prihovoril pri-
mátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek.
Poďakoval im  za ich aktívne  tvorivé roky
v prospech mesta  a zaželal dobré zdravie
do ďalších rokov života. Pripomenul, že
mesto sa bude aj naďalej usilovať vytvárať
svojim starším spoluobčanom dobré pod-
mienky v zmysle skvalitňovania života
v Senici.  Našim  dôchodcom sa prihovori-
la i zástupkyňa starostu Trutnova Ing. Hana
Horynová, ktorá im popriala hlavne dobré
zdravie a potrebný optimizmus. 

Mária Slivková z výboru Mestskej orga-
nizácie Jednoty dôchodcov Slovenska
okrem iného konštatovala, že  v organizá-
cii majú už 668 členov, pre ktorých pripra-
vujú mnoho zaujímavých podujatí. Medzi
starosti dôchodcov zaradila chýbajúce
lavičky na Hviezdoslavovej i Dlhej ulici pre
starších ľudí, ktorí si potrebujú po ceste zo
starého sídliska do centra mesta oddých-
nuť.  Na záver  zaželala všetkým veľa opti-
mizmu, aby mali pre koho a pre čo žiť. 

Viera Barošková

- pozdravy hostí a diskusia
- záver
17.00 h. 

(Záhorské osvetové stredisko) 
- Slávnostná vernisáž jubilejnej výstavy

fotografií členov fotoklubu a jeho hostí
„Fotoklub Retina Senica"

Výstava bude otvorená v pracovných
dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

-vp-

Prémia za 

Po�ehnaný domov
V Klube slovenských spisovateľov

v Bratislave budú  6. novembra  odovzdávať
Výročné ceny a prémie Spolku slovenských
spisovateľov (SSS) za rok 2001. Medzi 12
ocenenými titulmi je zaradená aj básnická
zbierka senického autora Pavla Stanislava
Požehnaný domov, ktorá vyšla vo
Vydavateľstve SSS v roku 2001. Za túto
zbierku prevezme  autor  Prémiu za poéziu. 

bar

Pre�ijú?
Uká�me, �e nám zále�í 
n a  p r o s t r e d í !

Všimli ste si? Neviete čo? No predsa
nové mladé a krásne stromčeky, ktoré sa
čerstvo vynímajú pri vašom činžiaku. Toto
úvodné konštatovanie sa týka predovšet-
kým obyvateľov sídliska Sotina, kde sa od
22. do 25. októbra  vysadilo 335 mladých
stromčekov. Keďže v doterajšej výsadbe na
tomto sídlisku prevládali listnaté stromy,
novú tvoria výlučne ihličnany. Ako nás
informoval Slavomír Grimm, vedúci divízie
zelene z Technických služieb, ide o jedľu
korejskú, jedľu normadskú, jedľu striebris-
tú, smrek Pančičov zastupujúce vzrastlejšie
druhy zelene. Smrek Pančičov a smrek
pichľavý strieborný zase tvoria vzrastovo
nižšiu zeleň. Na základe výberového kona-
nia vypísaného Technickými službami
dodala výsadbový materiál firma Semper
Decor z Krakovian. 

Realizáciu projektu Tisíc stromčekov pre
mesto majú na starosti Technické služby, kto-
rým pri výsadbe pomáhali pracovníci na
verejnoprospešných   prácach.  Stromčeky
vysádzali na jednotlivých lokalitách s ohľa-
dom na existujúce inžinierske siete, budovy,
verejné osvetlenie a dopravné značenie.
Autor myšlienky výsadby Tisíc stromčekov
primátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek na
margo prvej etapy vyjadril spokojnosť. V ďal-
šej výsadbe sa podľa jeho slov bude  pokra-
čovať  na budúci rok.  

V Sotine však  v túto jeseň pribudlo oveľa
viac zelene. Tú zase zabezpečili  Cesty Nitra,
ako náhradnú výsadbu za novú cestu na
tomto sídlisku. Firma Intersad Bratislava za
vyše 2 milióny Sk vysadila stromčeky a kríky
na piatich miestach v Sotine, na cintoríne
v Kunove a pri garážach na Hviezdoslavovej
ulici. V tejto sume je zarátaná samozrejme aj
robota  s tým súvisiaca –zemné práce, zakla-
danie trávnikov a pod. Na jednotlivých sta-
novištiach vysadili prevažne listnaté stromy
vysoké vyše 2 metrov a stálozelené  kroviny
sa striedajú s kvitnúcimi druhmi. 

V tejto súvislosti sme zaznamenali veľmi
krásny a potešiteľný jav.  Pracovníci Intersad
kvitovali,  že pri sadení im v jeden deň pomá-
hali aj deti zo sídliska, tešiac sa z nových
stromčekov. Tento poznatok ostro kontrastu-
je s iným zážitkom pracovníkov na verejno-
prospešných službách, ktorým sa v jeden
deň zase dostalo nadávok od obyvateľov síd-
liska. Z okna vykrikovali a hrubo nadávali, že
oni si  nepriali žiadne stromčeky, prečo im to
tam sadia... Zvláštny postoj, ktorý aj ťažko
pochopiť. Viac rokov sa konštatovalo, že
tomuto sídlisku zeleň naozaj chýba a obča-
nia sa jej i dožadovali. To, čo tam bolo dote-
raz vysadené, bolo nedostatočné, preto sa
tento rok prijalo rozhodnutie práve sem
sústrediť gro celej výsadby. Uvidíme,  s akým
pochopením sa nová zeleň na sídlisku stret-
ne. Či ju tamojší obyvatelia prijmú ako pri-
rodzenú súčasť a budú sa o ňu aj starať, teda
dbať, aby ju vandali neničili alebo... Na jar sa
prídeme pozrieť aký je stav. Do  28. októbra
zmizli tri z vysadených ihličnanov, zostali po
nich len oporné kolíky. 

Viera Barošková  
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Okienko JDS
Výbor Mestskej organi-

zácie Jednoty dôchodcov
Slovenska srdečne ďakuje
predovšetkým  MsÚ za
zorganizovanie pekného
podujatia v Mesiaci úcty k starším
a dychovému orchestru Krakonoška z dru-
žobného mesta Trutnov za krásny zážitok
na ich koncerte a dychovke Seničanka,
ktorá hrala dôchodcom do tanca i na po-
čúvanie.

Výstavka ručných prác a vianočného
pečiva spojená s predajom bude 13. a 14.
novembra  od 9. do 16. hod. v zasadačke
Jednoty SD na Námestí oslobodenia.
Vystavované práce treba priniesť o 7.30
hod. označené menovkou, prípadne
cenou. Upozorňujeme dôchodcov, že
zľava v čistiarni a práčovni na Kolónii trvá
aj naďalej. Treba sa preukázať  legitimá-
ciou JDS.

Predsedníčka organizácie Božena
Hradská sa zúčastnila na zasadnutí RR JDS
v Kežmarských Žľaboch  v dňoch 14. – 18.
októbra. 

Novembrové posedenie pri hudbe  pre
dôchodcov bude v hoteli  Branč 14.
novembra o 15. hod. 

Mária Slivková

Rebríček najpredávanejších kníh
kníhkupectva Arkus v Záhorskej kni�nici - OKTÓBER

autor: názov: vydavateľ:
1. Gray, J. Muži sú z Marsu, ženy z Venuše Ikar
2. kol. Vianoce prichádzajú Anagram
3. Tolkien, J. R. R. Hobbit Slov. spisovateľ
4. Garwoodová, J. Kráľovský dar Ikar
5. Tolkien, J. R. R. Pán prsteňov I., II., III. Slovart
6. Filan, B. Nočný tam-tam Ikar
7. Coelho, P. Pútnik z Compostelly Sofa
8. kol. Pravidlá slov. pravopisu Veda
9. Dobiášová, V. Pastelky Regent
10. kol. Ťaháky Pezolt
11. kol. Pohrajme sa s diktátikmi M. Svobodová
12. Pawlovská, H. Charakter mlčel a mluvilo tělo Motto

Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk

Nepremeškajte termín:

Postavenie vlastnej ochrany
Dňa 1. januára 1998 nadobudol účin-

nosť zákon č. 379/1997 o prevádzkovaní
súkromných bezpečnostných služieb
a podobných činností, ktorý bol dvakrát
novelizovaný a to zákonom č. 225 z roku
2000 a zákonom č. 440 z roku 2001.
Práve posledná novela upravila postavenie
vlastnej ochrany. Vlastnou ochranou sa
rozumie strážna alebo detektívna služba
vykonávaná pre vlastnú potrebu, ak je
zabezpečovaná aspoň jednou osobou
v pracovnom pomere alebo v obdobnom
pracovnoprávnom vzťahu a ak nejde
o činnosť štátneho orgánu, Národnej
banky Slovenska, Armády Slovenskej
republiky, ozbrojených bezpečnostných
zborov, záchranných zborov alebo služieb
zriadených zákonom alebo o činnosť
orgánu územnej samosprávy pri plnení
úloh verejnej správy. Čo sa rozumie stráž-
nou alebo detektívnou službou je uvede-
né v § 3 uvedeného zákona. 

