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Z prijatia poľských hostí na radnici: zľava veľvyslanec
Poľska v SR J. Komornicki, starosta Pultuska Z.
Rutkowski, primátor Senice Ľ. Parízek, prednosta OÚ
Senica Š. Mikula.

Foto bar

Senica a Pultusk:
Do Európy spoločne

Mesto Senica v posledných rokoch vyvíja značné
aktivity smerom k zahraničiu. Vedenie radnice si totiž
uvedomuje, že význam spolupráce v novej Európe
narastá. Rozširovanie vzťahov, ich prehlbovanie v jed-
notlivých oblastiach života  spoločnosti umožňuje lep-
šie spoznávanie národných kultúr, pochopenie problé-
mov partnera, a tým v konečnom dôsledku  je možná
efektívna  spolupráca  na báze dobrých priateľských
vzťahov. 

Preto senická  radnica ústretovo reagovala na ponuku,
ktorá prišla prostredníctvom nášho veľvyslanectva
v Poľsku. Ochotu  spolupracovať prejavilo mesto Pultusk,
ktoré sa nachádza  pri malebnej rieke Narev asi 60 km
severovýchodne od Varšavy. Po krátkej korešpondencii
pricestovali 15. marca do Senice na prvú návštevu preds-
tavitelia tohto poľského mestečka. Mieru ich záujmu
o nadviazanie spolupráce  a jej rozvíjanie podporila i prí-
tomnosť veľvyslanca Poľska na Slovensku Jana
Komornickeho. 

(pokračovanie na str. 2)

Posolstvo Veľkej noci
Veľkonočné obdobie je časom

života, spoločenstva. Príroda sa pre-
búdza k novému životu. Stretávajú sa
členovia rodín, príbuzní, priatelia, či
len tak, v rámci návštev, alebo sú
motivovaní starodávnymi zvykmi
šibačiek a polievačiek. Toto všetko vo
väčších alebo menších obmenách
bolo už dávno, keď pohanskí
Slovania topili Morenu, vítali návrat
slnka, jari a nového života. Veľká noc
je najväčší a najkrajší sviatok kresťa-
nov, ktorý vznikol na území dnešného
Izraela a Palestíny. Týždeň, ktorý sa
končí Veľkonočnou nedeľou, je
v kresťanstve známy ako obdobie
veľkého pôstu. Nazýva sa aj Veľký
alebo Tichý pôstny týždeň. Prechádza
mu takzvaná Kvetná nedeľa, ktorej
názov je odvodený od evanjeliového
podania Ježišovho vojdenia do
Jeruzalema. Sediac na osliatku ťažnej
oslice mu hádzali na cestu palmové
listy a farebné kvety. Počnúc štvrtkom
dostali jednotlivé dni špecifické
názvy, ktoré objasňujú ich význam.
V týchto dňoch, počas vrcholiaceho
pôstu kresťania v chrámoch čítajú útle
knižôčky - Pašie - „Pasio Christi", ktoré
zachytávajú utrpenie Krista, o ktorom
môžu podať správu len evanjeliá.
Pašie vyslovujú význam, zmysel, cieľ
Kristovho utrpenia. 

Zelený štvrtok pripomína deň, keď
Ježiš poslednýkrát večeral so svojími
dvanástimi učeníkmi veľkonočného,
pečeného baránka, nekvasený chlieb
a víno. Je to známa Posledná večera,
ktorá vošla do dejín aj prostredníc-
tvom umenia Leonarda da Vinci. Ježiš
lámal chlieb, ktorý dával učeníkom
spolu s pohárom vína. Tak ustanovil
sviatosť známu ako Eucharistia -
Večera Pánova.  Zelený štvrtok podľa
biblickej symboliky znamená Posled-
nú večeru. Zelená farba je liturgická
farba nádeje. 

Veľký piatok pripomína veľkosť
utrpenia Ježiša Krista na golgotskom
kríži. Je to deň utrpenia a ukrižovania.
Noc zo štvrtka na piatok je nocou
zrady, opustenosti, zajatia a bitia.
Rímsky miestodržiteľ Pilát v strachu
o svoje postavenie vydal v piatok ráno
Ježiša, aby ho ukrižovali spolu s dvo-
ma zločincami. A tak deviata hodina
ranná, bola hodinou ukrižovania.
Takáto smrť bola pomalá, veľmi boles-
tivá. Kristove mŕtve telo večer sňali
z kríža a pochovali do skalného hrobu,
k jeho otvoru bol privalený okrúhly,
veľký kameň, hrob bol strážený.

(pokračovanie na str. 5)

Dôchodcovia sa dočkali vlastnej kuchyne
„Kuchyňa patrí do každej domácnosti. Domov

dôchodcov je ako jedna veľká rodina, jedna veľká
domácnosť a aká je to domácnosť bez kuchyne? Som
nesmierne šťastná, že sa nám po osemročnom snažení
podarilo vybudovať to, čo nám tu najviac chýbalo," pri-
hovorila sa hosťom Mgr. Zita Rišková, riaditeľka
Domova dôchodcov na slávnostnom otvorení kuchyne
v ich zariadení v piatok 22. marca. Svedkami tejto pre
domov významnej chvíle boli prednosta OÚ Senica Ing.
Štefan Mikula, vedúca odboru financií KÚ Trnava Eva
Púčeková, vedúca odboru sociálnych vecí KÚ Trnava
Mgr. Libuša Hubinová, vedúca oddelenia ústavnej sta-
rostlivosti KÚ Trnava Božena Marečková, zástupcovia
dodávateľských organizácií.

(pokračovanie na str. 6)

Kúpili ste si narcis?
Mnohí mali na jarnom kabáte

pripnutý malý drobný žltý kvietok.
Všetci  kúpou tohto symbolu jari
vyjadrili spoluúčasť  s osudom tých,
ktorých postihla rakovina, ale vyjad-
rili aj vďaku tým, ktorí proti chorobe
bojujú a snažia sa včas diagnostiko-
vať ochorenie a liečiť ho v ranom
štádiu choroby, keď je väčšia šanca
na úspech. V piatok 22. marca
počas Dňa narcisov, ktorý organizu-
je Liga proti rakovine, sa aktivisti
stretli s pochopením mnohých
občanov mesta a do pokladničiek
vyzbierali peniaze, ktoré sa použijú
na výskum, kúpu prístrojov, aby
stále viac ľudí malo šancu na život.
Verme, že sme  venovali peniaze na
správnu vec.    bar 

Porovnanie samospráv
Vláda USA organizuje trojtýž-

dňový medzinárodný študijný
pobyt pre predstaviteľov samos-
práv zo Slovenska. V skupine šies-
tich primátorov, ktorí navštívia päť
miest v USA, je aj  primátor Senice
RNDr. Ľ. Parízek.  Program sa
začne 13. apríla vo Washingtone
D.C. a potrvá do 4. mája. V rámci
programu navštívia primátori
okrem Washingtonu aj Buffalo,
Orlando, Indianopolis a Chicago,
kde sa  oboznámia s fungovaním
samospráv, funkčnosťou miest,
ekonomickým rozvojom v USA.
Celý pobyt je hradený vládou USA.

bar
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Správy z radnice

Z rokovania rady a zastupiteľstva
Tretie riadne zasadnutie mestskej rady

sa zišlo 12. marca a prerokovala materiály,
ktoré boli predložené 22. riadnemu zasad-
nutiu mestského zastupiteľstva  21. marca.
Rokovanie MsR aj MsZ bolo poznačené níz-
kou účasťou poslancov MsZ. Na rokovaní
MsR bolo prítomných 7 členov z 13 a na
rokovaní MsZ bolo prítomných 26  poslan-
cov z 39.

