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Veselé detské tábory poriadané CVČ sú už minu-
losťou. Deti spoznávali iné časti Slovenska, niekto-
ré prežili časť prázdnin na Záhorí. Pre školákov
opäť nastal čas práce.

Aké bolo leto?
Dva letné mesiace sa minuli. Deň za

dňom odišli do nenávratna. Pripomenú
nám ich fotografie, videofilmy, či si ich
budeme premietať len našim  vnútorným
zrakom. Čo sme od nich očakávali a čo
nám priniesli? Na túto otázku si musí dať
odpoveď každý sám, veď každý mal iné
predstavy, vyznáva iné hodnoty. 

Možno nejedno prázdninové predsa-
vzatie bolo zamerané na deti, na ktoré
počas roka akosi nezostáva príliš času. Pre
zaneprázdnenosť a pracovné vyťaženie
rodičov, či niekedy i nezáujem, pociťujú
deficit rodičovskej prítomnosti a väčšieho
záujmu o ich detské problémy. Prázdniny
sú práve tým magickým časom, kedy sa dá
dať do poriadku narušená rovnováha vzťa-
hu. Množstvo spoločných zážitkov dáva
predpoklad na utuženie  vzťahu  medzi
rodičmi a deťmi. Dobrý rodič vie, že naj-
horšie je, keď sa deťom nevenujeme, keď
nemajú zmysluplné využitie voľných chvíľ,
keď sa s nimi nerozprávame, lebo potom
ich vlastne ani nepoznáme. Vtedy sa ujíma
vlády ulica a to neveští nič dobré. O pek-
nom príklade využitia prebytku  voľného
času detí sme napísali v minulom čísle.
Futbalový turnaj chlapcov na starom sídlis-
ku  mal veľký ohlas. Možno by stálo zato
do budúcnosti pouvažovať nad niečím
podobným aj v iných častiach mesta. 

Leto je obdobím „sťahovania národov".
Mnohí boli na zahraničných cestách, iní
mali dovolenkové  túlavé topánky po
našich cestách. Verím, že väčšinou ste si
doniesli pozitívne poznatky, skúsenosti
s ľuďmi, s ktorými ste sa stretli. Možno ste
boli svedkami veľkej ochoty pomôcť,
nezištnosti a tolerancie. O to viac nás
zamrazí, keď doma sa stretneme s opa-
kom týchto vlastností. Akoby sme si neve-
deli vážiť jeden druhého, chápať jeho pro-
blémy. Kde sa stráca ľudskosť?

Keď si zoberieme leto  zo širšieho hľa-
diska, tak  bolo akési pribohaté na rôzne
udalosti. Žiaľ, rezonujú tie, ktoré otriasli
každým cítiacim človekom. Len v našom
meste a blízkom okolí  sme zaznamenali
mnohé havárie na cestách a nešťastné
udalosti so stratou mladých ľudských živo-
tov. Súperenie bezpečnostných služieb
vyústilo do výbuchu auta takmer na pravé
poludnie, v ktorom našiel smrť ďalší člo-
vek.  Hoci sa nás to nedotklo bezprostred-
ne, ale súcitili sme s ľuďmi, ktorých ohro-
zili povodne. Priveľa tragédií na jedno leto,
od ktorého sme čakali predovšetkým
pohodu, oddych, odbremenenie od  všed-
ných  starostí a načerpanie prepotrebných
síl. Tých budeme na prekonávanie denno-
denných problémov totiž potrebovať
veľmi veľa. 

Viera Barošková

Svetoznáma firma ponúka prácu
Zamestnajú a� 1 600 ľudí
Od 30. apríla, kedy bola slávnostne prestrihnutá

páska  novopostaveného závodu Delphi v Senici, sa
v tejto firme veľa udialo. Na čele fabriky  na monto-
vanie elektrických káblových zväzkov  pre automo-
bilový priemysel  stojí  Werner Forster. Podstatné je,
že sa rozbehlo avizované prijímanie pracovníkov,
ktorých malo byť do konca roka 1 200. Na ďalšie
podrobnosti sme sa opýtali riaditeľky personálneho
úseku závodu  Delphi v Senici  Barbary Šipošovej. 

(pokračovanie na str. 3 )

Čo�e je to päťdesiatka...?
Pre človeka zrelý, produktívny vek, pre inštitúciu príležitosť bilancovať, pre školskú

inštitúciu zhodnotiť dlhoročné skúsenosti a výsledky práce s mladými ľuďmi a zamyslieť
sa nad ďalšou budúcnosťou ich výchovy. A keďže výchova mladých sa v našej jubilujúcej
inštitúcii odohráva prevažne vo voľnom čase detí a mládeže, je čitateľom jasné, že bu-
dúcim "päťdesiatnikom" bude v školskom roku 2002/2003 senické CENTRUM
VOĽNÉHO ČASU Stonožka (1.9.1953 - 1.9.2003).

Vznikom tejto mimoškolskej inštitúcie sa deťom otvorila ďalšia cesta k vzdelávaniu
a najmä k napĺňaniu ich záujmov vo voľnom čase, v dobe mimo vyučovania - prázdniny
nevynímajúc. Dom detí zmenil i niekoľkokrát svoje pôsobisko – napríklad  do roku 1979 síd-
lil na Dlhej ulici v budove, kde je teraz odbor životného prostredia OÚ Senica. V súčasnej
budove, na Sadovej ulici, ho nachádzate už dvadsiaty tretí rok. V roku 1996 prijal názov
STONOŽKA a od 1. seprtembra  1996 má právnu subjektivitu. V súčasnosti zamestnáva 13
pracovníkov, z toho 6 pedagogických, riaditeľkou je od roku 1991  Zdenka Cigánková. 

A či bude STONOŽKA oslavovať? Päťdesiate výročie vzniku oslávi najmä pestrou ponu-
kou záujmových krúžkov pre deti a mládež, mimoriadnou ponukou zaujímavých podujatí
(okrem tradičných i nové, napr. novoročná slávnosť, Piknik na Branči, mestský detský ples,
karneval na ľade, súrodenci v akcii, lyžovačka vo Veľkej Fatre, Dúhové víkendy, viac výle-
tov, koncertov a súťaží, založenie mestského detského parlamentu, výtvarná a literárna
súťaž zameraná na polstoročnicu  CVČ a pod.)

Vyvrcholením jubilejného školského roka bude slávnostná akadémia s programom krúž-
kov, výstavou a odovzdaním výročných cien a pamätných medailí najúspešnejším deťom,
vedúcim a spolupracovníkom. V tejto súvislosti sa obraciame na všetkých, ktorí boli alebo
ich príbuzní a známi v rokoch 1953-89 členmi či vedúcimi krúžkov, prípadne  pracovníkmi
domu detí a máte z tohto obdobia doma najrôznejšie materiály, ozvite  sa prosím  na tel.
čísle 651 3539. Radi si vypočujeme i vaše  spomienky na prácu v dome detí.