Vlastnú ochranu môže prevádzkovať
fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa
udelila licencia. O udelení licencie rozho-
duje krajské riaditeľstvo Policajného zboru
na základe žiadosti, ktorá sa predkladá
podľa miesta trvalého pobytu fyzickej
osoby alebo podľa sídla právnickej osoby.
Náležitosti žiadosti o udelení licencie sú
uvedené v § 53 zákona. Upozorňujeme
touto cestou právnické a fyzické osoby
vykonávajúce činnosť, ktorá je od 1. janu-
ára 2002 vlastnou ochranou, aby si upravi-
li svoje právne vzťahy v súlade s § 51 až 60
zákona do 31. decembra 2002.

Právnickej osobe, ktorá neoprávnene
prevádzkuje vlastnú ochranu alebo fyzic-
kej osobe, ktorá neoprávnene prevádzku-
je vlastnú ochranu v súvislosti so svojou
podnikateľskou činnosťou môže ministers-
tvo vnútra alebo krajské riaditeľstvo uložiť
pokutu až do výšky 500 000 Sk. Popri
pokute môžu uložiť aj zákaz činnosti, pre-
padnutie veci alebo vysloviť zhabanie
veci. 

Bližšie informácie vám podáme na tel.
č. 0961/102852

Riaditeľ OR PZ Senica

Novinka z Arkusu
Red Geller: Gondola duchov

Detektívka pre všetky deti, ktoré majú
rady tajomstvo, napätie a vzrušujúce prí-
behy. Traja školáci Ela, Randy a Turbo pri-
chádzajú na pozvanie Talianky Vereny do
Benátok, kde Verena býva so svojimi
rodičmi v prekrásnom starobylom paláci.
Trojica sa teší na skvelý výlet, no všetko
dopadne inak. V starožitníctve kamaráti
objavia ukradnuté vzácne sošky a v tomto
momente sa začína dobrodružstvo plné
nástrah, pričom najnebezpečnejšou z nich
je tajomná Gondola duchov. Benátky na-
viac zahalí hustá hmla, v ktorej nevidno
ani na krok... 

Z nemčiny preložila Oľga Ščepková.
Kniha je určená čitateľom od deväť rokov,
má tvrdú väzbu a stojí 129 Sk.

Kontroly hasičov
v domácnostiach 

Zimné vykurovacie obdobie pre
Dobrovoľný požiarny zbor (DPZ)
a Mestský hasičský zbor (MsHZ) v Senici
už začalo. Dobrovoľní požiarnici sa ako
vždy pripravili na vykonanie preventívnych
kontrol. Hoci ide podľa uvedených názvov
o dve organizácie, sú to stále tí istí ľudia,
len legislatíva ešte nezosúladila jednotné
pomenovanie "hasiči". Združenie občanov
- DPZ, z ktorého členov je ustanovený
MsHZ stále očakáva premenovanie na
Dobrovoľný hasičský zbor, aby sa všetkým
dobrovoľným "požiarnikom" mohlo jednot-
ne hovoriť – HASIČI. 

V roku  od októbra  budú kontrolovať
rodinné domy v týchto uliciach: Sládko-
vičova, Školská, Bernolákova, Hurbanova,
Továrenská, Agátová, Smreková, Jabloňo-
vá, J. Mudrocha, Sadová, Čáčov, Kunov.
V kontrolných skupinách bude pracovať 24
vyškolených dobrovoľných požiarnikov.
Upozorňujeme všetkých občanov, aby sa
na zimné vykurovacie obdobie pripravili
zodpovedne. Pred zapojením vykurova-
cích systémov  je treba prekontrolovať ich
stav, odložiť horľavé látky z ich blízkosti.
Nebezpečie vzniku požiaru hrozí aj od
nesprávnej inštalácie elektrických a plyno-
vých spotrebičov, elektrotepelných spotre-
bičov, od nesprávneho skladovania horľa-
vých látok a od zlého stavu komínových
telies. Nájsť skryté nedostatky pomôžu aj
naši požiarnici, preto im umožnite vstup
do nebytových priestorov vašich obydlí.
Obavy zo zneužitia činnosti preventívnych
skupín nemusíte mať, pretože sa ich členo-
via  preukazujú preventivárskym preuka-
zom. Dúfajme, že v Senici v tomto roku
nedôjde k požiaru u žiadneho z vás.

Soňa Cádrová
technik PO MsÚ  Senica

Nezabudnite rozsvietiť svetlá
Okresný dopravný inšpektorát OR PZ

v Senici si dovoľuje upozorniť motoristic-
kú verejnosť, že v zmysle  zákona  o pre-
mávke na pozemných komunikáciách
v znení neskorších predpisov, idúce vozid-
lo musí mať za zníženej viditeľnosti
a v čase od 15. októbra  do 15. marca
počas celého dňa rozsvietené ustanovené
osvetlenie (v zmysle § 2 tohto zákona sa
vozidlom rozumie motorové vozidlo,
nemotorové vozidlo a električka).

V súvislosti s výmenou vodičských preu-
kazov vydaných pred 31. 12. 1992 Okresný
dopravný  inšpektorát v Senici vychádza
v ústrety občanom a rozširuje stránkové dni
a hodiny v Senici nasledovne:
Pondelok 7.30 - 12.00

13.00 - 15.00
Utorok 8.00 - 12.00
Streda 7.30 - 12.00

13.00 - 17.30
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 7.30 - 12.00

OR PZ Senica
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Mozaika z mesta

K l u b  A
Každý, kto mal problémy so závislosťou,

dokáže veľmi oceniť založenie Klubu A -
abstinentov v Senici. Dokážu sa tu otvore-
ne porozprávať medzi sebou o svojich skú-
senostiach, vymenia si názory, poradia si
navzájom a hlavne sa podržia v abstinova-
ní, čo je najdôležitejšie. Za založenie Klubu
abstinentov a hlavne odbornú pomoc
môžu vďačiť MUDr. Magdaléne Sečovej,
lekárke psychiatrickej ambulancie v Senici. 

Klub - A v Senici bol založený 7. mája t.r.
v Múzeu L. Novomeského. Doteraz sa čle-
novia klubu schádzali iba raz do mesiaca,
ale od 1. októbra  sa termíny stretnutí zin-
tenzívnili a klubové schôdzky  budú bývať
každý druhý týždeň v utorok o 17. hod.
(viac na str. 13).

Klub víta medzi abstinentami aj rodin-
ných príslušníkov, priateľov, študentov, teda
každého, kto má záujem o túto problemati-
ku. Čím ďalej tým viac sa v klube stretáva
viac a viac členov. Klub abstinujúcich, aj
keď má svojpomocný charakter (vedený
laikmi),  je veľmi osvedčeným nástrojom
s liečivým účinkom. Klub je miesto pre roz-
šírenie informácií, emočnej podpory člena
klubu v ťažkostiach racionálnej konzultácie
problémov. Abstinencia nie je ničím čo pri-
chádza v zlomku sekundy, ale je to dlhodo-
bá záležitosť. Záleží veľmi na pevnej vôli
jedinca. Klub má byť ozdravujúcim prv-
kom, musí to byť zoskupenie, ktoré svojho
člena v jedinečnosti podporuje. Hovoriť tu
treba nahlas o svojich problémoch, pátrať
po tom, kde je, kde sa stala chyba, a ako ju
už nezopakovať. 

Klub je založený na vzájomnej dôvere,
slúži na duševnú podporu abstinujúcich
a je oporou na ceste abstinencie. Pribudli aj
odborné prednášky lekárky, zdravotnej
sestry a určite  pribudnú i rôzne podujatia
(zájazdy, stretnutia s inými klubmi z rôz-
nych regiónov, turistické výlety atď).

Vládne tu veľmi priateľská atmosféra. Ak
vás myšlienka klubu zaujala a oslovila,
dvere sú otvorené pre každého, pretože
klub chce ľudí upozorniť i na to, aby sa
ľudia vyhli problému, ako sa nestať závis-
lým.