Z programu  22. riadneho zasadnutia
MsZ bola pri schvaľovaní programu už dru-
hýkrát vypustená voľba hlavného kontrolóra
a na návrh Spoločného poslaneckého klubu
bola zaradená až na rokovanie MsZ, ktoré sa
uskutoční v apríli 2002. Rokovanie viedol pri-
mátor mesta  RNDr. Ľubomír Parízek a boli
na ňom prítomní Ing. Štefan Mikula, pred-
nosta Okresného úradu v Senici, riaditelia
príspevkových organizácií v riadení mesta
a obchodných spoločností s účasťou mesta,
vedúci oddelení MsÚ, náčelník MsP a obyva-
telia Kolónie, pretože MsZ schvaľovalo
odpredaj bytov na Kolónii.
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení  MsZ a riešení pri-
pomienok, uznesenia prijaté na 3. riadnom
zasadnutí MsR
- správu auditora o overení riadnej účtovnej
závierky zostavenej k 31.12.2001
- správu o stave nehnuteľného majetku mesta
Senica
Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu o priebežnej kontrole prednesenú
hlavným kontrolórom a stanovisko hlavného
kontrolóra k záverečnému účtu  mesta za rok
2001 
- celoročné hospodárenie mesta a organizá-
cií v jeho riadení s výhradami
- výsledky inventarizácie k 31.12.2001
- dispozície s majetkom
- odpredaj bytov  v domoch č. 545, 546, 547,
548, 549, 550, 551, 552, 558, 559, 603 na
Kolónii žiadateľom. Na zastupiteľstve vystú-
pila aj zástupkyňa obyvateľov Kolónie, ktorá
vyzvala poslancov, aby pri odsúhlasovaní
ceny týchto bytov zohľadnili vek domov
a sociálnu stránku žiadateľov a zľavili na
cenách kotolní, ktoré sa vybudovali v roku
1997 a tak značne zvýšili cenu bytov. Po via-
cerých pozmeňujúcich návrhoch poslanci
napokon schválili 50% zľavu na cenu kotol-
ne. Vo finančnom vyjadrení zľava predstavu-
je 1  149 106 Sk a bola  jediným z kompro-
misov pri odpredaji bytov. Mesto umožňuje
aj sociálne slabším spoluobčanom kúpiť si
byt do osobného vlastníctva a to spôsobom
bezúročného splácania ceny bytu na obdo-
bie jedného, piatich alebo desiatich rokov
v závislosti od výšky ceny bytu.
- odpredaj bytu na Krátkej ul. č. 160
- Ľubomíra Bereša, poslanca MsZ, za zástup-
cu mesta Senica do dozornej rady Službytu,
s.r.o. Senica
- pracovný poriadok mesta Senica
- dofinancovanie kuchyne v Domove
dôchodcov v Senici
Mestské zastupiteľstvo uložilo hlavnému
kontrolórovi:
- uskutočniť kontrolu čerpania rozpočtu
v oddieli – ostatná činnosť v kultúre
- vypracovať opatrenia na dodržiavanie roz-
počtových v zmysle z.č. 303/1995 Z.z.
a v zmysle VZN č. 23

Už viete komu dáte 1 % daní?
V minulom čísle Našej Senice sme uve-

rejnili zoznam všetkých nadácií, občians-
kych združení a iných organizácií zo Senice,
ktorým môžete venovať jedno percento svo-
jich daní. Keďže zamestnanci firiem tak
môžu urobiť do 30. apríla, ostatní daňovníci
do 17. apríla vychádzame v ústrety poten-
cionálnym darcom a uverejňujeme tieto
subjekty aj  s identifikačným číslom organi-
zácie (IČO), ktoré je potrebné vypísať na tla-
čivo Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpo-
vedajúcej 1 % zaplatenej dane:
Club sálového futbalu Moby Dick

– 34028757
Cyklistický klub Dema – 31822789
Dobrovoľný požiarny zbor – 37837419
DOMKA – Združenie 
saleziánskej mládeže – 36087203
Futbalový klub Slovenský hodváb

– 31870210
Hanko kai karate klub – 00589233
Hokej club Slovenský hodváb – 17641799
Klub silového trojboja – 34075020
Motosport AMK – 31826521
Nadácia Škola deťom – 34029290
Okresná rada Pionier – 37837214
Plavecký klub Záhorák – 36085715
Rodičovské združenie pri Materskej 
škole, Hollého ul. – 37837206
Rodičovské združenie pri ZŠ 
na Mudrochovej ul. – 37837427
Slovenský Červený kríž – 00416002
Slovenský zväz telesne postihnutých

– 36094897
Športový klub Quirinus – 36086886
Tanečná skupina Scream – 36083267
Tenisový klub Slovenský hodváb

– 34075038
Volleyball club Slovenský hodváb

– 17641781
Záhorácky aeroklub – 31827942
Zväz postihnutých civilizačnými 
chorobami – 36084654

NS

Senica a Pultusk:
Do Európy spoločne
(dokončenie zo str. 1)

Starostu Pultuska Zbigniewa Rutkows-
keho, jeho zástupcu Wojciecha Debskeho
a Janusza Borzynskeho prijal  v obradnej
sieni MsÚ primátor Senice RNDr. Ľubomír
Parízek. Vyjadril potešenie nad tým, že pre
Senicu  sa otvára nová možnosť  nájsť si
priateľov a spolupracovať s nimi na pros-
pech občanov  oboch miest.

Zbigniew Rutkowski vyjadril presved-
čenie, že spolupráca medzi mestami
v blízkej budúcnosti  prispeje k výmene
myšlienok, informácií a skúseností v mno-
hých, pre oboch  zaujímavých oblastiach.
Mesto  Pultusk,  ktoré má už viacero ses-
terských miest, považuje rozvoj vzťahov
so  Senicou  za veľmi dôležitý krok  k otvo-
renej Európe. V tejto súvislosti veľvyslanec
Jan Komornicki v príhovore povedal, že
fandí takýmto aktivitám samospráv, ktoré
vedia iniciatívne robiť mnohé potrebné
a dôležité veci smerom k zahraničiu.  

Obe mestá spája veľa spoločného.
Dejiny Pultuska  siahajú do začiatku 13.
storočia, čo potvrdzujú početné zachova-
né pamiatky. V súčasnosti má Pultusk
okolo 20 tisíc obyvateľov a zvláštnu
pozornosť si zaslúži fungovanie Vysokej
školy humanitnej, ktorá v súčasnosti vzde-
láva vyše 15 tisíc študentov. Veľký význam
pre postavenie mesta  má činnosť domu
Polonie, domu zahraničných Poliakov,
dôležitého konferenčno-hotelového cent-
ra, ktorého ponuka je známa aj ďaleko za
hranicami Poľska. Pultusk je prezývaný aj
Benátkami Mazovskej oblasti.

Poľskí hostia si v sprievode primátora
Senice RNDr. Ľ. Parízka, jeho zástupcu
Mgr. O. Krajčiho  a prednostky MsÚ JUDr.
K. Vrlovej  prezreli Dom kultúry, zimný šta-
dión, krytú plaváreň a navštívili Kunovskú
priehradu. Keďže predstavitelia oboch
miest sa zhodli na tom, že mestá sú si veľmi
podobné a majú si navzájom čo ponúknuť,
tak na prelome mája a júna pocestujú
predstavitelia Senice do Poľska, aby
v Pultusku podpísali zmluvu o spolupráci.   

Mesto Senica rozvíja  priateľské kon-
takty  s mestom Trutnov v Českej republi-
ke, s ktorým  viažu Senicu viac ako dvad-
saťročné  partnerské vzťahy. V roku 2001
sa spolupráca rozšírila o mestečko Velké
Pavlovice, tiež v ČR. Už rok majú za sebou
kontakty v kultúrnej, spoločenskej i špor-
tovej oblasti s mestečkom Herzogenbuch-
see vo Švajčiarsku. 

Viera Barošková

Mestské zastupiteľstvo odporučilo primáto-
rovi mesta:
- rozpočet mesta na rok 2002 na informačné
služny TV SEN upraviť tak, aby sa vysielalo
jedenkrát do mesiaca a uskutočniť štyri
okrúhle stoly, ktorých program odporučí
redakčná rada TV SEN a primátor mesta
- rozšíriť náklad mesačníka Naša Senica na
4 500 výtlačkov
- prerokovanú správu „ prehľad plnenia príj-
mov a výdavkov mesta za rok 2001" zverejniť
v budúcom čísle  Našej Senice.

Najzávažnejším bodom rokovania MsZ
bol Prehľad plnenia príjmov a výdavkov
mesta a organizácií v jeho riadení za rok
2001. K celoročnému hospodáreniu mesta sa
vyjadril hlavný kontrolór, auditorka a napo-
kon mestské zastupiteľstvo súhlasilo s celo-
ročným hospodárením s výhradami. Príjmová
časť rozpočtu  mesta v roku 2001 dosiahla
116,310 mil. Sk a výdavková časť 108,998 mil.
Sk. V súčasnosti je mesto v rozpočtovom
provizóriu a na mesiac apríl zvoláva primátor
mesta 23. riadne zasadnutie MsZ, ktorého
hlavným programom bude schválenie rozpo-
čtu mesta na rok 2002.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Výročie oslobodenia   
V nedeľu 7. apríla uplynie 57 rokov od

chvíle, kedy si  Senica a jej obyvatelia
vydýchli po dlhých rokoch vojny a dočkali
sa oslobodenia. Tieto udalosti si pripome-
nieme na pietnom akte kladenia vencov
pri Pamätníku oslobodenia v piatok 5.
apríla o 14.30 hod. Mesto Senica pozýva
všetkých, ktorí si chcú uctiť pamiatku oslo-
boditeľov.
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Mozaika z mesta

Brigitu
Schmögnerovú

Dnes máme kalendár plný rôznych
sviatkov. Čo pre vás znamená  MDŽ, na
ktorý si spomína už len málokto? 