(pokračovanie na str. 5)

Jubi le jná 
po�iarnická súťa�
Už 10. ročník  súťaže požiar-

nych družstiev (PD) žien
a mužov O putovný pohár primá-
tora mesta  Senica  preverí pri-
pravenosť dobrovoľných požiar-
nych a hasičských družstiev.
Požiarnici a hasiči sa budú schá-
dzať v nedeľu 8. septembra od 8.
hodiny pred Zimným štadiónom. 

(pokračovanie na str. 7)



2

Správy z radnice

Plasty do kontajnerov 
na papier

Pri  prechádzke mestom si vnímavý
človek  všimne, že niekde sú plastovými
fľašami zaplnené  kontajnery na sklo i
na papier a  časť sa dostáva i do ostat-
ných  zberných nádob. Na otázku, kam
je vlastne platový odpad určený, nám
odpovedal Ing. V. Nečas, konateľ
Technických služieb.

„V našom meste sú na plastové  fľaše
vyhradené kontajnery na papier, ktorých
je rozmiestnených približne 200. Po zapl-
není sa obsah kontajnera u nás triedi na
tieto dve zložky a plastové fľaše ešte aj
podľa farebnosti. Keď máme sústredené
patričné množstvo fliaš, drvia sa na drviči
a drvinu dodávame odberateľom na ďal-
šie spracovanie", v stručnosti popísal
postup Ing. Nečas. Pre zaujímavosť dodá-
vame, že z 1 100 litrového kontajnera
plného fliaš je po rozdrvení 10 litrové
vedro drviny a v takomto pomere sa šetrí
objem skládky, keď sa fľaše nedostanú
tam, kam sú určené.

bar

Rada pomáha druhým   
Začiatkom augusta sa dožila rodáčka

zo Senice Mária Kostolná krásnych 80
rokov. Pri tomto životnom jubileu jej priš-
li zavinšovať primátor mesta RNDr. Ľubo-
mír Parízek a vedúca oddelenia sociál-
nych vecí, zdravotníctva, školstva, kultúry
a športu Mgr. Anna Bardiovská. 

I napriek svojim zdravotným problé-
mom je pani Kostolná veľmi čulá a živá
žienka. V roku 1965 začala pracovať na
Mestskom národnom výbore v Senici na
oddelení sociálnych vecí. Častokrát pra-
covala aj počas  soboty a nedele na úkor
vlastnej rodiny. Má veľmi rada ľudí a ako
nám povedala, pri práci, ktorú vykonáva-
la, je veľmi dôležité prispôsobiť sa a prijať

každého jedného človeka. Rada pomáha-
la starším ľuďom pri riešení ich problé-
mov. Vo svojom živote sa riadila a riadi
heslom: Čo na srdci, to na jazyku. Pani
Mária je úprimný človek, ktorý nemá
pred nikým žiadne tajomstvá. I keď priz-
nala, že častokrát mala s tým, čo poveda-
la, problémy, vždy si svoje obhájila.
Dodnes spomína na mnohých svojich
priateľov, ktorí už, bohužiaľ, nie sú medzi
nami, napríklad na  Jána Náhlika. Po
odchode do dôchodku pracovala na zim-
nom štadióne až do roku 1992. 

Dlhé chvíle si pani Mária Kostolná
vypĺňa ručnými prácami, veľmi rada
pečie a varí. To, že má ešte stále dobrú
pamäť, dokázala aj pri našej návšteve
a v živom rozhovore s primátorom mesta
nám zarecitovala básne a zaspievala pes-
ničky, ako napríklad Já sem ze Senice ...

S manželom vychovali dve deti,
syna Emila a dcéru Janu, ktorá žije
v Ríme. Manžela stratila pred siedmimi
rokmi, odvtedy žije sama. Často naňho
spomína.

Ivan Tobiáš

Ďalšie roky naplnené zdravím a optimiz-
mom zaželal M. Kostolnej primátor RNDr.
Ľ. Parízek a vedúca oddelenia MsÚ Mgr.
A. Bardiovská (v strede).           Foto autor

Z rokovania rady a zastupiteľstva
7. zasadanie mestskej rady v Senici sa

konalo 26. augusta. Rokovanie  viedol
RNDr. Ľubomír Parízek, primátor mesta.
Z 13 člennej MsR bolo prítomných 11
poslancov.
Mestská rada prerokovala:
- správu o plnení uznesení MsR s termí-

nom plnenia do 26. augusta.
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov

mesta a organizácií v jeho riadení za I.
polrok  

V predloženej správe sa konštatovalo,
že bežné príjmy boli splnené na 57,49%
(rozpočet na rok 2002 – 108, 907 mil.  Sk,
plnenie k 30.6.2002 – 62, 610 mil. Sk)
a bežné výdavky na 55,66%  (rozpočet na
rok 2002 – 106, 222 mil. Sk, plnenie
k 30.6.2002 – 59,126 mil. Sk).

Mestská rada prerokovala tiež prehľad
nákladov a výnosov Rekreačných služieb
mesta Senica a Mestského kultúrneho
strediska Senica  k 30. júnu. Obe príspev-
kové organizácie mesta zároveň predložili
mestskej rade žiadosť o zvýšenie príspev-
ku, o ktorom bude rozhodovať mestské
zastupiteľstvo.

Kapitálové príjmy boli k 30. júnu plne-
né na 25,19%   (rozpočet 37,993 mil. Sk,
plnenie 9, 569 mil. Sk), kapitálové výdavky
boli plnené na 17,98%  (rozpočet 37,993
mil. Sk, plnenie 6, 833 tis. Sk). Nízke čer-
panie kapitálových príjmov a výdavkov
spôsobilo, že až v druhom polroku 2002
sa zrealizovalo otvorenie úveru zo Štátne-
ho fondu rozvoja bývania a následne
poskytnutie dotácie z Ministerstva výstav-
by a regionálneho rozvoja SR na prestav-
bu 32 bytov z administratívnej budovy
Agrostavu. Takýmto istým spôsobom sa
zabezpečujú aj prostriedky na výstavbu 61
bytov na Kolónii.
- návrh na úpravu rozpočtu mesta na rok

2002 – MsR odporučila jednoznačne rie-
šiť jedine v prípade voľných zdrojov na
úpravu jednotlivých položiek

- návrh na úpravu rozpočtu použitia cest-
ného fondu v roku 2002

- informatívnu správu o plnení Harmono-
gramu opráv miestnych komunikácií
a chodníkov v meste 

- organizačno-technické zabezpečenie
parlamentných volieb, ktoré sa budú
konať 20.-21.9.2002

- návrh na určenie volebných obvodov
a počtu poslancov v nich pre komunálne
voľby 2002 

Predseda Národnej rady SR vyhlásil
voľby obecných a mestských zastupiteľ-
stiev a voľby starostov a primátorov na 6.
a 7. decembra 2002. Júnové mestské
zastupiteľstvo rozhodlo, že mestské zastu-
piteľstvo v Senici bude mať vo volebnom
období 2002 až 2006 25 poslancov.
Oproti doterajšiemu 39 člennému posla-
neckému zboru je to výrazný pokles.
Mestské zastupiteľstvo muselo pristúpiť
k tomuto rozhodnutiu na základe novely
zákona o obecnom zriadení ktorý určuje,

že v obciach od 20 001  do 50 000 oby-
vateľov má obecné  zastupiteľstvo 15 až
25 poslancov. 