Alena Brísudová, Marián Antálek

Práca s mláde�ou 
v problematike drog

Záhorské osvetové stredisko pripravuje
pre pracovníkov  kultúrnych stredísk, kniž-
níc, centier voľného času, občianskych
združení na 11. novembra v Múzeu  druhú
časť tvorivej dielne pod názvom Drogy
verzus zdravý životný štýl. Bude sa realizo-
vať formou sociálno-psychologického
výcviku zameraného na prehĺbenie seba-
poznania, zlepšenie sociálnych a komuni-
kačných  zručností, prehĺbenie a aktualizá-
ciu informácií o fenoméne drog, voľnoča-
sové  a preventívne programy a projekty,
získanie konkrétnych  metodických postu-
pov  práce s mládežou v problematike
drog, vzájomná výmena skúseností.  

bar

Zodpovednosť je  na pleciach... 
(dokončenie zo str. 1)

Mestské zastupiteľstvo v Senici schválilo
návrh odbornej pracovnej skupiny zloženej
z poslancov, zamestnancov polikliniky a pri-
mátora mesta RNDr. Ľubomíra Parízka na
založenie neziskovej organizácie podľa
zákona č. 213/1997 Z.z. s názvom
Poliklinika Senica n.o.

Ďalej MsZ schválilo štatút a zriaďovaciu
listinu. Vymenovalo členov správnej rady,
dozornej rady a riaditeľa. Je ním JUDr.
Gabriela Olejárová, t.č. právnička mesta
Senica. Mesto, ako zriaďovateľ, zakotvil do
štatútu mechanizmus funkčného obdobia
totožného s funkčným obdobím MsZ. Teda
po tohtoročných decembrových komunál-
nych voľbách bude novým mestským zastu-
piteľstvom zvolená nová správna rada, ktorá
bude robiť výberové konanie na miesto ria-
diteľa polikliniky. Pani JUDr. Olejárová bola
dočasne zvolená mestským zastupiteľstvom
bez výberového konania z dôvodov vykona-
nia príslušných právnych úkonov, ktoré
čakajú túto organizáciu mesta pri prevode
majetku, riešenia pracovno-právnych vzťa-
hov, hospodárskych vzťahov, vzťahov s pois-
ťovňami, až do vymenovania nového riadi-
teľa. Toto predpripravenie podmienok  urči-
te ocení nová správna rada a zároveň vznik-
ne dostatočný čas na hľadanie vhodného
kandidáta na riaditeľa. Prevedený majetok
z FNM do majetku mesta nemožno predať,
ani založiť v prospech bánk. Bude spravova-
ný zriadenou neziskovou organizáciou
podľa schváleného štatútu, ktorý môžu
meniť poslanci trojpätinovou väčšinou
poslancov budúceho zastupiteľstva.

Koncepcia budovania nového zdravot-
níckeho zariadenia, spravovanie majetku,
všetky prenájmy, vzťahy so súkromnými
lekármi a poisťovňami bude riešiť správna
rada tejto organizácie. Účelom tejto nezis-
kovej organizácie bude poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti všetkým záujemcom.
Rovnako bude poskytovať servis pre všet-
kých lekárov a spravovať zverený majetok.

Mesto Senica si je vedomé svojej zodpo-
vednosti i finančnej náročnosti zabezpeče-
nia kvalitných podmienok pre zabezpečenie
lekárskej starostlivosti. Snaha mesta bola zís-
kať od štátu maximum finančných prostried-
kov, aby prevzatie bolo s čo najmenším
zaťažením. Súčasnému vedeniu polikliniky
sa podarilo zabezpečiť oddlženie tejto orga-
nizácie i za cenu straty popularity v lekárskej
verejnosti.

Treba touto cestou poďakovať bývalej
ministerke privatizácie Márii Machovej,
Seničanke, ktorá napriek rôznym politickým
lobingom pomohla mestu. Totiž v inom prí-
pade by poliklinika prešla k 1.1.2003 pod
VÚC Trnava. Trnava by riadila všetky zdravot-
nícke zariadenia, ktoré by do tohto dátumu
neprešli pod mestá a obce. Potom by sa
mohlo stať, že niektoré zdravotné vyšetrenia
by neboli zabezpečované v Senici, ani
v Skalici, ale za Bielou horou. Vieme, že
vznikne veľa problémov, ale už nebudeme
len v pozícii čo urobí štát, alebo niekto iný.
Zodpovednosť i riešenie je na občanoch
mesta, zvolených poslancoch a primátorovi
mesta. RNDr. Ľ. Parízek 

primátor mesta

O stanoviská k tejto problematike sme
požiadali lekárov Polikliniky Senica
MUDr. ZDENĚK ŠULEK: 

16 rokov pracujem v zdravotníctve a 16
rokov nebol štát schopný sprevádzkovať
novostavbu nemocnice v Senici. Prevodom na
mesto sa konečne začínajú napĺňať naše náde-
je o uvedení nových priestorov do prevádzky.
Súčasné priestory sú nedôstojné 21. storočia.
Aktívne sa angažujem na príprave nového
konceptu poliklinickej a nemocničnej starostli-
vosti v meste a môžem sa váhou celej svojej
osobnosti zaručiť za jej transparentnosť.
MUDr. JOZEF GEMBEŠ:

Poliklinika Senica bola doteraz štátna prís-
pevková organizácia. Ako zamestnanec poli-
kliniky si viem predstaviť aj kvalitnejšie posky-
tovanie zdravotníckej starostlivosti. Z vlastnej
skúsenosti viem, že niektoré vyšetrenia, napr.
ultrazvukové, ergometrické, vyšetrenia kon-
trastnou látkou, sa zbytočne predlžujú
a čakacie doby v nemocniciach sú asi 2 - 4
týždne. Vítam preto návrh MsZ Senica na
založenie neziskovej organizácie. Prínos oča-
kávam predovšetkým v dostupnosti proble-
matických vyšetrení a vo vyššej kvalite posky-
tovania primárnej a sekundárnej zdravotníc-
kej starostlivosti. Verím, že správna rada,
v ktorej budú mať zastúpenie poslanci MsZ,
primátor mesta, členovia stavovskej organi-
zácie lekárov SRLK Senica, zamestnanec poli-
kliniky (nie lekár), zamestnanec VšZP Senica,
bude odborne spôsobilá spravovať majetok
mesta a organizovať zdravotnícku starostli-
vosť. Predovšetkým na nás, občanoch, závisí,
ako svojím hlasom v komunálnych voľbách
rozhodneme o ďalšej transformácii zdravot-
níctva v našom meste.
MUDr. JANA ŠVÁRNA:

V transformačnom procese v zdravotníc-
tve dominuje odštátnenie mnohých zdra-
votníckych zariadení. Štát sa i v prípade
Polikliniky Senica, prostredníctvom svojich
ľudí, nepreukázal ako dobrý vlastník a neza-
bezpečil optimálne poskytovanie zdravot-
níckej starostlivosti 60 000 občanom v spá-
dovej oblasti. Posledné vedenie PK Senica
bolo  svojim autoritatívno-direktívnym riade-
ním bez možnosti akejkoľvek kontroly, či už
zo strany občanov - pacientov, svojich
zamestnancov alebo poslancov MsZ. Dlh
Polikliniky Senica sa zmiernil, ale na úkor
svojich zamestnancov, ktorí v mnohých prí-
padoch neboli zaraďovaní do tarifných
tried, ako im náleží, nepoberali poplatky za
sťažené pracovné podmienky, ba zhoršova-
la sa i dostupnosť poskytovania zdravotníc-
kej starostlivosti (absolútna nevyťaženosť
sonografu na kompletné vyšetrenie).

V ďalšom kroku pri prechode riadiacich
kompetencií pod samosprávu mesta Senica
a jej neziskovú organizáciu malo by byť ria-
denie polikliniky omnoho transparentnejšie
a kvalitnejšie. Riaditeľ neziskovej organizá-
cie bude pod kontrolou samotného občana
- pacienta cez členov v autonómnych orgá-
noch neziskovej organizácie volených MsZ
a prostredníctvom ich zastupiteľov –
poslancov v mestskom zastupiteľstve.

Prechodom rozhodovacích procesov
smerom k občanovi v miestnej samospráve,
spolu so stavovskou samosprávou, sa docie-
li zlepšenie poskytovania zdravotnej starost-
livosti, minimalizujú sa ešte existujúce
vnútorné rezervy v poliklinike v prospech
pacientov v regióne Senica.
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Polícia / Protidrogová prevencia

Preto je vo všeobecnosti dôležité si všímať:
- povahové zmeny: posun v osobnosti,

náladové zmeny, problémy v škole, krádeže,
klamstvá, neskoré príchody, zmeny v spán-
ku, nízka sebadôvera, popieranie škodlivosti
drogy, strata motivácie, strach, vzťahovač-
nosť, ľahkomyseľnosť, násilie voči iným, trá-
venie dlhého času v uzavretých miestnos-
tiach (kúpeľne, vlastné izby), nezáujem
o dianie okolo, premenlivé nálady

- zmeny činností a zvykov: absencie,
zanedbávanie domácich povinností, opúšťa-
nie dlhoročných priateľov, nadväzovanie
nových priateľstiev, zmeny v stravovacích
návykoch, nedbalosť v osobných veciach,
náhle zmeny v obliekaní, časté náhle odcho-
dy z domu pod rôznymi zámienkami
a podobne

- zmeny zovňajšku: tvár má ochabnutý
výraz, červenú pokožku okolo nosa a úst,
červené oči, rozšírené zreničky, sklenený
pohľad, žalúdočné ťažkosti, neprítomný
pohľad, ospalosť, únava, spomalené a neko-
ordinované pohyby, predĺžený reakčný čas,
vzhľad ako  po použití alkoholu, apatia,
vyhasnutie záujmu o pohyb, nezreteľná reč,
nepresné odpovede, zajakavá reč, opakova-
nie sa v reči, zmenená konštrukcia reči, pre-
hĺtanie slov.