- Priznám sa, že som príliš neholdovala
tomuto sviatku, na druhej strane som proti
tomu, aby sa vymazal z kalendára. Je to
príležitosť, aby sme sa zamysleli samy nad
sebou a aby sme aj spoločnosti niečo  pri-
pomenuli. Udržujme takéto sviatky – nie
je to len  pozostatok minulého režimu, ale
vieme, že je to vážený sviatok v mnohých
západných štátoch. 

Z vysokej pozície  vo vláde SR ste pred
časom nedobrovoľne odišli. Teraz
odchádzate na vysoký post  do OSN, kde
sa vás na stranícku príslušnosť nik pýtať
nebude. Aký je váš vnútorný postoj  po
tom, čo ste  vystúpili z SDĽ? Sú vám stále
blízke ľavicové hodnoty?

- Samozrejme, že áno. Možno je to
možno paradoxné, ale  to bol vlastne
dôvod, prečo som z SDĽ odišla. Pretože
s pomermi, ktoré sa tam udomácnili, som
sa jednoducho  s nimi  nemohla identifiko-
vať  a nemohla som ani súhlasiť s politikou,
ktorú SDĽ robila. Akokoľvek hovoria niečo
iné, v skutočnosti vlastne stratili schopnosť
reálne presadzovať záujmy svojej vlastnej
voličskej základne. 

Do Senice ste chodievali pomerne
často.  Aké máte spomienky na  mesto
a ľudí?  

- Neviem,  či to bola náhoda - vždy mi
to však  dobre padlo, ale dostávala som sa
do styku s ľuďmi, ktorí stáli zato. Chodila
som do Senice rada pri viacerých  príleži-
tostiach. Nedá sa jednoducho zabudnúť
na spomienkové oslavy 90. výročie nedo-
žitých narodenín L. Novomeského
a mnohé iné podujatia, na ktorých som
mala česť sa zúčastniť.  

Za rozhovor poďakovala
Viera Barošková

Ru�e pre �eny  
Femina klub pri SZOPK v Senici si kaž-

doročne pripomína sviatok Medziná-
rodný deň žien, ktorý má hlboké historic-
ké korene a oslavujú ho v mnohých kraji-
nách sveta. Ako v úvode stretnutia kona-
ného 7. marca v Múzeu L. Novomeského
zdôraznila RNDr. Ľubica Krištofová,
považujú to za príležitosť vzdať hold
ženám a poďakovať im za to, že sú
a skrášľujú tento svet, robia ho ľudskej-
ším, tolerantnejším. Najviac sa žena
spája s poslaním  matky, ale jej „úloh
a poslaní“ je oveľa viac.

Každý zo svojho okolia pozná ženy,
ktoré si k tým  tradičným priberajú i čosi
navyše. Preto, že cítia v sebe silu pôsobiť
na okolie a zmeniť  zabehané systémy,
zbúrať tradičné mýty a meniť ich.   Sú to
ženy, ktoré  neváhajú  postaviť sa na čelo
nejakej iniciatívy, hnutia, ba i vlády.
Príkladom takejto ženy, ktorá svoje sily
a schopnosti odovzdávala  vo verejnom
záujme, je poslankyňa NR SR Brigita
Schmögnerová (poslaneckého mandátu
sa vzdala 13.3.2002). Prijala pozvanie
organizátorov na besedu Žena v politike
a strávila dve hodiny s účastníkmi stretnu-
tia, na ktorom ju za mesto Senica privítal
viceprimátor Mgr. O. Krajči.  Bolo to vlast-
ne jedno z jej posledných verejných vystú-
pení na Slovensku, pretože už o týždeň
nato sa začala jej dvojročná misia vo funk-
cii výkonnej tajomníčky Európskej hospo-
dárskej komisie OSN so sídlom v Ženeve,
ktorú menuje priamo generálny tajomník
OSN Kofi Annan.  Stala sa tak najvyššie
postaveným zástupcom SR v medzinárod-
ných inštitúciách. 

Otázky prítomných žien smerovali naj-
viac práve do oblasti jej nového pôsobe-
nia v nadväznosti na rodinu, na pretrase
však boli i aktuálne  problémy domácej
politickej scény (privatizácia SPP, neban-
kové subjekty, prechod kompetencií na
samosprávu, atď.). Vyjadrila sa i k nášmu
vstupu do NATO a EÚ. „Ak mi niečo nedá

spať, tak je to práve náš vstup do euroat-
lantických štruktúr. Nejsť tam, by bolo
nezodpovedné. Nesmieme našim deťom
zahatať cestu. Musíme si zodpovedne
povedať, že ak sa teraz nedostaneme do
EÚ, ďalší vstup bude umožnený až o 10-
15 rokov“, povedala.  V diskusii neraz
zaznelo konštatovanie, že v politike u nás
je stále málo žien. V tejto súvislosti dala za
príklad škandinávske krajiny, kde je naj-
väčšie zastúpenie žien v politike. Vyzvala
tiež mladé vzdelané ženy, aby sa zaujíma-
li o pôsobenie vo verejnom živote.

Predsedníčka klubu Nadácie L.
Novomeského v Senici Milina Rosová
vyzdvihla skutočnosť, že B. Schmögne-
rová nikdy neodmietla pozvanie na podu-
jatia organizované klubom nadácie
a vyslovila ľútosť nad tým, že na 2 roky
odchádza zo slovenského verejného
života. 

Viera Barošková 
Foto autorka

Brigita Schmögnerová dostala od
Femina klubu netradičný  zvláštny darček
– Ľ. Krištofová (vľavo) jej odovzdala črepi-
nu z doby bronzovej, nájdenú v Senici
a starú asi 2000 rokov, ktorá jej má aj
v cudzine pripomínať domovinu. 

???otázka pre

4.3. - Pracovné stretnutie s Technický-
mi službami s.r.o. Senica a riaditeľ-
mi základných škôl na tému: Jarné
upratovanie, čistota mesta a okolia

5.3. -  Pracovné rokovanie s predstaviteľ-
mi Slovenskej správy ciest na tému:
Možnosť realizácie kruhových
objazdov v meste, príprava druhej
etapy obchvatu mesta

6.3. - Pracovné stretnutie s odbormi o no-
vom zákonníku práce, zmenách
v súvislosti s novými zákonmi
o verejnej službe

- Rokovanie s novým riaditeľom
Mestského podniku služieb Ing.
Jánom Bachurom o príprave trho-
vísk na novú sezónu, zámeroch
mesta a koordinácii spolupráce
pri sprevádzkovaní novej kuchyne
v Domove dôchodcov

- Poďakovanie do dôchodku odchá-
dzajúcemu riaditeľovi MsPS Ing.
Štefanovi Vaculkovi

7.3. -  Priebežné rokovanie so zaintereso-
vanými organizáciami na príprav-
ných predprojektových prácach na
realizovanie skládky KO Jablonica

- Obchodné rokovanie so Zväzom
družstevných roľníkov o odkúpení
rekreačnej chaty nad plážou na
Kunovskej priehrade do majetku
mesta

- Slávnostná výročná schôdza miest-
nej organizácie Jednoty dôchod-
cov Slovenska, stretnutie s účast-
níkmi v DK

12.3. - Pracovné rokovanie s ministrom
zdravotníctva Romanom Kováčom
za účasti prednostu OÚ Ing. Štefa-
na Mikulu a riaditeľky Polikliniky
Senica MUDr. Magdalény Kačico-
vej na tému: Bezodplatný prevod
majetku Polikliniky do majetku
mesta

- Príprava snemu Združenia miest
a obcí záhorskej oblasti a rokova-
nie rady ZOZO

- Zasadnutie MsR
13.3. - Rokovanie s vedúcim odboru školst-

va OÚ Senica Mgr. Ivanom Lajdom
o prechode materských a základ-
ných škôl a iných školských zaria-
dení do pôsobnosti mesta k 1. 7.
2002, zosúladenie zámerov
v oblasti školstva

- Stretnutie s novým riaditeľom Prvej
stavebnej sporiteľne, prezentácia
možností a produktov Prvej sta-
vebnej sporiteľne 

14.3. - Účasť na slávnostnom otvorení
Tatrabanky v Senici

15.3. - Prijatie zástupcov hokejového klubu
HC INPRO. Prezentovanie záme-
rov hokejového klubu

- Stretnutie s Ing. Čarnogurským, ria-
diteľom firmy IPEC. Zhodnotenie
projektu Delphi a kalkulácie k ďal-
ším zahraničným investíciám
v Senici

Aktivity radnice
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Prvé poznatky z USA
V minulom čísle Našej Senice sme čitate-

ľov informovali, že mesto Senica  uspelo vo
výberovom konaní projektov, ktoré organi-
zovalo Centrum rozvoja samospráv na
Slovensku spolu s Iowa State University
(USA) a dvaja pracovníci MsÚ v marci a aprí-
li navštívia USA, aby mohli študovať skúse-
nosti  amerických kolegov v oblasti ekono-
mického rozvoja mesta. Projekt Manaž-
ment miest bol  totiž zameraný práve na túto
oblasť a spokojnosť obyvateľov. 