Druhým dôležitým rozhodnutím, ktoré
čaká mestské zastupiteľstvo, je určenie
volebných  obvodov a počtov poslancov
v nich v meste tak, aby boli dodržané všet-
ky zákonné normy. V tomto volebnom
období sme mali v Senici 9 volebných
obvodov. 
- požiarny poriadok mesta Senica
- dispozície s majetkom, pričom viaceré

návrhy odporučila nepredkladať do
mestského zastupiteľstva

- informatívnu správu o rozpočte na opra-
vu chaty nad plážou v rekreačnej oblasti
Kunovská priehrada 

- správu o činnosti hlavného kontrolóra za
II. štvrťrok 2002 

- odporučila primátorovi mesta vymeno-
vať komisiu, ktorá pripraví a predloží do
MsZ informáciu o procese a podmien-
kach prechodu Polikliniky Senica do
majetku mesta Senica

- návrh na použitie prostriedkov z privati-
zácie Slovenského plynárenského prie-
myslu – bližšie informácie prinášame
pod titulkom Peniaze za plynoffikáciu

- návrh na poskytnutie finančnej pomoci
obetiam povodní z priateľských miest
v Českej republike 

Mestská rada  bola tiež  oboznámená
s ďalšími aktivitami primátora mesta a pri-
pomienkami mestských výborov. 

Všetky prerokované materiály budú
predmetom rokovania 25. mestského
zastupiteľstva, ktoré  primátor zvolal na 5.
septembra 2002.

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka MsÚ
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26.7. – Prijatie veľvyslanca Veľkej Britá-
nie a Severného Írska D. R.
Todda, veľvyslanca ČR R.
Slánského, zástupcu veľvyslanca
Rakúska J. Eignera, primátorov
Brezovej pod Bradlom a Skalice
I. Ďurkoviča a M. Srholca, starostu
Strážnice, zástupcov primátora
Myjavy a Starej Turej M. Malia-
rika a J. Mikláša  v rámci projektu
Tri plus sedem. Všetci boli účast-
níkmi televíznej besedy na tému
cezhraničnej spolupráce a vstupu
do EÚ a NATO. 

29.7. – Podpisovanie zmlúv získaných
grantových programov na Úrade
vlády

– Pracovné stretnutie so zriaďova-
teľmi  SSŠP na tému rozvoj školy
a pripravenosť na vytváranie pod-
mienok pre ďalšie externé praco-
viská vysokých škôl 

30.7. – Pracovné rokovanie s vedúcou
oddelenia školstva MsÚ a stret-
nutie s ekonómkami a účtovníč-
kami škôl v meste – prechod
kompetencií

– Rokovanie s riaditeľom Agrostavu
Ing. F. Bartalom o postupe prác
na budovaní štartovacích bytov,
termíne odovzdania a ďalšom
spôsobe financovania

5.8. – Koordinácia spolupráce ZUŠ
a Spojeného predškolského zaria-
denia, ktoré má riaditeľstvo
v budove ZUŠ, v ekonomickej
oblasti

6.8. – Pracovné rokovanie so zástupca-
mi občianskeho združenia Záho-
rácke kráľovstvo, pracovníkmi
informačných kancelárií zo
Senice a Skalice a občianskeho
združenia WWW.IZAHORIE na
tému príprava účasti na veľtrhu
Slovakiatour 2003 

– Rokovanie so zástupcami Služ-
byt-u na tému rekonštrukčné
práce na výmenníkových stani-
ciach a príprava na zimnú vyku-
rovaciu sezónu

7.8. – Pravidelné stretnutie s manaž-
mentom Technických služieb, rie-
šenie problémov mesta v oblasti
verejnoprospešných služieb a prác

8.8. – Informatívne stretnutie s riadite-
ľom Úradu práce v Senici Ing.
Jánom Kovárom o zamestnanosti
v meste a regióne

10.8. – Účasť na prvých Záhoráckych
kráľovských hrách v Stupave, pre-
vzatie diplomatického pasu
Záhoráckeho kráľovstva od Jeho
veličenstva kráľa Alojza I. Sekuls-
kého. Stretnutie s ministerkou pri-
vatizácie Máriou Machovou

12.8. – Rokovanie s riaditeľom Daňového
úradu v Senici Ing. J. Vajdom
a zástupcom Daňového riaditeľs-
tva B. Bystrica na tému priestoro-
vé riešenie  úradu v Senici

14.8. – Rokovanie na Fonde národného

Aktivity radnice majetku o prevode majetku do
na mesto Senica

– Pracovné stretnutie a obed
s predsedom HZDS V. Mečiarom 

16.8. – Letný jarmok, stretnutie s predse-
dom vlády M. Dzurindom 

18.8. – Stretnutie s ministrom pôdohos-
podárstva P. Koncošom a pod-
predsedom SMER-u D. Čaplovi-
čom na dostihoch v Čáčove   

19.8. – Podpísanie zmluvy na Štátnom
fonde rozvoja bývania

20.8. – Pracovné stretnutie s podpredse-
dom SMER-u D. Čaplovičom

– Stretnutie s primátormi Malaciek
a Skalice RNDr. J. Ondrejkom
a Ing. M. Srholcom

21.8. – Účasť na konferencii Slovens-
kého zväzu protifašistických bo-
jovníkov

Zamestnajú a� 1 600 ľudí
(dokončenie zo str. 1)
Kedy ste začali s náborom pracovníkov?

- S hromadným prijímaním  sme začali
začiatkom júna. Od konca apríla, kedy sme
mali 266 zamestnancov, sme do 20. augus-
ta prijali 522 ľudí. Najväčší nárast sme
zaznamenali hlavne na pozíciách montáž-
nych pracovníkov, kde pribudlo  430 ľudí. 
Darí sa vám napĺňať stav pracovníkov?

- V letných mesiacoch sme mali problé-
my  s náborom, pravdepodobne to súvise-
lo s dovolenkovým obdobím, pretože sa
snažíme zamestnať hlavne ženy.
Predpokladám, že v jesennom období už
bude nábor plynulejší a že sa nám podarí
získavať 50-80 pracovníkov týždenne.
Každý výrobca si potrpí na kvalitu svojej
produkcie. Aké kritériá musia spĺňať
uchádzači?