Každá z návykových látok má svoj špeci-
fický prejav. Je nesmierne dôležité pre ich
včasnú detekciu poznať aspoň základné prí-
znaky jednotlivých najčastejšie sa vyskytujú-
cich návykových látok:

- Alkohol – opitý výraz, spomalené
a nekoordinované pohyby, neprítomný
pohľad, ospalosť, únava, spomalené reakcie,
agresívne alebo opačné správanie. Dieťa
zapácha od alkoholu, zápach alkoholu prek-
rýva (žuvačkou, cesnakom), je cítiť ranný
zápach v miestnosti po alkohole.

- Fetovanie prchavých látok – opitý výraz,
pohľad do diaľky, pomalá reakcia po oslove-
ní, len ťažko sa s ním nadväzuje kontakt, má
ťažkosti s koncentráciou a pri snahe prinútiť
dieťa ku koncentrácii je možná i agresívna
odpoveď, citové vychladnutie k ľudom, ktorí
zastávali predtým významné miesto v citovej
sfére dieťaťa, sú možné časté zápaly horných
ciest dýchacích a očných spojiviek.
Neospravedlnené absencie v škole, na šatách
rôzne vyblednuté miesta, škvrny od lepidla,
gleja, vo vreckách zatvrdnuté fľaky od lepid-
la, vrecúška z igelitu, ktoré môžu ešte chemi-
káliami páchnuť, zapáchanie zvrškov a najmä
vlasových častí tela.

- Drogy (marihuana, hašiš, heroín, koka-
ín a iné) - odbiehanie z domu, neschopnosť
primeranej koncentrácie na problém, zane-
dbanie niektorých záujmov a činností, rozší-
rené zrenice, znížená svalová hmota, zníže-
ná výkonnosť, pokašliavanie, zmeny nálady,
nezáujem o okolie, tupý alebo ospalý výraz,

PPPP rrrr íííí zzzz nnnn aaaa kkkk yyyy u�ívania drog

Mestská polícia zasahovala  
� Bezdomovec s anténou. Na operačnom
oddelení MsP bol 3. októbra 30minút po
polnoci   prijatý telefonát, že v objekte
polikliniky sa pohybuje nejaký muž. Na
mieste hliadka našla miestneho bezdo-
movca, ktorý mal pri sebe anténu z osob-
ného auta. Pri objasňovaní priestupku
bolo zistené auto, z ktorého anténu
odmontoval. Lustráciou evidenčného čísla
vozidla sa zistil majiteľ a vec mu bola vrá-
tená.
� Narazil do stĺpa. Občania 2.októbra
o 18.30 hod. telefonicky oznámili  na MsP,
že pri Central pasáži leží na zemi muž. Na
mieste hliadka zistila, že dotyčný narazil
pri jazde na bicykli do jedného zo stĺpov.
Mal zranenie na hlave, preto bola privola-
ná sanitka RZP.

vodnaté alebo sklené oči, zvýšená sekrécia
z nosa, nápadné opakované zápaly spoji-
viek. Na rukách a nezriedka na predkoleniach,
najmä okolo členkov nachádzame vpichy.

Vo vreckách nachádzame drobné bobuľ-
ky (semienka) z kvetov marihuany, ojedinelé,
ale neodôvodnené cigaretové papieriky,
zápalky. Nachádzame taktiež zvyšky malých
vrecúšok z igelitu, rôzne tobolky, špeciálne
poskladané papieriky, zvyšky belavého práš-
ku vo švíkoch vreciek, opasky, rôzne gumy,
povrazy, striekačky, ihly, ohorené fľašové
uzávery, ohorené lyžice, niekedy iba rôzne
skielka. Z domu sa strácajú rôzne predmety,
peniaze, cennosti.

D R O G Y
- číhajúce nebezpečenstvo

na mladých ľudí
Komisia pre prevenciu protispoločens-

kých činností  Okresného úradu v Senici
spolu s ďalšími organizátormi  už po šies-
ty raz pripravila seminár s protidrogovou
tematikou. 

Každý rok sa má možnosť cieľová skupina
poslucháčov - predstavitelia mestských
a obecných úradov, škôl, zdravotníckych za-
riadení, štátnych inštitúcií, kultúrnych centier
z okresov Senica a Skalica - oboznámiť s naj-
novšími trendami v prevencii drogových
závislostí. Predsedníčka komisie Mgr. L.
Orgoníková pripomenula, že tentoraz
organizátori siahli – len zdanlivo – po inej
téme. Zamerali sa na vzťah Rodina – dieťa
– škola, pretože ten má úzku súvislosť
s tým, čo sa okolo nás deje na drogovej
scéne. 

V úvodnom slove Mgr. Miroslav
Jablonický, z Generálneho sekretariátu
Výboru ministrov pre drogové závislosti
a kontrolu drog,  stály hosť senických semi-
nárov pripomenul, že systémové zmeny
v spoločnosti (prechod z autoritatívnej
spoločnosti na demokratickú, prechod od
industriálnej spoločnosti k spoločnosti slu-
žieb a informácií) sa zároveň stávajú riziko-
vými faktormi.  Zvyšujúci sa tlak na výkon-
nosť, účelová racionalita a vznikajúce nové
základy spoločnosti práce, vyvolávajú
často potrebu  stimulujúcich a relaxačných
prostriedkov. Z tohto sa postupne vytvoril
nový celospoločenský problém – problém
závislosti na omamných látkach. 

Tí, ktorí pracujú na poli prevencie, zís-
kali od neho najaktuálnejšie štatistické
fakty o momentálnom stave drogovej
scény  na Slovensku.  Dostupné údaje za
posledné obdobie napríklad dokumentujú,
že najrizikovejšou skupinou sú deti a mlá-
dež do 18 rokov, najpostihnutejšou  skupi-

Každá súčasná rodina je ohrozená možnosťou, že ich dieťa
môže začať užívať návykové látky. Ak už k tomuto príde, prav-
depodobnosť zbavenia sa závislosti narastá tým viac, čím skôr
dieťa preruší kontakty s ľuďmi, s ktorými prišlo do styku s návy-
kovou látkou alebo sa začne liečiť.

nou so vzostupným trendom je skupina
18-22 ročných, alarmujúce sú počty  pou-
žívateľov drog mladších ako 15 rokov, pri-
chádza k znižovaniu priemerného veku
mladistvých prvoužívateľov drog, narastá
počet  konzumentov nelegálnej drogy nie-
len v rodinách s jedným osamelým rodi-
čom, ale aj v úplných rodinách, narastá
drogová kriminalita mládeže. Podľa výsku-
mov z roku 2000 najfrekventovanejšou
drogou na Slovensku  je však i naďalej alko-
hol. Denne pije alkoholické nápoje 1,7 per-
centa mládeže a príležitostne až 44,3 per-
centa mládeže. V tejto súvislosti Mgr.
Jablonický pripomenul, že pri hľadaní
východísk z tohto komplikovaného a zloži-
tého problému je najdôležitejšia rodina
a škola. 

Publikum, v ktorom sedeli aj študenti
senických stredných škôl, si z veľkým
záujmom vypočulo prednášku PhDr. Jany
Štúrovej z katedry psychológie UK
Bratislava, ktorá sa angažuje aj v občians-
kom združení Pomoc ohrozeným deťom.
Z praktických poznatkov získaných z čin-
nosti  centra Nádej v bratislavskej Petržalke
sa venovala násiliu v rodine. Žiaľ, násilia
v rodinách  či už psychického alebo fyzic-
kého, pribúda. Poukázala preto na  dôleži-
tosť  kvalitného fungovania  nielen profe-
sionálnych pracovísk, ale i podobných za-
riadení fungujúcich na báze občianskych
združení, ktoré podajú včas  pomocnú
ruku postihnutým osobám. 