Ing. arch. Pavol Mikulíček odcestoval do
USA 9. marca. Prvý vyslanec našej samos-
právy (Ing. Mgr. Miriam Chropovská odce-
stovala 26. marca) v USA sa našej redakcii
ozval s prvými poznatkami. 

„Študijný pobyt v USA mal v počiatočnej
fáze veľký prínos pre spoznanie nielen orga-
nizácie a štruktúry samosprávy a plánovania
rozvoja mesta, ale aj vo využívaní efektivity
pracovnej sily. Po príchode do USA sme
odišli do univerzitného mestečka v Ames,
kde nás priamo na vysokej škole na katedre
politológie  oboznámili so štruktúrou samos-
práv a kde každé mesto odprezentovalo
problémy, ktoré ich trápia a náznaky, ako ich
možno riešiť. Na otázku ako znížiť neza-
mestnanosť a zvýšiť kapacitu ubytovania
som dostal tradične známu odpoveď - pri-
tiahnuť zahraničných investorov do mesta.
Avšak po osvetlení problému a komplikova-
nosti riešenia vyzeralo to byť na tvrdý orie-
šok aj pre amerických profesorov. 

Každý reprezentant mesta dostal pridele-
né partnerské mesto s približne rovnakým
počtom obyvateľov a podobným smerova-
ním ekonomického rozvoja, kde si každý
z účastníkov vymenil skúsenosti z tejktorej
samosprávy. Senici bolo pridelené mesto
Marion v blízkosti mestskej metropoly Cedar
Rapids. Prvé veľké badateľné rozdiely boli
v kompetenciách. Riadením manažmentu
mesta je poverený city manager, čo je ekvi-
valent prednostu (nemusí byť obyvateľom
mesta) a primátor, ktorého práca je na polo-
vičný úväzok, má spravidla reprezentačnú
úlohu. 

Vyjadrenia komisií majú veľkú váhu a dá
sa povedať, že sú už takmer záväzné pre

zastupiteľstvo. 
Špecifikum je existencia oddelenia

a komisie špecificky zameraný na ekonomic-
ký rozvoj, čo zvyšuje efektivitu práce MsÚ
v rozvíjaní aktivít samosprávy a samozrejme
mesta ako takého (len podotýkam, že žiad-
ne zo zúčastnených miest zo Slovenska ani
z Čiech takéto oddelenie nemá).

Veľmi závažným rozdielom medzi
Slovenskom a USA  je politická príslušnosť
zastupiteľstva. Kým na Slovensku je skladba
lokálneho parlamentu situovaná politicky,
skladba v USA je bezpartajná. 

Čo sa týka miery vzdelanosti na MsÚ, od
každého vedúceho pracovníka sa vyžaduje
vysokoškolské vzdelanie v príslušnom smere
(nie sú však vylúčené výnimky).

„Stránky" vybavuje asistentka, ktorá je pre
2-3 vedúcich oddelení. V prípade náročnej-
ších problémov - tie riešia vedúci prípadne
ich zástupcovia. Najstrhujúcej-šia je však
osveta a komunikácia s obyvateľmi, deťmi
počínajúc. Stal som sa svedkom prezentácie,
kde vedúci oddelenia výstavby prezentoval
územný plán mesta deťom 6. triedy na
základnej škole, ako môžu vstupovať do
tvorby územného plánu a pod. 

Z pohľadu architektúry a dispozície mest-
ského úradu sú priestory otvorené a konci-
pované tak, aby bola možná orientovate-
ľnosť návštevníka medzi špecializovanými
pracoviskami." 

V ďalšom čísle, po návrate oboch pracov-
níkov MsÚ z USA, budeme prezentovať aj
ich ďalšie poznatky a skúsenosti.

bar

P. Steyer oslavuje 75. narodeniny 
Sochárovo dielo 
máme aj u nás

Každý svoj list začína „Lieber Jožko".
Písané sú v nemčine, ale  keď má mož-
nosť, rozpráva i po  slovensky. Listov pri-
chádza do roka viac a nikdy v nich neza-
budne opýtať sa na ďalších priateľov a čo
je nové v Senici. 

Hoci Peter Steyer zo Slovenska odišiel
krátko pred koncom druhej svetovej vojny
najprv do Viedne a potom do Nemecka,
na krajinu svojho detstva nezabudol.
Intenzívne písomné styky vedie s kamarát-
mi z detstva Jozefom Holkovičom,
Samuelom Ťulákom, cez ktorých si pripo-
mína staré miesta v Senici na Kunovskej
ulici, kde Steyerovci bývali vedľa MUDr.
Šimka. Jeho otec bol riaditeľom daňového
úradu a mama domáca.

Sochár P. Steyer práve v Nemecku napl-
no rozvinul talent, ktorý sa uňho prejavil
ešte počas pobytu v Senici. Matkina pria-
teľka Alžbeta Pokorná, vidiac u malého
chlapca vlohy pre umenie, zohrala  pozitív-
nu úlohu pri výbere  jeho povolania.
Umelecká atmosféra v kaštieli, v ktorom je
dnes Záhorská galéria, natoľko ovplyvnili
malého Petra Steyera, že gymnaziálne štú-
diá v Malackách a Bratislave boli už jasnou
orientáciou na umenie. Úspešne urobil pri-
jímacie skúšky na Akadémii výtvarných
umení vo Viedni a stal sa žiakom profeso-
ra Jozefa Müllnera. Neskôr študoval
v Berlíne na Vysokej škole výtvarných
umení. Do jeho života hlboko zasiahla
spolupráca s archeológom H. Lenzenom,
takže istý čas pôsobil v Iraku a neskôr
v Turecku.   Svoje umelecké ambície však
rozvíjal i tam.

Diela P. Steyera možno zaradiť do sláv-
nej berlínskej sochárskej školy. Iba zriedka
pracoval s kameňom, takmer všetky diela
vznikajú v hline, predovšetkým v sadre.

V novšej dobe do vosku a potom sa odlie-
vajú do bronzu. Vznikajú priamo, bez
predkreslenia, podľa živého modelu alebo
podľa vlastných predstáv.  Od samého
začiatku sa pozornosť umelca sústreďova-
la  na ľudské telo, spočiatku v pokoji,
neskôr čoraz viac v pohybe. Neomylne,
dôsledne kráčal svojou cestou, nepodlie-
hajúc novodobým experimentujúcim  prú-
dom v umení, v očiach niektorých   možno
chápaných ako príliš obmedzujúce, ale
práve v tejto nikdy neprerušenej konze-
kventnosti spočíva sila umelca P. Steyera. 

Ten  30. marca oslávi 75. narodeniny a
do Neubulachu-Liebelsbergu poputuje list
s gratuláciou od priateľov. Jeho meno
a najmä socha s názvom Dojčiaca zdobí
obradnú sieň mestského úradu. Mestu
Senica ju daroval, po tom, čo v roku 1996
bol hosťom slávnostných podujatí k 600.
výročiu udelenia mestských výsad Senici. 

Viera Barošková

Pri jednom zo stretnutí kamarátov
z mladosti si  spoločne prezreli zrúcaniny
hradu Branč. V strede Peter Steyer, vpravo
Jozef Holkovič, vľavo Samuel Ťulák.

Posolstvo Veľkej noci
(dokončenie zo str. 1)

Biela sobota. Je dňom tichého hrobového
odpočinku Kristovho tela. Názov Biela sobo-
ta dostala od bieleho hrobu a bieleho plátna,
do ktorého zavinuli Ježišovo mŕtve telo, pre-
tože Židia nepoznali naše klasické truhly. 

Veľkonočná nedeľa je najväčší kresťan-
ský sviatok. Po prvýkrát v histórii ľudstva
Život zlomil moc smrti. Tento deň pripomí-
na Ježišovo slávne Zmŕtvychvstanie. Denne
pribúdalo tých, ktorým sa Kristus ukázal
v rôznych situáciách a podobách. 