- Dôraz kladieme na manuálne zručnos-
ti, rozlišovacie schopnosti. Z osobnostných
predpokladov preferujeme  zodpovednosť,
ochotu, vysoké pracovné nasadenie, zmy-
sel pre detailnú prácu, kvalitu a disciplínu.
Veľmi dôležité tiež je, aby boli pracovníci
ochotní a spôsobilí na prácu v noci  Pri
komplikovanejších procesoch, ako je ultra-
zvukové  zváranie, elektronické testovanie,
elekroúdržba, skladové hospodárstvo - sú
nároky vyššie. Uchádzači o zamestnanie
musia mať aj príslušné oprávnenia, aby
mohli v danom  odbore pracovať. 
Od 19. augusta sa u vás pracuje na 3
zmeny, čo súvisí so stúpajúcim záujmom
o terénne vozidlá, ktoré vyrába
Volkswagen Bratislava.

- Naša produkcia sa výlučne zameriava
na projekt Colorado, v rámci ktorého sa
vyrábajú vozidlá určené na európsky a ame-
rický trh. Keďže VW objem výroby navyšu-
je, musíme reagovať takisto zvýšením dodá-
vok káblových zväzkov pre tieto vozidlá.
Nárast výroby priamo súvisí s počtom našich
zamestnancov,  ktorých má byť do konca t.r.
1 600 s perspektívou ďalšieho zvyšovania. 
Nový závod, čisté pracovné prostredie -
to sú veľké výhody. Aké ďalšie poskytuje-
te zamestnancom?

- Je toho viac. Napríklad na každej
zmene poskytujeme teplú stravu. K dispo-

zícii sú  automaty s pitnou vodou  na dodr-
žiavanie pitného režimu. Nachádzajú sa tu
tiež automaty na kávu a iné nápoje, pričom
káva a kávovinové nápoje sú pre pracovní-
kov cenovo zvýhodnené.  Okrem toho je
tu i bufet. Zamýšľame sa aj nad tým, ako
prispieť k regenerácii fyzických síl  pracov-
níkov. O možnostiach využívania sauny,
plavárne, športovej haly rokujeme, možno
už v zimných mesiacoch budeme vedieť
ponúknuť viac. K výhodám priratúvame
i to, že pre pracovníkov zo Šaštína-Stráží,
Brezovej pod Bradlom a Myjavy máme zai-
stenú podnikovú zmluvnú prepravu, ktorá
je pre nich so zľavou. Keď budú počty pra-
covníkov rásť aj z iných oblastí, zriadime
linku i tam. 
Závod, prvý na Slovensku, jeden zo 176
v 41 štátoch sveta, teda naplno rozbieha
produkciu. S akými predsavzatiami?

- Pri postupnom  rozširovaní výroby vyu-
žívame aj  pomoc kolegov z iných podnikov
Delphi v zahraničí, ktorí nám odovzdávajú
svoje poznatky a pomáhajú  úspešne zvlád-
nuť  nábehovú výrobu. Naším cieľom je zvý-
šiť efektívnosť výroby a dosahovať čo naj-
lepšiu kvalitu v záujme uspokojenia potrieb
nášho zákazníka Volkswagen Bratislava. 

Za rozhovor poďakovala 
Viera Barošková

Je to na nás
Súťaž politických strán už od 21. augusta

beží naplno. Na Námestí oslobodenia
a iných priestranstvách v meste nás kandi-
dáti do parlamentu presviedčajú, prečo voliť
práve ich a pozývajú nás k volebným urnám.
Občan - volič zakrúžkuje kandidáta a lístok
vhodí do urny. K volebným urnám do konca
tohto roka pristúpime ešte raz, keď budeme

po septembrových parlamentných v decem-
bri rozhodovať v komunálnych voľbách (6.
a 7. decembra) v mestskom merítku o svojej
budúcnosti.  Volebný akt - na pohľad jedno-
duchý úkon - je však vo svojej podstate
veľmi zložitý  a zodpovedný čin. Je výsled-
kom zvažovania každého z nás nad  budúc-
nosťou našej krajiny a nad budúcim rozvo-
jom mesta. I preto je veľmi dôležité, aby sa
na voľbách zúčastnilo čo najviac ľudí.  Preto
prv, než vhodíme do urny lístok, dobre
porozmýšľajme komu dáme  hlas. Mali by
sme uprednostniť tých, o ktorých si myslí-
me,  že nám predostierajú reálne sľuby a
perspektívy, s ktorými sa stotožňujeme.

text a foto bar

Miesto na oznamy politických strán.
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Parlamentné voľby

Okrsok č. 1
MsV Čáčov, Čáčov 103
Čáčov

Okrsok č. 2
Hornozáhorské osvetové stredisko, Hviezdoslavova 323/51
Hviezdoslavova 319/43, 320/45, 321/47, 322/49, 324/53, 469/52,
469/54, 469/56, Palárikova 303/18, 303/20, 303/22, 303/24,
303/26, 303/28, 304/25, 304/27, 304/29, 304/31, 304/33, 304/35,
305/17, 305/19, 305/21, 305/23, Tehelná, Železničná, VÚ

Okrsok č. 3
Slovenský Červený kríž, Kalinčiakova 1396/46
Kalinčiakova, Palárikova 289/7, 289/9, 289/11, 290/13, 290/15,
291/1, 291/3, 291/5, 292/8, 292/10, 293/2, 293/4, 293/6

Okrsok č. 4
Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Hviezdoslavova 476/20
Hviezdoslavova 312/7, 312/9, 313/11, 313/13, 313/15, 313/17,
313/19, 313/21, 314/23, 314/25, 314/27, 314/29, 314/31, 314/33,
317/39, 318/41, 470/46, 470/48, 470/50, 471/40, 471/42,
471/44, 472/34, 472/36, 472/38, 474/30, 476/20,  Priemyselná

Okrsok č. 5
Mestské kultúrne stredisko, Námestie oslobodenia 11/17
Bernolákova, Bottova, Námestie oslobodenia 13/13, 16/1, 16/3,
16/5, 16/7, Robotnícka 57/19, 58/21, 59/23, 59/25, 59/27, 59/29,
59/31, 59/33, 60/35, 60/37, 60/39, 60/41,  63/47, Ružová

Okrsok č. 6
Mestské kultúrne stredisko, Námestie oslobodenia 11/17
Hollého 740/1, 740/3, J. Kráľa 736/16, 736/18, 736/20, 736/22,
738/8, 738/10, 738/12, 739/2, 739/4, 739/6, Krátka, Nám. oslobo-
denia 2/4, 4/8, 4/10, 4/12, 4/14, 4/16, 4/18, 8/26,  Robotnícka 54/1,
54/3, 54/5, 54/7, 54/9, 54/11, 55/13, 55/15, 64/49, 65/51, 66/53,
67/55, 68/57,  68/59, 69/61, 69/63, 70/94, 71/92, 72/90, 73/88,
78/78, 80/74, 81/72, 82/70, 83/68, 84/66, 85/64,  87/60, 88/58,
89/56, 91/52, 92/50, 93/48, 95/44, 96/42, 97/40, 99/36, 101/32,
103/28, 104/26, 105/24, 106/22, 109/16, 112/10, 115/4, 116/2,
Sládkovičova, Školská, Štefánikova 726/2, 726/4, 726/6, Štúrova