Vystúpenie  PhDr. Evy Jaššovej z Ústavu
politických vied SAV  o odvrátenej strane
mediálnej slobody odhalilo praktiky médií
a upozornilo na problémy spojené s nežia-
ducim vplyvom sledovania násilia najmä
vo filmovej produkcii na deti a mládež.
Výskumy totiž potvrdzujú, že sledovaním
násilia, brutality sa človek sám stáva násil-
nejším, toleruje ho a následne vzrastá kri-
minalita mladých ľudí, ktorí preberajú
mediálne vzory. Médiá so svojimi nevhod-
nými programami  často krížia plány  rodi-
čov na výchovu detí. Preto aj z pléna
zazneli otázky, ako sa brániť násiliu z tele-
víznej obrazovky, aby deti boli chránené
pred zlými vplyvmi.      

Viera Barošková
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Majitelia psov

Ján Andel, Sotinská 1345/23
Ing. Milan Baculík, Robotnícka 116
Arpád Bahurek, S. Jurkoviča 1206/42
Alena Bajanová, Sotinská 1345/27
Jozef Beblavý, Sotinská 1345/23
Kamil Blanárik, S. Jurkoviča 1204/22
Ing. Erika Borguľová, Hollého 741/5
Ivana Borguľová, Hollého 743
Miluše Boušková, S. Jurkoviča 1204/28
Martin Brkal, L. Novomeského 1349/102
Emil Brňa, L. Novomeského 1350/112
Oľga Budovičová, L. Novomeského 1217
Kvetoslava Čaganová, S. Jurkoviča 1205
Lucia Čárska, L. Novomeského 1211/66
Alena Čížová, J. Mudrocha 1355/29
Viera Čobrdová, J. Mudrocha 1356/27
Alena Čulenová, L. Novomeského 1211/66
JUDr. Štefan Čuvala, S. Jurkoviča 1205/32
Marta Danihelová, Palárikova 292/8
Ľudmila Danišová, Štefánikova 701
Mária Deščíková, L. Novomeského 1350/108
Štefan Dikasz, Štefánikova 701/13
Božena Dobiášová, Gen. L. Svobodu 1359/14
Róbert Döme, Štefánikova 704/19
Jozef Dubec, Palárikova 304/25
Alena Durcová, L. Novomeského 1349/102
Božena Durošková, S. Jurkoviča 1203/18
Branislav Dvoran, Sotinská 1373/17
Ing. Jozef Dvorský, Sotinská 1217/88
JUDr. Ladislav Ďorďovič, Hviezdoslav. 471/42
Jozef Endršt, Hviezdoslavova 471/40
Pavlína Fabiánová, Bottova 1167/6
Ľubica Filípková, S. Jurkoviča 1205
Adriana Fischerová, Kalinčiakova 297/11
Jozef Florián, L. Novomeského 1210/64
Miroslav Fráner, Gen. L. Svobodu 1358/4
Kvetoslava Fridrichová, Štefánikova 721
Peter Fusek, Štefánikova 721/26
Milan Gabriel, Nám. oslobodenia 16/5
Blanka Galádová, Hviezdoslavova 472/32
Ľubica Gergelová, L. Novomeského 1350/114
Mária Glosová, Priemyselná 261/1
Petra Golierová, Hurbanova 524/14
Alena Grigová, L. Novomeského 1210/64
František Groschmidt, L. Novomes. 1216/82
Elena Hajdúchová, Štefánikova 721/26
Anton Havel, L. Novomeského 1213/70
Martina Havelová, Bottova1167/6
Alena Havlíčková, J. Mudrocha 1356/25
Marta Hladíková, Hollého 752/6
Silvia Hladká, Gen. L. Svobodu 1359
Ing. Vladimír Holický, Hollého 745/34
Milan Hochman, Nám. oslobodenia 4/16
Peter Horváth, Štefánikova 723
Jozef Hrádela, Hviezdoslavova 322/49
Luboš Hrádela, Štefánikova 701/16
Zdeněk Hrušecký, L. Novomeského 1215/74
Peter Humeník, Hviezdoslavova 469/54
Jozef Húšek, L. Novomeského 1217/84
Branislav Chajma, Štefánikova 732/22
Michal Chovanec, Hviezdoslavova 470/50
Jana Chudá, L. Novomeského 1350/114
Beáta Jagušáková, Sotinská 1345/23
Milan Jakubáč, Nám. oslobodenia 16
Rastislav Janák, L. Novomeského 1349
Slavomír Janček, Hollého 741/5
Ľubomír Jánošík, L .Novomeského 1210/64
Ing. Alexander Janovič, Gen. L. Svob. 1359/12
Kristína Jelínková, Hollého 743/21
Milena Jobbová, Hollého 745/34
Anna Juračková, Robotnícka 54/11
Radko Jurák, Sotinská 1475/19
Veronika Juráňová, L. Novomeského 1213/70
Alena Jurigová, L. Novomeského 1350/112
Miriam Jurková, Hurbanova 1379/38

Zuzana Jurkovičová, Hollého 751/12
Katarína Jurovatá, L. Novomeského 1214/12
Karol Kabaňa, Kalinčiakova 301
Emília Kabátová, Robotnícka 59/23
Jakub Kalay, Palárikova 292/10
Jozef Kalay, Bottova 1167/4
Jozef Kalka, Štefánikova 723
Anton Kalman, Hviezdoslavova 469
Anežka Kalmanová, Štefánikova 721/26
Stanislava Katreniaková, Hviezdoslav. 314/31
Jarmila Koleňáková, Gen. L. Svobodu 1360/20
Ján Kollár, S. Jurkoviča 1206/36
Anna Kollárová, S. Jurkoviča 1204/22
Janka Konečná, L. Novomeského 1215/74
Ján Kopálek, L. Novomeského 1216/78
Anna Kopálková, L. Novomeského 1216/78
Mária Kopúnková, Gen. L. Svobodu 1358/6
Oľga Korimová, Robotnícka 57/19
Peter Kovačovič, S. Jurkoviča 1203/14
Stanislav Kováč, Kalinčiakova 302/21
Viliam Kovár, Fajnorova 809
Anna Kovárová, Sotinská 1373/15
Michal Kozaitek, J. Mudrocha 1353/36
Vladislav Kozma, L. Novomeského 1217
Jozefína Kožová, Hurbanova 525/12
Viliam Kress, Štefánikova 723/22
Dušana Krihová, L. Novomeského 1215
Dušan Kristiník, Hviezdoslavova 312
Milan Krušinský, Štefánikova 725/14
Štefánia Kučková, S. Jurkoviča 1205/32
Dušan Kudláč, Hviezdoslavova 312
Pavol Kukliš, Priemyselná 261
Richard Kurta, Štefánikova 704/29
Ing. Karol Kuruc, Hurbanova 486
Lucia Kusá, L. Novomeského 1214/72
Věra Kutálková, J. Mudrocha 1353/36
Darina Langová, Štefánikova 701
Luděk Létal, Sotinská 1373/13
Pavla Lukáčová, Štefánikova 702
Vlasta Lukáčová, Bottova 1167/2
Božena Májková, J. Mudrocha 1356/21
JUDr. Soňa Majkútová, Štefánikova 707/49
Stanislav Majzon, Štefánikova 725
Mária Makovníková, Hviezdoslavova 469/54
Peter Malík, S. Jurkoviča 1206/42
Emília Malíková, L. Novomeského 1214/72
Jarmila Malíková, Hurbanova 525
Ladislav Malý, Štefánikova 720
Dana Masarovičová, Hviezdoslavova 469/54
Jelena Maxianová, L. Novomeského 1215/74
Dana Medviďová, L. Novomeského 1349/102
Gabriela Mendlová, Štefánikova 701/13
Peter Miča, Štefánikova 709/57
Andrej Mihál, Sotinská 1345/27
Gabriela Mihoková, Moyzesova 839/2
Mgr. Vladimír Michalka, L. Novomes. 1210/64
Vladimír Minx, S. Jurkoviča 1204/26
Juraj Mitter, Železničná 326
Eva Mrláková, Robotnícka 58/1
Pavol Mucha, Štefánikova 723/22
Stanislav Nemčok-Furiš, Hollého 740/1
Rudolf Neshoda, Gen. L. Svobodu 1359/12
Jaroslav Novák, Ružová 226/18
Ing. Jozef Obuch, Hviezdoslavova 471/40
Miroslav Ochránek, Štefánikova 709/63
Vladimíra Okyarová, Štefánikova 725/10
Peter Ondrčka, Vajanského 21/11
Martin Ondrejka, J. Mudrocha 1354/38
Blažena Oravcová, L. Novomeského 1213/70
Štefan Orth, J. Kráľa 728/5
Lucia Ovečková, Nám. oslobodenia 16/7
Tatiana Pacalajová, J. Kráľa 736/20
Andrej Paška, Hurbanova 523/16
Pavel Klečko, L. Novomeského 1217
Karol Pavlák, Štefánikova 722