Veľkonočný pondelok je dňom potvrde-
nia Kristovho života. Ježiš Kristus vždy robil
dobre iný, ale v tomto prípade ide o trvalé
dobro, ktoré bude vždy nielen symbolizo-
vať, ale aj živo sprítomňovať jeho lásku.
Vykročme z chrámov do sveta nevraživosti,
závisti, nelásky a neprajnosti s obrazom
Ježiša v srdci. Naša chorá spoločnosť ne-
smierne potrebuje práve toto Kristovo
posolstvo. Každoročne prežívame zázrak
prebúdzania sa prírody, dovoľme, aby sa
nielen zázrak vzkriesenia prírody, ale najmä
zázrak Vzkriesenia Krista dotkol i nás.
Zvláštnosť a neopakovateľnosť kresťanskej
Veľkej noci je v Božom dare pokoja. Tento
dar je hybnou silou nášho života. Pretvára
vzťahy ľudí s ľuďmi a ľudí s prírodou.
V Ježišovi Kristovi sa Boh sklonil k nám, keď
rozopäl ruky na kríži, aby objal všetkých bez
rozdielu. 

Preto vám odovzdávam najkrajší
pozdrav – pozdrav vzkrieseného Ježiša
Krista „Pokoj vám".

Teológ Peter Maca
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Súbor LADIES MAŽORETKY, ktoré pra-
cujú pri Mestskom kultúrnom stredisku
v Senici, netreba verejnosti nijako zvlášť
predstavovať. Kolektív mladých dievčat, kto-
rých krása a mladosť je zvýraznená zaují-
mavým kostýmom a neodmysliteľnou palič-
kou, sa stal populárnym nielen v našom
meste, ale takmer po celom okrese.

Svojimi vystúpeniami dievčatá obohati-
li mnohé programy, napríklad na plesoch,
na tradičnom vyhlasovaní najlepších špor-
tovcov roka Senice, na stavaní mája
v Závode, futbalovom zápase s českým
hviezdnym výberom v Holíči, ako aj na
spoločnom vystúpení so súborom mažo-
retiek Iskrička z CVČ v Holíči a mnohých
ďalších podujatiach. Súbor mažoretiek za
svojej existencie ešte nikdy nechýbal na
podujatiach akými sú Záhorácky maratón
a súťaž požiarnych družstiev o putovný
pohár primátora nášho mesta.

Na celom Slovensku je množstsvo
podobných súborov. V niektorých
mestách pracujú pri športových kluboch
a len malá čiastka z nich pracuje pri kul-
túrnych inštitúciách. Prečo? Odpoveď je
ľahká. Ich činnosť je v mnohom závislá od

financií (koniec-koncov ako každá záujmo-
vá činnosť), a tými kultúrne inštitúcie
neprekypujú. Tie, ktoré pracujú pri športo-
vých organizáciách majú aj to šťastie, že
sú evidované v združeniach a majú väčšiu
možnosť vycestovania do zahraničia, čo je
pre každú členku jednou z mála odmien

za reprezentáciu tej-ktorej organizácie.
Náš súbor mažoretiek LADIES vznikol

v roku 1996 pod vedením Nadi
Hajdinovej, ktorá vykonáva funkciu chore-
ografky a zároveň vedúcej súboru niekoľ-
ko rokov bez nároku na odmenu, za čo jej
patrí úprimná vďaka. V dnešnej dobe, keď
sa mnohí ľudia hrnú za mamonom
a zadarmo nič nie sú ochotní urobiť, je
takáto schopnosť a ochota vzácna. Za 6-
ročné obdobie sa vystriedalo v súbore
množstvo talentovaných a pekných diev-
čat z celého regiónu. Je náročné vytvoriť
zohratý kolektív dievčat, ochotných nacvi-
čovať vo večerných hodinách alebo
v sobotu popoludní. Avšak pri maximálnej
snahe a chuti na sebe pracovať sa dá
zvládnuť takmer všetko.

V súčasnosti súbor navštevuje 12 diev-
čat vo veku od 14 do 20 rokov a hoci im
doteraz nebolo umožnené vystúpenie
v zahraničí, so zahraničnými populárnymi
osobnosťami sa už viackrát stretli. To
dokazuje aj naša fotografia, na ktorej sú
spolu s populárnym českým moderátorom
Jánom Rosákom. Ten bol našimi dievčatmi
veľmi očarený.

Touto cestou chceme popriať našim
dievčatám ešte veľa krásnych podujatí so
zaujímavými osobnosťami, aby ešte dlho
rozdávali pocit krásy a šťastia pri pekných
skladbách.

Mária Bezdeková
MsKS Senica

Kolektív MsKS Senica - LADIES MAŽORETKY
Mladosť, krása, radosť z pohybu

K O N K U R Z
do tanečnej skupiny mažoretky LADIES pri MsKS Senica

Si pohybovo nadaná, máš rada tanec a pekné melódie?
Končíš ZŠ a chceš využívať svoj voľný čas zmysluplne?

Neváhaj  a  vyskúšaj  svoje  danost i  byť  mažoretkou! ! !
Zúčastni sa konkurzu, ktorý sa uskutoční dňa

19. apríla 2002 o 16. hod. v Dome kultúry Senica.
Bližšie informácie na č.t. 0907 321 049 alebo 0907 118 505.

Svet knihy v novom svetle
Záhorská knižnica sa v spolupráci

s vedením I. ZŠ a ŠZŠI v Senici a ich žiak-
mi zapojila do celoslovenskej akcie verej-
ných čítaní. Jej cieľom bolo hľadanie pri-
meranej formy, ktorá by priblížila deťom
svet knihy. Rozruch okolo Harry Pottera
presvedčil mnohých, že kniha s dobrým

príbehom dokáže zaujať mladú generáciu
i na prahu tretieho tisícročia. Atmosféra na
I. ZŠ, kde žiaci druhých ročníkov pracova-
li spolu so svojimi pani učiteľkami s knihou
Márie Ďuríčkovej Danka a Janka bola toho
dôkazom.

Deti spievali, kreslili, modelovali, vystri-
hovali, recitovali úryvky z knižky. V závere
s veľkým záujmom sledovali dramatizáciu
jedného z príbehov valachov Maťka
a Kubka v podaní študentov katedry báb-
karskej tvorby VŠMU v Bratislave. 

Podobná tvorivá nálada vládla i popo-
ludní v priestoroch Múzea Laca
Novomeského, kam prišli žiaci vyšších
ročníkov ŠZŠI, aby predviedli, že i oni sú
šikovní modelári, speváci, recitátori
a herci. Forma prezentácie príbehu
Pišťáčika, ktorú zvolili ich pedagógovia
určite prispela k naplneniu cieľa celého
podujatia. Organizátorom zostáva iba
veriť, že stretnutie s knihou nebolo pre
mladých čitateľov posledné. 

K. Soukupová
riaditeľka Záhorskej knižnice

Foto bar

Žiaci Špecializovanej základnej školy inter-
nátnej mali so svojím programom zaslúže-
ný úspech.

Deti súťa�ili
V Dome kultúry sa 26. marca uskutočni-

la regionálna súťaž  detskej dramatickej tvo-
rivosti okresov Senica a Skalica, ktorej  hlav-
ným organizátorom bolo Hornozáhorské
osvetové stredisko a odbory školstva, mláde-
že a telesnej výchovy OÚ Senica a Skalica.
Na prehliadke sa predstavili súbory
Záhoráčik z Cerovej, Kuklováčik z Kuklova,
Zádrapky zo Senice, Gbelanček z Gbelov,
Včelička zo Senice, Srdiečka   z Brodského,
Drak z Radošoviec a Bosorky z Kopčian.
Víťaz postúpil na Senickú divadelnú jar.

bar 
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Ako sťažiť prácu vreckárom
Na našu redakciu sa obrátilo niekoľko občanov nášho

mesta, ktorí  upozornili, že sa stali obeťou krádeží v super-
marketoch. Skutočnosť, že v tomto roku sa zvýšil počet vrec-
kových krádeží, nám potvrdil i náčelník MsP.  Z tohto dôvo-
du sme sa rozhodli opätovne zverejniť niekoľko rád, ako
predchádzať tejto nepríjemnej udalosti.

Mestská polícia
ZASAHOVALA

Zlodeji v Cieli. Na dispečingu MsP pri-
jali 1. marca o 9. hod. telefonát z obchod-
ného domu Cieľ, že tam majú zlodejov.
Na mieste sa nachádzali dvaja muži z
okresu Trnava. Pri zisťovaní totožnosti
vyšlo najavo, že po jednom  z nich je
vyhlásené pátranie. Hľadanú osobu si pre-
vzala hliadka PZ SR.