Okrsok č. 7
Gymnázium, Dlhá 1037/12
Agátová, Astrová, Dlhá, Hlbocká cesta, Jabloňová, Jasmínová,
Kalinová, Kaplinská, Kvetná, Lipová, Muškátová, Olivová,
Orgovánová, Smreková, Stromová, Topoľová, V. P. Tótha,
Vajanského, Záhradná

Okrsok č. 8
Špeciálna ZŠ int. a šp. MŠ internátna, Brezová 840/1
Brezová, D. Suroviny, Dr. I. Horvátha, Fajnorova, H. Suroviny, J.
Kráľa 728/5, 728/7, 728/9, 728/11, 728/13, 728/15, 728/17,
730/21, 731/23, 732/25, 734/28, 734/30, Košútovec, M.
Nešpora, Moyzesova, Okružná, SNP 

Okrsok č. 9
II. základná škola, Komenského 959/3
Hollého 741/5, 741/7, 741/9, 741/11, 741/13, 741/15, 741/17, 742/19,
743/21, 743/23, 743/25, 743/27, 743/29, 745/34, 746/26, 746/28,
746/30, 746/32, 747/22, 748/20, 751/8, 751/10, 751/12, 751/14,
752/6, 753/4, Komenského, Štefánikova 719/38, 719/40, 719/42

Okrsok č. 10
II. základná škola, Komenského 959/3
Štefánikova 707/41, 707/43, 707/45, 707/47, 707/49, 707/51,
707/53, 709/57, 709/59, 709/61, 709/63, 709/65, 712/71,
720/28, 720/30, 720/32, 720/34, 720/36, 721/26, 722/24,
723/22, 724/20, 1441/79

Okrsok č. 11
Domov penzion pre dôchodcov, Štefánikova 1377/77
Štefánikova 701/13, 702/15, 703/17, 704/19, 704/21, 704/23,
704/25, 704/27, 704/29, 704/31, 704/33, 704/35, 725/8,
725/10, 725/12, 725/14, 725/16, 725/18, 1377/77, 1435/74

Okrsok č. 12
Klub dôchodcov, Továrenská 530/1 
Hurbanova, Hviezdoslavova 482/14, 483/8, 483/10, 483/12,
484/2, 484/4, 484/6, Kolónia, Továrenská

Okrsok č. 13
IV. základná škola, J. Mudrocha 1343/19
S. Jurkoviča 1203/14, 1203/16, 1203/18, 1203/20, 1204/22,
1204/24, 1204/26, 1204/28, 1205/30, 1205/32, 1205/34,
1206/36, 1206/38, 1206/40, 1206/42, 1206/44, 1206/46,
1207/48, 1207/50, 1207/52

Okrsok č. 14
IV. základná škola, J. Mudrocha 1343/19
L. Novomeského 1210/64, 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72,
S. Jurkoviča 1208/54, 1208/56,  1208/58, 1208/60

Okrsok č. 15
III. základná škola, Sadová 620/5
L. Novomeského 1215/74, 1216/76, 1216/78, 1216/80, 1216/82,
1217/84, 1217/86, 1217/88, 1349/102, 1349/104, 1349/106,
1350/108, 1350/110, 1350/112, 1350/114, S. Jurkoviča 1202/8,
1202/10, 1202/12

Okrsok č. 16
III. základná škola, Sadová 620/5
J. Mudrocha, Sadová

Okrsok č. 17
III. základná škola, Sadová 620/5
Gen. L. Svobodu, Rovenská, Sotinská

Okrsok č. 18
Kultúrny dom, Kunov 64
Brestové, Kunov

Zoznam volebných okrskov pre voľby do NR SR v roku 2002 v Senici
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 6. júna 2002 rozhodol podľa čl.89 ods.2 písm. d/ Ústavy SR a § 24 ods. 1 a 2 zákona

SNR č.80/1990 Zb. o voľbách do SNR v znení neskorších predpisov, že voľby do Národnej rady  SR v roku 2002 sa uskutočnia:

piatok 20. septembra od 14.00 do 22.00 hod.      sobota 21. septembra od 7.00 do 14.00 hod.
Prípravu a realizáciu volieb do NR SR na Mestskom úrade v Senici bude zabezpečovať oddelenie organizačné a vnútornej správy.

Od 19. augusta  je  na MsÚ vytvorená  námietková miestnosť, kde sa každý občan môže presvedčiť, či je zapísaný v stálom zozname
voličov  a či údaje o jeho osobe sú pravdivé. Taktiež v tejto miestnosti môže volič požiadať o vydanie voličského preukazu  v prípade,
že počas volieb sa nebude zdržiavať na adrese trvalého pobytu a nebude tak môcť voliť vo svojom volebnom okrsku. Každý volič dosta-
ne na adresu trvalého pobytu oznámenie o čase konania, volebný okrsok a miesto, kde môže voliť.

Ústredná volebná komisia zaregistrovala 26 politických subjektov. Zoznamy zaregistrovaných  kandidátov budú doručené  voličom.
Volebná kampaň začína 21. augusta a končí 48 hodín pred voľbami. Politické strany a hnutia v rámci mesta môžu vylepovať plagáty na
určené plagátovacie plochy a to na Námestí oslobodenia, kde budú mať k dispozícii vyhradenú plagátovaciu plochu s názvom svojej
strany alebo hnutia, a môžu využiť i plagátovacie skruže. Občania mesta budú informovaní o voľbách  prostredníctvom úradnej tabu-
le, vitrín mestských výborov, vysielania TV Sen. V rámci mesta je vytvorených 18 volebných okrskov.    