Zoznam majiteľov psov v čin�iakoch, ktorí si plnia svoju ohlasovaciu povinnosť 
Dana Pavlíková, S. Jurkoviča 1207/48
Kveta Pánková, Hviezdoslavova 472/38
Milan Pátek, S. Jurkoviča 1204/22
Edita Peričková, Robotnícka 60/37
Pavel Perner, Kalinčiakova 297/13
Vladimír Plott, S. Jurkoviča 1204/28
Rudolf Polák, Hurbanova 486/7
Zdeněk Povalač, Gen. L. Svobodu 1360/18
Miroslav Provazník, Štefánikova 709
Zdena Pupková, Štefánikova 720/32
Jozef Rajnoha, J. Mudrocha 1354/44
Ľubica Reháková, Gen. L. Svobodu 1360/18
Jarmila Remenárová, Sotinská 1205
Jozef Repko, Robotnícka 58
Katarína Rosová, Robotnícka 116
Mária Rozborová, S. Jurkoviča 1206/46
Kateřina Ružičková, Hollého 743/21
Anna Rybnikárová, Gen. L. Svobodu 1360/16
Jozef Ryšavý, J. Mudrocha 1355/31
Vlastimila Ryšková, Komesnkého 958/2
Ján Sadloň, Robotnícka 59/23
Marta Salajková, Palárikova 292/10
Ervín Sekáč, J. Kráľa 728/11
Simona Sekundová, SNP 754/1
Ing. Rainer Scholze, L. Novomeského 1216/82
Andrea Slezáková, S. Jurkoviča 1203/18
Gabriela Slobodová, L. Novomeského 1211
Dáša Strejčková, Hollého 745
Milan Suchánek, S. Jurkoviča 1208/60
Jana Surovková, Štefánikova 720
Miroslav Svetlík, S. Jurkoviča 1205/34
Darina Svrčková, J. Mudrocha 1355/33
Dáša Šandorová, Hurbanova 1379/38
Roman Ščepka, Robotnícka 60/41
Ľubomír Šefčík, S. Jurkoviča 1207/48
Jaroslav Ševčík, Gen. L. Svobodu 1359
Anna Šiflová, L. Novomeského 1213/70
Anna Šimonovičová, Štefánikova 702/15
Antónia Škanderová, L. Novomeského 1216/80
Marek Škoda, Robotnícka 116
Jana Štefečková, Hviezdoslavova 438/8
Jozef Štepaník, Hviezdoslavova 472/38
Roman Štibravý, S. Jurkoviča 1203/14
Štefan Šťastný, S. Jurkoviča 1206/8
Božena Šulanová, L. Novomeského 1350/114
Miroslava Šulcová, Hollého 741
MUDr. Zdeněk Šulek, L. Novomes. 1217/86
Jaroslav Šulla, S. Jurkoviča 1206/44
Mária Švajdová, Štefánikova 721/26
Jaroslav Tarkoš, Gen. L. Svobodu 1358/4
Ing. Josef Tauchman, S. Jurkoviča 1204/28
Miroslav Tehlár, Gen. L. Svobodu 1358/6
Milan Točík, J. Mudrocha 1355
František Tománek, Nám. oslobodenia 16
Ivana Tománková, L. Novomeského 1215/74
Oľga Tomišová, Dlhá 229/1
Edita Tunáková, Hviezdoslavova 314/25
Božena Turanská, Hollého 746
Jarmila Vaculová, L. Novomeského 1211/64
Štefan Vach, Sotinská 1373/13
Viera Valachovičová, Priemyselná 261
Branislav Valenčík, Ružová 226/6
Edita Valentová, Štefánikova 720
Zdenka Valjentová, J. Mudrocha 1351/18
Alojz Vanek, Štefánikova 720/30
Milan Vanžura, Hurbanova 1379
Ľubomír Vaškovič, L. Novomeského 1217/88
Emília Vázalová, Robotnícka 54/9
Mária Veselá, Sotinská 1373/7
Jaroslav Vinduška, J. Kráľa 728
Mgr. Viliam Vittek, L. Novomeského 1214/72
Petra Vlasáková, Robotnícka 54
Viliam Vrla, Hollého 753
Magdaléna Záškvarová, J. Mudrocha 1354/40
Ivana Závodská, Kalinčiakova 296/2
Peter Žák, Štefánikova 701
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Šport

Kam na turistiku
Po veľkom milovníkovi turistiky, jej

dlhoročnom poprednom funkcionárovi
Viktorovi Beniakovi je pomenovaný
novembrový pochod Chodníkom Viktora
Beniaka.  Štvrtý ročník podujatia sa usku-
toční v sobotu 23. novembra so štartom
medzi 7.30 a 10. hod. pri Gastrocentre
v Senici. Cieľ neskoro jesennej turistickej
vychádzky je na hrade Branč do 15. hod.
V prípade pekného počasia iste každý
ocení jedinečný výhľad z hradnej zrúcani-
ny do ďalekého okolia. bar  

Pohár SNP do Senice
17. ročník Pohára SNP a 8. ročník

európskeho turnaja univerzít 28. septem-
bra v Banskej Bystrici patria medzi najväč-
šie medzinárodné turnaje v karate.
Zvíťaziť na Pohári SNP patrí medzi najväč-
šie túžby každého karatistu. Pretekárom
Hanko kai Senica sa to už neraz podarilo,
ale tento rok postavili výborne pripravené
senické karatistky celú konkurenciu do
úlohy divákov z diaľky sa prizerajúcich,
ako si pretekárky Hanko kai iba medzi
sebou delia miesta na stupňoch víťazov.

Na výborne obsadenom turnaji v konku-
rencii 6 krajín, zvíťazila v kata ženy Petra
Nová - úradujúca majsterka Európy, pred
víťazkou Slovenského pohára juniorov -
Mirkou Vašekovou (na foto v strede), a na
treťom mieste skončila ďalšia pretekárka
Hanko kai - dorastenecká vicemajsterka
sveta Erika Hrušecká. Rozdiel medzi prete-
kárkami Hanko kai Senica a konkurenciou
bol veľmi výrazný, dievčatá suverénne pre-
chádzali vyraďovacími kolami kvalifikácie,
keď väčšinu súperiek porážali jasne 5:0.
Finále bolo ukážkou špičkového karate.
Svetová extratrieda Petra Nová - tretia z aka-
demických MS v Mexiku, aj Mirka Vašeková
- víťazka Krokoyama cup 2002 v Koblenzi
a účastníčka Svetového pohára v Japonsku,
cvičili vo finále najťažšiu a najkrajšiu katu na
svete - čatan yara kušanku. Veľmi náročné
techniky, napr. kop vo vzduchu s otočkou
o 180 stupňov predviedli obidve naozaj bri-
lantne. Zásluhou väčšej sily a dynamiky zví-
ťazila 24-ročná Petra, ale 19-ročná, ešte iba
juniorka Mirka Vašeková jej bola vážnou
súperkou. Mladá reprezentantka SR má
pred sebou na európskych tatami veľkú
budúcnosť. 

Ďalší zo žiakov MUDr. Martina Čulena,
Michal Hrubý reprezentujúci Českú republi-
ku, prehral až vo finále kata muži s majstrom
Európy Bedentom z Talianska. 

Zdá sa, že zameranie sa Hanko kai kara-
te klubu Senica na úspech na medzinárod-
ných scénach a kvalifikovaná náročná práca
s mládežou už od 6 rokov prinášajú svoje
ovocie. V zbierke trofejí chýba už iba tá naj-
vyššia - titul majstra sveta. Podarí sa to už na
novembrových Majstrovstvách sveta
v Madride Petre Novej? Šampionát WKF
(Svetová federácia karate) - 167 krajín, zna-
mená však  obrovskú konkurenciu. Ale tiež
veľkú výzvu vystúpiť až na vrchol. 

E. Jareč

Z Trenčína dve medaily
V prvom kole Slovenského pohára junio-

rov sa v Trenčíne 5. októbra darilo senickým
pretekárkam v karate. V športovej hale na
Sihoti si vybojovali v kata juniorky prvé mies-
to Erika Hrušecká a hneď za ňou skončila
Mirka Vašeková (obe Hanko kai Senica).

E. Jareč

Turisti v Maďarsku 
V sobotu  19.

októbra sme navštívili
priateľov prírody
v maďarskom meste
Tata. Ing. Vratislav
Schaal z Ústrednej
rady KST v Bratislave
zorganizoval túto turis-

tickú výpravu pre organizátorov IVV u nás
- členov klubových rád KST z Holíča,
Sobotišťa, Senice, Jablonice a Studienky.
Ráno o piatej hodine náš autobus odštar-
toval zo Senice za nepríjemného daždivé-
ho počasia.