Plech museli vrátiť. Hliadka MsP 8.
marca o 9.15 hod. spozorovala na Želez-
ničnej ulici dvoch ľudí, ako vezú na vozíku
hliníkový plech. Preverovaním sa zistilo, že
plech pochádza z neďalekej firmy, kde ho
dotyční  ukradli. Plech bol vrátený majite-
ľovi. Prípad je v riešení MsP.

Potrestali ho rodičia? Na Hollého ulici
pristavila 10. marca o 17. hod.  príslušníkov
mestskej polície občianka mesta, ktorej
maloletý chlapec utrhol z osobného auta
evidenčné číslo. Pretože  náhradu škody
poškodená nežiadala, chlapca odovzdali
policajti rodičom, s ktorými bol prípad pre-
konzultovaný.

Najľahším terčom vreckárov sú osame-
lé ženy s taškou prehodenou na pravom
pleci. Ak si myslíte, že bočné zapínanie na
pracku, pod ktorou je ešte zips, ochráni
vašu kabelku, ste na omyle – otvoriť sa dá
za päť sekúnd. Preto noste kabelku radšej
na ľavom pleci alebo pred sebou. 

Jednoznačne by ste mali mať peňažen-
ku na dennú potrebu, v ktorej budete nosiť
malú hotovosť a oddelene nosiť väčšie
peniaze. Tie je dobré mať uložené na bez-
pečnom mieste spolu s dokladmi. Vrecká
tým bezpečným miestom rozhodne nie sú,
pretože profesionalita vreckárov je vysoká.
Spoľahlivejšie sú miesta na tele, pod ode-
vom, napríklad štíhla ľadvinka pod nohavi-
cami (money belt), kapsička pod tričkom
zavesená na krku, prípadne prichytená
o opasok, visiaca zvnútra nohavíc.  

Pokiaľ ide o miesto, dnes už nie sú ob-
ľúbené plochy preplnené ľuďmi. Ak sa
ľudia tlačia, zneistia a zväčša si dávajú
veľký pozor. Vreckári preto najradšej pra-
cujú v obchodoch s odevmi. Obľúbené sú
supermarkety, dopravné prostriedky alebo
reštaurácie. Tam si totiž hostia kabáty bez
obáv vešajú na operadlo a kabelky pokoj-
ne odložia na zem. A ešte jedna rada: pro-
fesionálni vreckári neberú ohľad na to, či
ide o matku s deťmi, dôchodcu alebo inva-
lida. Idú najmä po kabelkách, peniazoch
a šperkoch. Nestaňte sa teda ľahkou koris-
ťou!

Ukradnuté kabelky a peňaženky často
skončia odhodené na rozličných miestach

Dôchodcovia sa dočkali 
vlastnej kuchyne

(dokončenie zo str. 1)
Nielen vedenie Domova dôchodcov, ale

i obyvatelia  prekypovali radosťou, že myš-
lienku sa podarilo realizovať, veď odteraz
sa podmienky stravovania obyvateľov
domova diametrálne zmenia, pretože sami
budú môcť ovplyvňovať sortiment a kvalitu
podávanej stravy. Túto skutočnosť vyzdvi-
hol vo svojom príhovore tiež primátor
mesta RNDr. Ľubomír Parízek s poukáza-
ním na fakt, že v tak krátkom čase sa to
podarilo urobiť preto, že išlo o spoločné
dielo samosprávy, štátnej správy a Domova
dôchodcov. Po asi pol roka trvajúcej  prí-
pravnej fáze sa v decembri  minulého roka
začali rekonštrukčné práce a ukončené boli
za štyri mesiace. Finančne sa na staveb-
ných prácach podieľalo mesto, ktoré zo
svojho rozpočtu vyčlenilo na túto akciu 1,2
mil. Sk. Nákup technológie v hodnote
1,836 mil. Sk financoval štát. Primátor

poďakoval tiež realizátorom rekonštrukcie
kuchyne za rýchlu a kvalitnú prácu. 

V tento deň nezabudla riaditeľka
Domova dôchodcov poďakovať za osem
rokov trvajúcu dobrú spoluprácu reštaurá-
cii Malina a jej vedúcej Anne Bobekovej,
ktorá bola ich partnerom pri stravovaní oby-
vateľov. Denno-denne pripravovali a dová-
žali stravu pre približne 250 obyvateľov
domova. Pripomenula, že  Domov dôchod-
cov bol daný do prevádzky 1. septembra
1993, ale bez vývarovne. 

Viera Barošková
Foto autorka

aj s rôznymi dokladmi. Pokiaľ nájdete takú-
to peňaženku alebo kabelku odovzdajte ju
na mestskú políciu. Zamestnanci MsP
zabezpečia, aby sa vrátila svojmu majiteľo-
vi, čím mu ušetríte čas aj ďalšie peniaze
vynaložené pri vybavovaní nových dokla-
dov. 

Primátor Senice RNDr. Ľ. Parízek prestrihol
pásku a tým dal do prevádzky kuchyňu v
Domove dôchodcov. V strede vedúca
odboru KÚ Trnava E. Púčeková, vľavo riadi-
teľka Domova dôchodcov Mgr. Z. Rišková.

Kazičkovej obrazy
Výstavné priestory HOS sú od 26. marca

do 12. apríla venované časti jubilejnej autor-
skej výstave obrazov Jany Kazičkovej –
Suchovskej, riaditeľky ZUŠ v Brezovej pod
Bradlom. Seničania a návštevníci mesta si
môžu pozrieť jej olejomaľby a obrazy vytvore-
né kombinovanou technikou. Výstava vznikla
v spolupráci so Záhorskou galériou a otvorená
je v pracovných dňoch od 8. do 16. hod. 

bar
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Zmeny treba hlásiť
Všetci občania, ktorí majú v meste trva-

lý alebo prechodný pobyt, vlastníci  alebo
užívatelia nehnuteľností na území mesta
a podnikatelia, pri činnosti ktorých vzniká
komunálny odpad, obdržali v priebehu
marca platobný výmer na zaplatenie tohto
poplatku. Občania bývajúci v bytoch
v správe OSBD a v niektorých bytoch
v správe Spoločenstiev platobné výmery
neobdržia, a za vývoz odpadu budú naďa-
lej platiť spolu s ostatnými službami správ-
covi bytov.

Poplatok pri výške do 1 000 Sk je splat-
ný do 31. marca 2002 a pri poplatku nad
1 000 Sk  sa môže   platba rozdeliť do šty-
roch splátok do 31. marca, do 30. júna, do
30. septembra a do 30. novembra 2002.

Už v týchto dňoch prichádza na  odde-
lenie  správy tohto poplatku veľa spoluob-
čanov, ktorí obdržali výmer a namietajú
buď výšku poplatku alebo počet osôb pri-
hlásených v ich domácnosti na trvalý
alebo prechodný pobyt. Občania vo via-
cerých prípadoch podceňovali aj povin-
nosť nahlásiť zmenu trvalého pobytu
alebo si pri nadobudnutí vlastníctva bytu
neskontrolovali, či predchádzajúci vlastník
sa odhlásil z ich adresy. MsÚ v týchto prí-
padoch vykonáva evidenčnú povinnosť
a nemôže odhlásiť  z evidencie žiadneho
občana, pokiaľ nedostane hlásenie
z nového miesta trvalého pobytu, že došlo
k zmene trvalého pobytu.

Ďalšiu skupinu tvoria občania, ktorí žia-
dajú o úľavy z viacerých dôvodov (študu-
júci, pracujúci v zahraničí, občania ťažko
zdravotne postihnutí a pod.)

V niektorých prípadoch nesprávnosti
v evidencii spôsobila chyba programové-
ho spracovania.

U tých občanov, u ktorých došlo
k nesprávnemu vyrubeniu poplatku
z dôvodov chybných údajov v eviden-
ciách MsÚ, vydá správca dane  nový pla-
tobný výmer po preukázaní týchto skutoč-
ností.

Pre ďalšie správne vyrubovanie tohto
poplatku žiadame všetkých spoluobča-
nov, aby si plnili svoju oznamovaciu povin-
nosť a zmeny hlásili nielen u správcu
bytov, ale aj na evidencii obyvateľstva
a u správcu poplatku.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ

Výrobcom modernej kozmetiky 
je senická firma
LAVRY preniká na trh

„Kozmetika 3. tisícročia – prekvape-
nie na slovenskom trhu", tak charakteri-
zuje kozmetické výrobky firmy Laura,
s.r.o. Senica, prezidentka Slovenskej spo-
ločnosti estetickej dermatológie a koz-
metiky MUDr. Hana Zelenková, CSc.