V utorok 27. augusta sa uskutočnilo prvé stretnutie členov okrskových volebných komisií, zložili sľub  a zvolili si predsedu a pod-
predsedu komisie. Súčasťou stretnutia bolo i školenie k danej problematike.
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CVČ Stonožka

(dokončenie zo str. 1)
Počas roka budeme na stránkach Našej

Senice postupne približovať celú históriu
nášho zariadenia (v 10. čísle to bude obdo-
bie 1953-1963). Od 9. čísla sa v Našej
Senici pripravte i na pravidelnú Stonožkinu
súťaž o ceny. Tešíme sa, že spolu s deťmi,
mládežou, rodičmi, strávime v roku
2002/2003 pekné chvíle v prírode i pri
počítači, s loptou alebo na bicykli, pri gita-
re a dobrej hudbe, či s vareškou, štetcom
alebo spajkovačkou. Skrátka na
Stonožkiných podujatiach a najmä
v záujmových krúžkoch. Tu sú:
✎ TANEČNÁ PRÍPRAVKA
- pre 5 až 8 ročné deti, ktoré zatiaľ nie sú člen-
mi tanečných skupín, ale majú pohybové
predpoklady a záujem o moderný tanec,
možnosť neskoršieho prestupu do tanečnej
skupiny CVČ. Osobitný výber sa nekoná,
stačí sa len v deň konkurzu do SONNY junior
(11.9.) zapísať.
✎ DETSKÝ AEROBIC
- pre všetkých, ktorí majú radi pohyb, (mladší
- pre 9 až 12 r., starší 13 až 16 r.). Prípadná
možnosť prestupu do tanečných skupín CVČ.
✎ TANEČNÉ SKUPINY (moderný tanec)
- SONNY - BAMBUĽKY (7 až 8 ročné deti)
- SONNY - KURIATKA  (9 až11  ročné deti)
- SONNY - JUNIOR  (12 až 14 ročné deti)
Konkurz pre nových členov skupiny 11.9.
o 16. hod. v CVČ. Prineste si so sebou vhod-
nú   obuv a odev.
Stálych členov menovaných skupín sa kon-
kurz netýka, na prvé stretnutie budete pozva-
ní písomne, príďte sa však do CVČ zapísať
a vyzdvihnúť si prihlášku (do 20.9.)
Hľadáme nadaných chlapcov na tanec!!!
✎ MAŽORETKY 
- pre 5 až 8 ročné dievčatá (prípravka) - kon-
kurz nie je podmienkou, stačí sa  zapísať
- pre 9 až 12 ročné dievčatá - konkurz pre
nové členky je 9.9. o 16. hod. v CVČ
✎ FOLKLÓRNY SÚBOR ROVINKA
- nácvik ľudových piesní, zvykov a hier z oko-
lia Senice (kroje a čižmy sú k dispozícií),
súbor doprevádza heligónka. Pre deti od 5 až
do 12 rokov.
✎ VÝUKA HRY NA GITARE (pre začiatoč.)
- pre žiakov 5.-7. ročníkov
- pre žiakov 8.-9. ročníkov a stredných škôl
- rýchlokurz pre dospelých, učiteľov ...
- podmienkou je vlastná (zapožičaná) gitara
a čiastočne spevácke  predpoklady
- obsahom výuky sú akordy, základné rytmy,
ľudové, populárne,   folkové a country piesne
✎ GITARA PRE POKROČILÝCH
- pre absolventov krúžkov CVČ gitary pre
začiatočníkov, ale i ďalších, ktorí už ovládajú
základy hry na gitaru a chcú sa zdokonaliť (do
20 rokov)
- obsahom barré akordy, vybrnkávanie, nároč-
nejšie piesne, aranžovanie piesní, príprava
sólových vystúpení...
✎ MALÝ STONOŽKIN SPEVÁCKY ZBOR
- individuálna výuka hlasovej techniky, nových
piesní, spev na mikrofón, práca s rytmickými
nástrojmi, dvojhlas, v druhej polovici príprava
sólových i spoločných vystúpení
✎ HUDOBNÉ SKUPINY CVČ
- ak máte nadanie, hudobné nástroje a chuť
založiť si vlastnú hudobnú skupinu, príďte
pomôžeme vám (možná individuálna výuka

na bicie, basgitaru, príďte sa informovať!)
- zakladáme dievčenskú hudobnú skupinu!!!
✎ STOLNÝ TENIS
- pre chlapcov i dievčatá od 9 rokov, tréningy
v CVČ, zapojenie do súťaží
✎ KARATE
- pre chlapcov i dievčatá od 6 rokov, tréningy
2x týždenne v telocvični III. ZŠ, možnosť
súťaží
✎ ŠACHOVÝ KRÚŽOK
- pre deti i mládež, zapojenie do Slovenskej
šachovej ligy
✎ HRY NA POČÍTAČI
- zvládnutie základnej práce s PC, práca s pro-
gramami WORD, EXCEL
✎ TVORBA INTERNETOVÝCH STRÁNOK
- základy tvorby www stránok, text, obrázky
a farby na webovej stránke, základy tvorby
tabuliek, pre deti od 6. ročníka ZŠ
✎ ELEKTROTECHNICKÝ KRÚŽOK
- základy elektrotechniky, zapájanie obvodov,
výroba tzv. "pípatiek", malých zosilňovačov...
✎ KLUB DIEVČAT
- pre mladé gazdinky od 10 rokov
- rýchla a racionálna výživa, studená kuchyňa,
jednoduché pečenie, stolovanie
✎ PRÍRODOVEDNÝ KRÚŽOK
- vychádzky, kvízy, súťaže, prikrmovanie zvie-
rat, návštevy chovu koní, teráriá...
✎ TURISTICKÝ KRÚŽOK
- výlety do Malých a Bielych Karpát, práca
s mapou a buzolou, uzly, značky... účasť v turis-
ticko-brannom preteku a na turistických zrazoch
✎ DOPRAVNÝ KRÚŽOK
- (vekovo neobmedzené) bezpečnosť na
cestách, dopravné značky, riešenie doprav-
ných situácií, základy zdravovedy, cyklistika
✎ CYKLISTICKÝ KRÚŽOK
- pre dievčatá a chlapcov od 9 rokov, tréning
na horských bicykloch, kondičné tréningy v
telocvični, sobotňajšie výlety
✎ BASKETBAL
- pre chlapcov i dievčatá od 10 rokov
- tréningy v telocvični,  zápasy, streetbal
✎ PLAVECKÝ KRÚŽOK
- plavecký výcvik pre deti od 7 rokov (plavci
i neplavci)
✎ VÝTVARNÝ KRÚŽOK
- pre deti od 6 do 8 rokov a od 9 do 12 rokov
✎ ŠIKOVNÉ RUKY
- indiánske náramky, náhrdelníky, opasky, dar-
čekové krabičky, šitie jednoduchých odev-
ných doplnkov a pod.
✎ FILATELISTICKÝ KRÚŽOK
- pre deti a mládež so záujmom o filateliu 
✎ ZUFOKS
- záhadologický a ufologický klub pre mládež
(vesmír, mimozemské civilizácie, paranormál-
ne javy, práca v teréne)
✎ ASTRONOMICKÝ KRÚŽOK
- pre deti od 9 rokov so záujmom o astronó-
miu a astrológiu, ale i o záhady okolo nás
✎ VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA
- pre začiatočníkov (deti od 6. ročníka ZŠ,
ktorí si chcú pribrať k inému cudziemu jazyku
v škole aj druhý), 2 x týždenne
- rýchlokurz angličtiny pre mládež a dospe-
lých (od 16 rokov) - začiatočníci, 2 x týždenne
- angličtina pre mierne pokročilých (dospelí)
2x týždenne
OCEĽOVÁ PÄSŤ 
- krúžok vhodný pre chlapcov od 14 r. a stre-
doškolákov, fantazijné a rolové dlhodobé hry