V Komárne, kde sme mali prvú zastáv-
ku, to už bolo lepšie - nepršalo. Niektorí
z nás boli v Komárne prvýkrát, ale všetci
sme prvý raz navštívili  turistickú zaujíma-
vosť - námestie, ktoré nazvali Nádvorie
Európy. Neďaleko radnice, na peknom
priestrannom námestí, je niekoľko krás-
nych domov. Každý je iný - sú vybudované
v štýle určitej európskej krajiny. Domy,
poväčšine vysoké, poschodové silne pôso-
bia svojou farebnosťou, jemnosťou i zvlášt-
nosťou. Cítiť tu dych Európy. 

Naša ďalšia zastávka bola v cieľovom
meste Tata. Je to krásne mesto, ktorého his-
tória siaha do minulosti asi sedem storočí,
ale prvé osídlenie tu bolo už v dobe bron-
zovej. Základnú tvár mu dala doba kráľov
Sigizmunda a Mateja Korvína. Od 18. sto-
ročia je späté s menom rodiny
Eszterházyovcov a od tohoto času nesie
krásny barokový ráz. Je to mesto jazier,
ktoré tu všade dominujú. Naša trasa začala
pri historickom hrade zo 14. storočia. Hrad
niekoľkokrát zmenil majiteľov, niekoľko-
krát bol prestavovaný, až ho napokon od
rodiny Krapffovcov kúpil gróf Jószef
Eszterházy. Koncom 19. storočia bol pre-
stavaný v romantickom štýle a tento ráz má
dodnes. Náš turistický okruh pokračoval
krásnym lesoparkom okolo dvoch jazier:
Öreg-tó a Cseke-tó. Jeseň už sfarbila všetko
do zlatista, občas sme stretli cyklistov
alebo malé skupinky ľudí na vychádzke, po
jazere plávali labute. Bola tu pohoda
a krásne ticho.  Všetko svedčilo o tom, že
v lete tu býva rušný raj dovolenkárov: ne-
veľké pláže, prístavy lodiek, športoviská,

malé kaviarničky a reštaurácie ... Našu túru
sme uzavreli opäť pri historickom hrade -
miesto nášho štartu bolo aj cieľom. 

Našou poslednou zastávkou bolo
mesto Ostrihom (na foto). Prezreli sme si
katedrálu, ale i miestny ostrihomský jar-
mok. A z návršia, z výšky i Štúrovo s novým
mostom Márie - Valérie. 

S turistickou výpravou sme boli spokoj-
ní, ale i povďační Ing. V. Schaalovi a Úst-
rednej rade KST, že takto ocenila aktivistov
KST - organizátorov IVV (Internationaler
Wolkssportwerband). 

PhDr. Alžbeta Šnittová
predsedníčka KST Senica

Začína sa sálovka
V sobotu 9. novembra začne 1. Senická

liga v sálovom futbale druhú časť 17. roční-
ka. Prvenstvo z minulého ročníka síce
obhajuje mužstvo Moby Dicku Senica, ale
v tejto sezóne sa im nedarí, keď sú v tabuľ-
ke na štvrtom mieste. Vedúcim tímom po
jarnej časti je mužstvo Alchemu Senica,
pred Jednotou Tangom 86 a tretím
Senstavom Tangom 93. Stretnutia prvej ligy
sa budú hrávať väčšinou v sobotu, v nede-
ľu budú na programe zápasy druhej ligy.

It

Volejbalistky zatiaľ �tvrté
Volejbalové družstvo žien VC SH

Senica, účastník slovenskej extraligy,  začal
v októbri ďalší ročník súťaže. Momentálne
sa nachádza na 4. mieste tabuľky. Pre
priaznivcov volejbalu uvádzame rozpis
zápasov, ktoré budú volejbalistky hrať na
domácej pôde v športovej hale RSMS.
Začiatky zápasov sú v sobotu o 17. hod.
a v nedeľu o 11. hod. 

2. 11. SH Senica – Snina
3. 11. SH Senica – Žiar nad Hronom

23. 11. SH Senica – Komárno
24. 11. SH Senica – Pezinok 
30. 11. SH Senica – Slávia UK A bar
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Podujatia v Dome kultúry
� 7. novembra o 9. hod.
KRAJSKÁ SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA UMELECKEJ TVORIVOSTI
KLIENTOV DOMOVOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB 
Súťažnej prehliadky Vitae ludus 2002  sa zúčastnia klienti ôsmich
domovov sociálnych služieb  v Trnavskom kraji. Súťažné kategórie:
výtvarná, tanečná, hudobná a dramatická. Prehliadka bude ukonče-
ná Galaprogramom pre verejnosť o 14. hod.  Okrem víťazov budú
v ňom účinkovať tanečné skupiny Westep z Myjavy,  DSS Rohov
a účasť prisľúbili aj speváci Alan Mikušek a Robert Opatovský.

� 8. novembra od 8. do 12. hod.
VÝVOJ DŽEZU - Výchovné koncerty pre žiakov 5.-9. roč. ZŠ
Program o vývoji džezu od bluesu a spirituálu cez rôzne vývojové
etapy ako napríklad swing, be-bop, west coast až po moderný džez.

� 9. novembra o 16. hod.
PO POSLEDNOM ZVONENÍ - Detský muzikál tanečnej skupiny
CLIS. Vstupné 50 Sk

� 11. novembra o 19. hod.
TRAJA NA HOJDAČKE 
Divadelné predstavenie od Luigiho Lunariho v podaní členov divadla
WEST. Účinkujú: Michal Dočolomanský, Ľubo Roman, Emil Horváth,
Viera Topinková (Viera Richterová).

� 18. novembra o 17. hod.
STAYIN’  ALIVE
Koncert tanečnej skupiny SCREAM. Hostia: Jan Slezák, Lenka
Derdová, Šarlota Kostolná.

� 20. novembra
PREZENTÁCIA STREDNÝCH ŠKÔL
Tradičné podujatie venované žiakom a rodičom detí končiacim
základné školy, aby  sa vedeli správne rozhodnúť  pri  výbere ďalšie-
ho štúdia

� 22. novembra 
PD SENICA - POSEDENIE S DÔCHODCAMI

� 25. novembra od 8. do 12. hod.
SH SENICA - PODUJATIE PRE DÔCHODCOV 

� 25. novembra od 8. do 12. hod.
MEDVEĎKU DAJ LABKU - Výchovné koncerty pre žiakov 1.-4. roč.
ZŠ. Nebude to žiadna hlúpa zábavka pre malé deti, ale hra na detek-
tívov... 

� 28. novembra
IMATRIKULÁCIA - Gymnázium Senica. 

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ:
- Kurzová činnosť - jazykové kurzy, kurz spoločenského tanca
- Nácvik Mažoretiek LADIES - každý piatok od 17. hod.
- Nácvik Klubu spoločenského tanca SYNKOPA - každú sobotu od

16,30 hod.
- Nácvik Klubu priateľov heligónky - 1x do mesiaca - sobota od 14. h.
- Nácvik speváckeho zboru CANTILENA - každý pondelok od 17. h.
- Nácvik dychovej hudby SENIČANKA od 18. hod.

Podujatia v Múzeu Laca Novomeského
- Klub neprofesionálnych žien
- Klub abstinentov - 12.11. a 26.11. od 17. do 19.30 hod. 
- Nácvik divadielka OTRUSINKY - každý štvrtok o 15.30 hod.
- Nácvik OZ DOMKA - každý piatok o 15.30 hod.

Pripravila M. Bezdeková

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a
Uzavreté manželstvá
Peter Fajnor a Katarína Čerňochová
Mário Harnúšek a Miroslava Reviliaková
Peter Pittel a Katarína Poláková
Milan Sadloň a Veronika Pálková
Jozef Polák a Mgr. Dana Cáková
Iosif Stefancik a Anna Maria Kutlaková
Rudolf Gach a Eva Berníková
Ruslan Fedorovyč Zanyk a Monika Martinková
Peter Labo a Soňa Grosschmidtová
Marek Hyža a Jana Jobbová
Ing. Leonard Guoth a Ivana Stanková
Miroslav Mikulík a Zuzana Morávková
Ivan Štefík a Soňa Fančovičová
MUDr. Juraj Grebáč a MUDr. Zuzana Plešová
Radoslav Hajdák a Viera Jurková
Marián Buraj a Dana Sládková
Peter Gažo a Ing. Elena Danišová
Tomáš Zavadil a Bc. Božena Hamerlíková
Milan Hutta a Erika Florková
Stanislav Kováč a Katarína Mihoková
Eduard Šír a Vladimíra Otepková
Stanislav Leška a Erika Škodová
Radovan Hnátay a Mária Kmecová
Peter Rýzek a Tatiana Kvanďúchová
Peter Černek a Dana Horváthová
Ing. Jaroslav Batka a Ing. Mária Gašpárková
Ing. Andrej Ravas a Katarína Labudová
Rudolf Bareš a Jana Vajdová
Ján Khúla a Andrea Majdanová