Kozmetika, ktorú vyrába podľa vlast-
ných receptúr firma Laura, s.r.o. Senica je
distribuovaná pod chránenou značkou
LAVRY a využíva pre svoje výrobky aktív-
ne látky na báze rastlinných extraktov
a ich kombinácií, ktoré boli vyvinuté a tes-
tované vo významných vedeckých labora-
tóriách.

„Spočiatku to bol iba nápad, potom
prvý pokus o výrobu. Neskôr sme vytvori-
li tím odborníkov zaoberajúcich sa výbe-
rom účinných látok a vývojom receptúr
zodpovedajúcich súčasným trendom
v kozmetológii a kozmetike. Našli sme
firmu vybavenú laboratóriami a technolo-
gickými zariadeniami, ktorej sme zadali
výrobu podľa schválených a vypracova-
ných receptúr. Veríme, že kozmetika
LAVRY obstojí aj medzi známymi profesi-
onálnymi značkami a po odskúšaní si ju
mnohé salóny zvolia za ošetrovaciu koz-
metiku. Naše presvedčenie vyplýva pre-
dovšetkým z jedinečnosti účinkov látok
obsiahnutých v pleťových prípravkoch
kozmetických radov LAVRY, ktoré sú
určené na suchú, citlivú, mastnú, kombi-
novanú a problematickú pleť.
Kozmetičky, ale aj bežní spotrebitelia
ocenia sériu masiek, ktoré sme pripravili.
V našej kolekcii sa nachádza maska
s okamžitým vypínacím efektom, ktorá
bola zatiaľ predmetom ponuky najmä
zahraničných výrobcov. Účinné látky
tejto masky zabezpečia okamžité vypnu-
tie pleti už po piatich minútach a maska je
vhodná najmä pred spoločenskými uda-
losťami a ženám (aj mužom) prispeje
k zvýšeniu ich sebavedomia," to sú slová
majiteľov firmy Laura, s.r.o. Senica Márie
Saibelovej a JUDr. Ľudovíta Vrlu.

Ako vznikol nápad vyrábať vlastnú
kozmetiku?

M. Saibelová: Sme výrobcovia ľahkej
dámskej konfekcie, máme vlastnú predaj-
ňu Laura v Senici na Štefánikovej  ul., kde
sa predáva aj nová kozmetika. Dámsku
konfekciu pod značkou Laura distribuuje-
me po Slovensku a nápad vyrábať kozme-
tiku vznikol najskôr len z dôvodu šírenia
a propagácie značky dámskej konfekcie.
Pôvodná kozmetika bola vyrábaná

a dodávaná do spotrebiteľskej siete pod
značkou „Laura". Išlo pôvodne o štyri
výrobky, ktoré však netvorili ucelenú radu,
teda neboli určené na jednotný typ pleti.
Účinné látky, ktoré v nich boli použité
sme v nich zachovali, doplnili sme ich
o nové účinné látky podľa požiadaviek
trhu  a vývoja kozmetiky.

Prečo prišlo k zmene názvu kozmeti-
ky a rozšíreniu výroby?

JUDr. Ľ. Vrla: Pretože kozmetické
výrobky pod názvom Laura sa nedali práv-
ne chrániť bez toho, aby nevznikla mož-
nosť zámeny výrobku s iným výrobcom,
zmenili sme názov kozmetických výrob-
kov na Lavry, ktorý je právne chránený.
V dôsledku požiadaviek trhu sme vyvinuli
ucelené sady výrobkov. Podľa jednotli-
vých druhov pleti od začiatku marca 2002
uvádzame na trh 28 druhov výrobkov a to
v kozmetických a spotrebiteľských bale-
niach.

V Senici je možné sa bližšie oboznámiť
s kozmetikou a výrobky kúpiť v predajni
Laura, na Štefánikovej 726, v Relax centre –
Hviezdoslavova 316, ktoré poskytuje
okrem iného aj služby spojené s rekondič-
nými cvičeniami a relaxáciou, a v kozme-
tickom a vizážistickom salóne Harmony –
Štefánikova 1435/74,  ako aj prostredníc-
tvom internetu na stránke www.laurasro.sk. 

Do širšej spotrebiteľskej siete sú urče-
né dva výrobky a to krém s koenzýmom
Q10 a krém s vitamínmi A, E a C. Oba
krémy majú obsah 100 ml.

Máte záujem ponúknuť kozmetiku  aj
zahraničným odberateľom?

M. Saibelová: Rokujeme s partnermi
v Poľsku, Rusku ,Bielorusku, vzorky koz-
metiky boli prezentované v Česku,
Maďarsku a dokonca aj v Austrálii. Viac
k veci zatiaľ nemôžem uviesť. 

Podľa mojich vedomostí, doteraz
museli mať kozmetické výrobky atest,
nemuseli byť však klinicky testované.
V súvislosti s chorobou BSE v mnohých
kozmetikách je obava z používania rizi-
kových výťažkov živočíšneho pôvodu.
Ako je to s vašou kozmetikou?

JUDr. Ľ. Vrla: Povolenia, atesty naša
kozmetika má v súlade so slovenskými
normami. Klinické testy nie sú povinnos-
ťou výrobcu na Slovensku, avšak naše
výrobky sú klinicky testované. Pre úplnosť
citujem prezidentku Slovenskej spoloč-
nosti estetickej dermatológie a kozmetiky
MUDr. Hanu Zelenkovú, CSc., ktorá
uvádza: „Kozmetiku, najmä profesionál-
nu, treba posudzovať nie podľa množstva
reklamy, ale podľa kvality a jej účinku na
pleť". Lavry je kozmetika, ktorá je po kva-
litatívnej stránke porovnateľná s renomo-
vanými svetovými značkami, je klinicky
testovaná a neobsahuje výťažky živočíš-
neho pôvodu. Tým, že sa vyrába u slo-
venského výrobcu je cenovo dostupná
a určená pre širokú spotrebiteľskú verej-
nosť.

Ďakujeme za rozhovor a želáme
úspešný vstup kozmetiky Lavra na slo-
venský trh. NS

Pred letnou sezónou
Kultúrnosť prevádzkovania jednotli-

vých  zariadení, dodržiavanie všeobecne
záväzných nariadení mesta a príprava pre-
vádzok na letnú sezónu boli hlavné témy
na stretnutí predstaviteľov senickej radni-
ce s majiteľmi a prevádzkovateľmi reštau-
račných a pohostinských zariadení
v Senici. Zvláštny dôraz sa bude klásť na
zamedzenie nalievania alkoholu mladist-
vým, načo budú zamerané aj kontroly
MsP. Za porušovanie VZN je možné ulo-
žiť pokutu až do 200 000 Sk. 

bar  
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Zmení sa počet poslancov
Po prvýkrát v tomto roku pozval pri-

mátor mesta RNDr. Ľ. Parízek na radnicu
predstaviteľov politických strán  etablo-
vaných v meste. Z 10 politických subjek-
tov  prijalo jeho pozvanie 5  – KDH, SDĽ,
SDKÚ, SZS a SOP. Hlavnými  témami
stretnutia boli tohtoročné parlamentné
a komunálne voľby. 

Primátor oboznámil prítomných s niek-
torými aktivitami radnice, najmä v súvis-
losti s prechodom kompetencií zo štátnej
správy na samosprávu a zložitosťou celé-
ho procesu, ktorý nie je adekvátne zabez-
pečený finančnými prostriedkami. Na
margo volieb do NR SR požiadal predsta-
viteľov politických strán, aby sa pri zosta-
vovaní kandidátok snažili presadiť na listi-
nu  zástupcu Záhoria. Tento región nemá
v parlamente už druhé volebné obdobie
svojho zástupcu, čo celé Záhorie považu-
je za nie dobrý stav.  Na margo komunál-
nych volieb, ktoré sa majú konať v decem-
bri, upozornil, že na základe zákona
o obecnom zriadení sa bude meniť počet
poslancov v mestskom zastupiteľstve.
Zákon stanovuje, že mestá s počtom oby-
vateľov od 20 001 do 50 000 môžu mať
od 15 do 25 poslancov. Mestské zastupi-
teľstvo sa touto problematikou bude zao-
berať na niektorom z najbližších rokovaní,
kde schváli počet budúcich poslancov.  

bar  

Cieľ: informovanosť
V dnešnom okien-

ku do 25-ročnej histó-
rie Našej Senice sa
pozrieme celkom na
začiatok. Na cestu
k občanom tohto
mesta, svojim čitate-

ľom, sa vydala prvým číslom v septembri 1977.
V úvodnom článku sa okrem iného píše, že
cieľom je informovať o pripravovaných kultúr-
no-spoločenských podujatiach, o významných
výročiach a udalostiach, o práci kultúrnych
zariadení a spoločenských organizácií, o práci
škôl, podnikov, závodov a celkovo oboznamo-
vať občanov  so životom nášho mesta.  Prvé
číslo a niekoľko ďalších vytlačilo propagačné
oddelenie KTB Brezová pod Bradlom a zodpo-
vednou redaktorkou mesačníka bola Zlatica
Havlová.  V roku 1978 sa Naša Senica tlačí už
v reklamnej službe OKS Senica. 