STRELECKÝ KRÚŽOK
- streľba zo vzduchovej pištole, technika streľ-
by, súťaže..., vhodné pre deti od 10 rokov
KRÚŽOK NETRADIČNÝCH ŠPORTOV
- napr.: baseball, streetbal, ringo, hry s lietajú-
cim tanierom, Hu-tu-tu pre deti od 9 rokov
DRAMATICKÝ KRÚŽOK
- pre dievčatá i chlapcov od 10 rokov
- hlasová technika, výraz, pohyb, nácvik miku-
lášskeho divadla a ďalších vystúpení
REDAKTORSKÝ A MODERÁTORSKÝ
KRÚŽOK
- pre záujemcov (od 11 rokov) o dopisovate-
ľskú činnosť, príspevky do novín, tvorbu dets-
kej stránky Našej Senice..., o redaktorskú čin-
nosť - rozhovory s významnými ľuďmi, správy
z návštev mestských podujatí... a o modero-
vanie podujatí CVČ
CVIČENIE MAMIČIEK S DEŤMI
- kondičné cvičenie pre radosť z pohybu
(s pomôckami i bez), deti od 2 do 5 rokov
BREAK DANCE
- fyzické predpoklady, kondička a záujem
o hudbu sú vítané, "prípravka" pre začiatoční-
kov (nácvik prvkov, kondičný tréning) a taneč-
ná skupina B-TOP pre pokročilých (nácvik
choreografií, vystúpenia...)
CLOGGING (country step)
- polročný kurz pre dievčatá i chlapcov od 15
do 18 rokov, predpokladom cit pre rytmus,
resp. tanečné nadanie, tréning 2x týždenne,
nácvik samostatných stepových prvkov, jed-
noduchých variácií i choreografií

Uvažujeme  o založení krúžku  VÝUKA
HRY NA HELIGÓNKU. Vyučujúci Mgr. P.
Grimm.  Info v CVČ.

Ďalšie podrobnosti o krúžkoch nájdete
v písomnej Stonožkinej PONUKE KRÚŽKOV,
ktorá je k dispozícii na základných školách,
v CVČ a vo vývesných vitrínach pri CVČ a pred
OD Cieľ. Prihlášky do krúžkov a kurzov si
môžete vyzdvihnúť v CVČ už od 3. septembra. 

Zápis do krúžkov trvá do 20. septembra,
denne do 17. hod. Polročné poplatky za krúž-
ky sa pohybujú od 150 do 400 Sk. Poplatok
za krúžok treba zaplatiť najneskôr na 1. alebo
2. stretnutí krúžku priamo vedúcemu krúžku.
Odporúčame však rodičom uhradiť poplatok
zároveň s odovzdaním záväznej prihlášky
v CVČ.

Záujmové krúžky otvárajú činnosť od 1.
októbra. Všetci členovia krúžkov budú na
prvé stretnutia pozvaní písomne.
Tešíme sa na stretnutie!

SEPTEMBROVÉ PODUJATIA
STONOŽKINE NARODENINY (šieste)
- tradičné Stonožkino poobedie, spojené s pre-
zentáciou záujmových krúžkov, hudobných
a tanečných skupín, zábavnými súťažami...
- nebude chýbať pečenie palaciniek,
Stonožkina tanečná škola, maľovanie na múr,
i na telo, pletenie indiánskych náramkov.
Večer opekanie a pesničky pri ohníku
a nočná hra.
28.9. o 8.30 hod. od CVČ
STONOŽKINA VYCHÁDZKA NA BRANČ
- autobusom MHD do Kunova, odtiaľ pešo
cez Podbranč až na hrad, na hrade hry a ope-
kanie
- návrat do 15. hod., so sebou jedlo, pitie,
pršiplášť, špekáčik, peniaze na autobus
- v prípade nepriaznivého počasia sa poduja-
tie nekoná

Pripravila Dana Kopecká
vedúca odd. CVČ 

Čo�e je to päťdesiatka...?
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Policajné informácie

➢ Pamätajte, že všeo-
becné rady pre vaše
deti týkajúce sa zabez-

pečenia vášho bytu alebo domu sa pri-
merane vzťahujú i na vás. Ani vy nevpúš-
ťajte do bytu cudzie osoby. Pod rôznymi,
často absurdnými, zámienkami sa skrý-
vajú tzv. tipári, ktorí si potrebujú prezrieť
váš byt a jeho zabezpečenie.
➢ Neotvárajte nikdy dvere svojho bytu,
kým si nie ste úplne istí, že človeka za
dverami poznáte. Ak vás niekto osloví
menom, to ešte neznamená, že vás
pozná. Meno si možno prečítať na vašej
menovke.
➢ Väčšina ľudí, ktorí sa ocitnú za vašimi
dverami, má dobré úmysly. To však
neznamená, že môžete byť dôverčiví
a neopatrní. Je stále dosť tých, ktorí vás
môžu pripraviť o majetok, alebo vám ublí-
žiť a niektorí sa o to pokúsia aj v čase,
keď ste doma.
➢ Nedávajte si robiť opravy rôznym fuš-
károm, ktorých nepoznáte. Riskujete nie-
len nekvalitne odvedenú robotu, ale
i možnosť neskoršieho vykradnutia bytu.
➢ V prípade bezprostredného ohrozenia
volajte pomoc z okna. Poproste, aby vám
pomoc prišla k bytu, uveďte poschodie,
priezvisko alebo číslo dverí (záleží na tom
či máte na dverách menovku). Pre rých-
lejšie upútanie pozornosti ľudí v bez-
prostrednom okolí je dobré vyhodiť
z okna nejaký predmet. Jeho zvuk neza-
nikne v okolitom hluku tak, ako vaše vola-
nie.
➢ Prekontrolujte si funkčný stav okien
a dverí. Nezabudnite vždy zamknúť, aj
keď idete preč len na niekoľko minút. Ak
môžete, nainštalujte si bezpečnostné
dvere alebo aspoň druhú, kvalitnejšiu
zámku.
➢ Presvedčte sa poklepaním, či zárubne
nie sú duté. Ak áno, obráťte sa na služby,
ktoré vaše zárubne vyplnia betónom.
➢ Na štítku s menom je vhodné uvádzať
priezvisko v množnom čísle (Bielikovci,
Kováčovci), alebo v mužskom rode,
zvlášť v takých prípadoch, keď žije v byte
iba žena.
➢ Ak stratíte kľúč, radšej si vymeňte celú
vložku, prekontrolujte si aj stav zámkov,
nemajte na jednom mieste kľúč a kartičku
na výrobu kľúča.
➢ Ak bývate na prízemí alebo prvom
poschodí, namontujte si na balkón buď
okrasnú mrežu, alebo ak je to možné sťa-
hovacie žalúzie. Vo večerných hodinách
vždy zaťahujte rolety alebo žalúzie hlav-
ne v bytoch na prízemí – nikto nemusí
vedieť, že máte a kde počítač, televízor
alebo video.