Narodili sa
Denis Pavelka, Hviezdoslavova 474 2. 9. 2002
Boris Jozefek, L. Novomeského 1210 4. 9. 2002
Kristína Juríčková, J. Mudrocha 1351 10. 9. 2002
Mária Závodná, Hurbanova 1379 10. 9. 2002
Tamara Školeková, L. Novomeského 1216 11. 9. 2002
Andrej Červenka, Štefánikova 723 22. 9. 2002
Patrik Laho, Sotinská 1421 22. 9. 2002
Christián Janečka, Hurbanova 1379 24. 9. 2002
Jozef Ružička, Čáčov 277 26. 9. 2002
Dominik Šimek, Palárikova 290 26. 9. 2002
Laura Rapáková, S. Jurkoviča 1208 27. 9. 2002

Opustili nás
Jozefa Pažitková, S. Jurkoviča 1204 4. 9. 2002
vo veku 66 rokov
Ing. Pavol Brunovský, Štefánikova 709 9. 9. 2002
vo veku 54 rokov
Štefánia Štefíková, Štefánikova 1377 11. 9. 2002
vo veku 81 rokov
Anna Pániková, Štefánikova 1377 15. 9. 2002
vo veku 82 rokov
Agneša Oslejová, Štefánikova 1377 17. 9. 2002
vo veku 77 rokov
Ján Tomeš, Čáčov 215 18. 9. 2002
vo veku 74 rokov
Mária Bátová, Palárikova 304 20. 9. 2002
vo veku 63 rokov
Helena Matiašová, Komenského 946 21. 9. 2002
vo veku 66 rokov
Vladimír Šmida, S. Jurkoviča 1206 21. 9. 2002
vo veku 17 rokov
Ing. Luboš Kadlečík, Železničná 325 25. 9. 2002
vo veku 45 rokov
Ing. Ján Holečko, S. Jurkoviča 1204 26. 9. 2002
vo veku 47 rokov
Štefan Gašpárek, Štefánikova 1377 27. 9. 2002
vo veku 77 rokov
Anton Suchovský, Štefánikova 1377 28. 9. 2002
vo veku 66 rokov

V i a n o č n é  t r h y
Čas uteká závratným tempom a my chtiac – nechtiac konšta-

tujeme, že opäť sa blížia Vianoce a s nimi aj koniec ďalšieho
roka. V snahe spríjemniť svojim obyvateľom predvianočný čas,
pripravuje Mesto Senica opäť na námestí prostredie na chvíľ-
kové zastavenie, podebatovanie s priateľmi, či nákup vianočné-
ho darčeka. Vianočné trhy budú od 6. do 23. decembra. Od 13.
decembra bude opäť lákadlom aj živý betlehem. 

bar
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na NOVEMBER 2002
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

✔ Sobota 2. a nedeľa 3. novembra
MYŠIAK STUART LITTLE 2
Americká rodinná komédia. Myšiak Stuart znovu v akcii!
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 78 min., PREMIÉRA
✔ Utorok 5. a streda 6. novembra
MINORITY REPORT
Americký sci-fi thriller. Každý uteká... Každého chytia.
Vstupné: 60, 62,  64 Sk, MP 12 r., 145 min., PREMIÉRA
✔ Piatok 8. novembra
INSOMNIA
Americký thriller. Tvrdý policajt. Brilantný vrah. Neuveriteľný zločin.
Nezatváraj oči.
Vstupné 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 118 min., PREMIÉRA
✔ Sobota 9. a nedeľa 10. novembra
VÝLET
Česká komédia. Nevšedný road-movie, v ktorom babička naplní svoj
sen, matka sa k svojim dcéram prestane správať ako k deťom, dcéry
sa k svojim manželom prestanú správať ako k idiotom a otcov popol
je rozptýlený po celej krajine a ešte ďalej.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 100 min., PREMIÉRA
✔ Utorok 12. a streda 13. novembra
AFÉRA S NÁHRDELNÍKOM
Americký romanticko-historický film. Príbeh plný vášne a intríg na
kráľovskom dvore. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP  12 rokov, 120 min., PREMIÉRA 
✔ Piatok 15. novembra
TAKÁ AMERIKA
Maďarská komédia. Sex, drogy a rock-n-roll po maďarsky.
Vstupné: 35, 37, 39 Sk, MP 15 r., 115 min., PREMIÉRA
✔ Sobota 16. a nedeľa 17. novembra
ČERVENÝ DRAK
Americký thriller. Návrat ku koreňom zla. Prvá a najdesivejšia kapi-
tola trilógie o Hanibalovi Lecterovi.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 18 r., 130 min., PREMIÉRA
✔ Utorok 19. a streda 20. novembra
ÚTOK PAVÚKOV
Americká hororová komédia. Čo sa stane, keď pavúk príde do styku
s nebezpečnou chemikáliou?
Vstupné: 60, 62, 64 SK, MP 12 r., 99 min., PREMIÉRA
✔ Piatok 22. novembra
SEX PISTOLS: BES A DES
Anglicko-americký umelecký dokument. Sex pistols existovali len 26
mesiacov a nahrali len jeden album, napriek tomu však navždy zme-
nili tvár populárnej hudby. 
Vstupné: 50, 52, 54 Sk, MP 15 r., 105 min., PREMIÉRA
✔ Sobota 23. a nedeľa 24. novembra
ZNAMENIA
Americký nadprirodzený thriller. Nemôžeme tvrdiť, že sme neboli
varovaní...
Vstupné: 65, 67, 69 SK, MP 12 r., 106 min., PREMIÉRA
✔ Utorok 26. novembra
JEDNODUCHO SEXI
Americká romantická komédia... bez cukru. Christina a jej priateľ
vyznávajú neviazaný život. Viac ako na pána "Pravého" striehnu na
pána "Práve teraz". Muži sú na to, aby sa bolo s kým a na kom poba-
viť, a rozhodne si ich netreba vešať na krk.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP, 84 min.
✔ Streda 27. novembra
SPIDER - MAN
Americký dobrodružný film. Peter Parker vedie úplne normálny život
amerického stredoškoláka. Jedného dňa ho na školskej exkurzii
uhryzne geneticky upravený pavúk a prenesie tak naňho ohromujú-
ce schopnosti... Červenomodrý špeciálny oblek sa stáva symbolom
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Odpovedať na naše otázky  nerobilo v minulom kole nikomu
problém. Z čitateľov, ktorí nám ich poslali do redakcie, sme vyž-
rebovali Viktóriu Volekovú, Štefánikova 709/61. Srdečne blaho-
želáme a výhru si prevezme v redakcii.  

Kto vie ,  odpovie

?
?

?

✃

?

Kupón č. 10
1. Koľko občanov sa zapojilo  do plaveckej štafety?

2. Pred koľkými rokmi vznikol Fotoklub Retina?

3. Na ktorom ostrove bol súbor Hviezdička? 

Meno a priezvisko
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záchrany ľudstva.
Vstupné: 50, 52, 54 Sk, MP, 121 min.
✔ Piatok 29. novembra
SEX A LUCIA
Španielska erotická dráma. Príbeh vášne, inšpirácie a previnenia,
v ktorom sa spája vypätý erotizmus a psychológia.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 18 r., 129 min., PREMIÉRA
✔ Sobota 30. novembra
AGENT BEZ MINULOSTI
Am.špionážna dráma. Bol skvelou zbraňou, kým sa sám nestal terčom.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 120 min., PREMIÉRA

Predaj vstupeniek iba v pokladni kina v čase od 17.30 hod. do 18.30 hod., kedy je aj predpredaj vstupeniek na jeden týždeň dopredu. Vstup do
kinosály počas predstavenia je zakázaný! Zmena programu sa vyhradzuje.

Čo a kedy vysiela TV SEN
Senické noviny
piatok 8. 11. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 10. 11. 11.00 hod. - r
pondelok 11. 11. 18.30 hod. - r 21.30 hod. - r
streda 13. 11. 10.00 hod. - r
piatok 22. 11. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 24. 11. 11.00 hod. - r
pondelok 25. 11. 18.30 hod. - r 21.30 hod. - r
streda 27. 11. 10.00 hod. - r

Skalický magazín
pondelok 4. 11. 21.30 hod. - r
streda 13. 11. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 17. 11. 11.00 hod. - r
pondelok 18. 11. 21.30 hod. - r
streda 27. 11. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 1. 12. 11.00 hod. - r

Myjavské televízne noviny
streda 6. 11. 21.30 hod. - r
piatok 15. 11. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 17. 11. 11.00 hod. - r
streda 20. 11. 21.30 hod. - r
piatok 29. 11. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 1. 12. 11.00 hod. - r

Správy spod Bradla
piatok 29. 11. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 1. 12. 11.00 hod. - r