Na zažltnutých stránkach Našej Senice sme
sa tentoraz pozreli do rokov 1979-1980. 

…Práca bezpečnostných orgánov  i napriek
preventívno-výchovnej činnosti nie vždy  pri-
nesie želateľné pozitívne výsledky  Stretávame
sa s nesprávnou výchovou detí v rodinách,
čoho dôkazom  je u detí školského veku zlé
správanie sa voči učiteľom,  na verejnosti a tiež
neospravedlnené vynechávanie školskej
dochádzky. Ešte závažnejšie sa výchova  v rodi-
ne prejavuje u tých detí, ktoré sa dopúšťajú
drobných krádeží medzi spolužiakmi a neskôr
závažných trestných činov. Stretávame sa
v meste i s takými prípadmi, že mladí ľudia sa
hrubo správajú voči  starším občanom, najmä
v dôsledku požívania alkoholických nápojov.

… Za rozvoj a údržbu 55 ha jestvujúcej
verejnej zelene zodpovedajú Technické služby
mesta Senica, stredisko záhradníctvo, ktoré
tohto roku na verejných priestranstvách vysa-
dilo viac ako 13 000 okrasných  kvetín a ruží,
150 líp, 100 okrasných čerešní. Do konca roku
pribudne ešte ďalších 1 000 kvetín a 5 000 krí-
kov ruží. V roku 1980 sa predpokladá vysadiť
14 000 rôznych druhov kvetín a ruží, 1 650
stromčekov a kríkov. 

… Dňa 30. júna  1980 bol slávnostne otvo-
rený  pioniersky tábor pri OV ZDR v Senici,
prvý v rekreačnej oblasti Kunov. Pioniersky
tábor je pre 72 detí s dvoj a trojlôžkovými
izbami.

… V roku 1970, jubilejnom oku 50. výročia
založenia podniku, začal Slovenský hodváb
v Senici ako prvý v republike vyrábať polyeste-
rový hodváb v kapacite 3 000  ton  ročne. Ďal-
ším rozširovaním výstavby sa dosiahla dnešná
kapacita  9 500 ton polyesterového hodvábu
a 6 000 ton granulátu (rok 1980). 

…19. ročník fotografickej výstavy sa konal
4.10.1980 v Nových Zámkoch. Okrem krásne-
ho 4. miesta Retiny bola zo senickej kolekcie
ako najlepšie vyhodnotená fotografia Draho-
tína Šullu AFIAP „Siesta"  a medzi desať najlep-
ších sa dostala aj fotografia Jána Náhlika AFIAP
„Kontrola slotery". Tiež  fotografie Jozefa Kalku,
MUDr. Ondreja Šimeka, Ľubomíra Jarábka
a Stanislava Staňka boli veľmi dobre hodnote-
né. Na medzinárodnej výstave umeleckej foto-
grafie v Görtitzi udelil minister kultúry NDR
Hans Joachim Hoffman Jánovi Náhlikovi
diplom za fotografiu „Kontrola slotery".

Vybrala F. H.  

Snem rozhodol o profesionalizácii
Predsedom ZOZO 

sa stal primátor Senice 
Hostiteľským mestom 12. snemu

Združenia miest a obcí záhorskej oblasti
(ZOZO) bola 15. marca Senica. Profesná
organizácia  tento snem považovala za
veľmi dôležitý predovšetkým z dvoch
hľadísk: tento rok je rokom, v ktorom
samosprávy v rámci reformy verejnej
správy preberajú  kompetencie od štátu
a je to tiež rok konania parlamentných
i komunálnych  volieb. 

Na sneme sa zúčastnili prednosta OÚ
Senica Š. Mikula, zástupca prednostu OÚ
Malacky V. Tomeček a predseda VÚC
Trnavského kraja P. Tomeček. Po tom, čo
prítomní schválili program snemu, pred-
niesol správu o činnosti od 11. snemu
predseda ZOZO Michal Srholec, primátor
Skalice. V nej rezonovali v úvode najmä
problémy súvisiace s reformou verejnej
správy a jej dopad na fungovanie jednotli-
vých miest a obcí. Vyzdvihol fakt, že
v ZOZO sa počas tohto procesu nestretol
s úzkoprsým politikárčením, s nejakým
delením na politické kluby, ale prevládol
princíp kolegiality. „V tomto princípe kole-
giality bola vlastne naša nezávislosť, vzá-
jomná úprimnosť a vecnosť jednania
a nikdy sme nemali  zviazané ruky," pove-
dal M. Srholec. Táto atmosféra podľa neho
funguje aj naďalej, napriek tomu, že
Záhorie bolo rozdelené do dvoch krajov.
„Medzi pozitíva nášho združenia určite
patrí skutočnosť, že našej harmonickej
spolupráci  neprekáža príslušnosť do
dvoch krajov, naopak obohacuje nás
o výmenu skúseností… Takýmto prístu-
pom, veľkorysou  vzájomnou toleranciou
a pochopením sme vlastne vyvrátili staré
príslovie, že Slovák Slovákovi závidí aj
chorobu," podotkol predseda ZOZO. 

Ďalej sa venoval cezhraničnej spolu-
práci, ktorá vzhľadom na zemepisné
postavenie na rozhraní 3 štátov predurču-
je Záhorie  vytvárať veľmi čulé a bohaté
kontakty.  „Veľa očakávaní sme vkladali
do Regionálneho združenia Záhorie
a Inforegu Záhorie. Aktívne sme sa vložili
do mnohých prospešných aktivít pre regi-
ón, no s poľutovaním musíme konštato-
vať, že v poslednom období vzájomná
súčinnosť viazne, stráca efektivitu. Možno
je to aj tým, že snaha väčšiny obcí a miest
Záhoria zapojiť sa do spolupráce, ktorú
vyjadrili zaslaním svojich prihlášok do
RZZ, zostala nepovšimnutá," vyjadril
ľútosť nad súčasným nelichotivým stavom,
neprospievajúcim  regiónu.  Vyjadril spo-
kojnosť nad spoluprácou so štátnou sprá-
vou na okresnej i krajskej úrovni a vyjadril
presvedčenie, že  v bezproblémovej  spo-
lupráci a vzájomnej pomoci sa odzrkadľu-
je skutočnosť, „že máme spoločné záujmy
a totožné ciele – slúžiť občanom".

Návrh na profesionalizáciu činnosti
ZOZO, ktorá by mala priniesť skvalitnenie
niektorých činností ZOZO či už v oblasti
zlepšenia prípravy na rozhodovanie orgá-

nov ZOZO, zintenzívnenie informačných
tokov medzi ZOZO a jednotlivými členmi,
medzi sebou navzájom, ale i navonok
k obyvateľom Záhoria a prostredníctvom
internetu i do sveta. Práve na prezentáciu
Záhoria doma i vo svete a pravidelnú
výmenu informácií vidí Ľ. Parízek, primá-
tor Senice, vhodné využiť už zabehnutý
a kvalitný Záhorácky internetový regionál-
ny informačný servis, ktorý prevádzkuje
občianske združenie  WWW. IZAHORIE.
Zvýšenú šancu uspieť pri nadviazaní na
grantové schémy predvstupových fondov
vidí predkladateľ návrhu zriadením servis-
ných kancelárií ZOZO, ktoré budú zriade-
né vo všetkých troch okresných mestách
v doterajších informačných kanceláriách.
Ich činnosť bude vyhodnotená po troch
mesiacoch.   

Medzi dôležité závery snemu ZOZO
patrí schválenie zvýšenia ročného členské-
ho príspevku z doterajšej 1 na 5 Sk na oby-
vateľa, schválenie delegátov na 12. snem
ZMOS, ktorý sa bude konať začiatkom
apríla v Bratislave. Pretože doterajší pred-
seda ZOZO sa vzdal funkcie, konali sa
voľby nového predsedu.  Prítomní členo-
via ZOZO jednomyseľne do funkcie pred-
sedu  ZOZO schválili Ľubomíra Parízka,
primátora Senice.  Novozvolený predseda
sa poďakoval za dôveru, ktorej sa mu
dostalo a prisľúbil nadviazať na začatú
prácu svojho predchodcu. Vyjadril pre-
svedčenie, že v ovzduší harmonickej spo-
lupráce urobí všetko pre rozvoj Záhoria
a činnosti ZOZO.
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