Zabezpečenie
bytu alebo domu

Mestská polícia zasahovala  
� Z dlhej chvíle? Na operačnom oddelení
MsP 11. augusta   o 23.45 hod.  prijali tele-
fonát od občanov z rekreačnej oblasti
Kunov, že si tam mladí ľudia krátia chvíľu
prenášaním kontajnerov. Hliadka našla
priestupcov na  mieste. Kontajnery dali na
pôvodné miesto a priestupok bol s nimi
prejednaný na mieste.
� Bezvládneho na ošetrenie. Hliadka MsP
13. augusta  asi o 9.34 hod. pri obchôdzke
v časti Sotina zazrela ležiaceho muža vedľa
budovy CVČ. Po obhliadke zistila, že dýcha
a srdce mu bije, avšak nereagoval - bez-
vládne ležal. Hliadka na miesto privolala
sanitku RZP, ktorá dotyčného odviezla.
� Uhynuté vtáky. Občan z Robotníckej
ulice 15. augusta  o 9. hod. telefonicky
nahlásil, že  našiel väčší počet uhynutých
vtákov. Vzápätí boli prijaté ďalšie telefoná-
ty, ktoré oznamovali oslabené a uhynuté
vtáky aj v mestskej časti Sotina. Policajná
hliadka uhynuté kusy odovzdala na veteri-
nárnu stanicu, kde sa bude zisťovať, či ide
o prirodzený úhyn alebo usmrtenie cu-
dzím zavinením.
� Krádeže v Bille. Bezpečnostná služba
supermarketu Billa 15.augusta  v priebehu
dňa nahlásila na MsP Senica tri krádeže,
ktoré hliadka vyriešila s priestupcami na
mieste v blokovom konaní, v celkovej
výške 2000 Sk.

Nenaleťte  podvodníkom!
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru

v Senici  upozorňuje občanov, že v obciach
sa opätovne  pohybujú podomoví obchodní-
ci, ktorí sa snažia pod  zámienkou výhodné-
ho podomového predaja dostať do domov
a bytov, kde ponúkajú rôzny tovar. Tieto
osoby sa často vozia na osobných motoro-
vých vozidlách zn. VAZ alebo žiguli. Pokým si
domáci prezerajú tovar, podvodníci využívajú
ich nepozornosť a snažia sa odcudziť finanč-
nú hotovosť. Obeťami podvodníkov  sa vo
zvýšenej miere  stávajú  najmä starší ľudia. 

V prípade, že by sa vo vašom mieste byd-
liska pohybovali neznáme podozrivé osoby,
nahláste tieto skutočnosti  na telefónne číslo
polície 158.

Nezabudnite  na výmenu
Okresný dopravný inšpektorát v Senici

opätovne oznamuje držiteľom vodič-
ských preukazov vydaných do 31. decem-
bra 1992, že zostávajú v platnosti len do
31. decembra 2002. Po uplynutí tohto
termínu sú spomínané vodičské preukazy
neplatné a nebude možné nimi preukazo-
vať oprávnenie na vedenie motorového
vodidla pri kontrolách v cestnej premávke.
Nenechávajte si výmenu na poslednú
chvíľu. Na výmenu je potrebné predložiť
vyplnenú žiadosť, platný doklad totožnos-
ti, zaplatiť správny poplatok 100 Sk, odo-
vzdať pôvodný vodičský preukaz, predlo-
žiť jednu neretušovanú farebnú alebo čier-
nobielu fotografiu 3,5 x 4,5 cm.

Kriminalita STÚPLA
Za I. polrok 2002 bolo na teritóriu poli-

cajného okresu Senica (okresy Senica
a Skalica) zaznamenaných 1 055 trest-
ných činov, z ktorých bolo 767 objasne-
ných, čo predstavuje 72,7 percenta.
V porovnaní s rovnakým obdobím v roku
2001, kedy bolo zaznamenaných 691
trestných činov, vzrástol počet trestných
činov o 65 percent, pričom väčší nárast
bol zaznamenaný na území okresu
Skalica. V porovnaní s objasnenosťou kri-
minality v rámci celého Slovenska, ktorá
dosahuje 55,3 percenta dosahujú policajti
v okresoch Senica a Skalica veľmi dobré
výsledky. 

V samotnom okrese Senica bolo zazna-
menaných  444 trestných činov, z ktorých
je 278 objasnených  (v I. polroku 2001 -
347 z toho objasnených 229) a v okrese
Skalica bolo zistených 611 trestných skut-
kov, z ktorých bolo 489 objasnených (v I.
polroku 2001 - 344 z toho objasnených
273).

Najväčší podiel na celkovej kriminalite
má dlhodobo majetková kriminalita, ktorá
predstavuje 55,7 percenta, násilná 19,6
percenta a ekonomická 7,6 percenta.
Trestnou činnosťou boli spôsobené škody
v hodnote 19,6 mil. Sk.

K 30. júnu bolo na území policajného
okresu Senica zaznamenaných 581 majet-
kových trestných skutkov, čo je o 264 viac
ako v I. polroku minulého roku. Z toho naj-
väčšiu časť predstavovali krádeže vláma-
ním, ktorých bolo 344, pričom najčastejšie
sa páchatelia týchto trestných činov zame-
riavali na objekty rekreačných chát,
obchodov a výkladných skríň.

Násilných trestných činov bolo zazna-
menaných 207 a z toho je 186 objasne-
ných. Zo závažnej kriminality bolo zazna-
menaných 10 lúpeží, z ktorých je 6 objas-
nených.

Jediný pokles trestnej činnosti bol
zaznamenaný v oblasti mravnostnej krimi-
nality, kde bolo zistených 10 trestných
činov, ktoré sú všetky objasnené, pričom
v I. polroku 2001 bolo takýchto skutkov
zaevidovaných 20.

Na druhej strane nárast bol zazname-
naný na úseku drogovej kriminality.
V porovnaní s I. polrokom 2001 vzrástol
počet týchto trestných činov o 15 a zvýšil
sa z 8 na 23 skutkov. Vo viacerých prípa-
doch sa jednalo o drogy, ktoré zistili prí-
slušníci Colného riaditeľstva SR pri kontro-
le osôb a motorových vozidiel na hranič-
ných priechodoch.

V I. polroku 2002 boli zaznamenané aj
3 skutky, ktoré boli rasovo motivované. 

Na úseku ekonomickej kriminality bolo
zistených 80 trestných činov, z ktorých je
62 objasnených a jednalo sa hlavne
o trestné činy podvodu.

Z hľadiska páchateľov trestnej činnosti
najväčší podiel na páchaní trestnej činnos-
ti, ktorý predstavuje 29 percent z objasne-
ných skutkov, mali recidivisti, podiel mlá-
deže bol 19 percent a maloletých osôb
12,3 percenta.
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Jubilejná po�iarnická súťa�
(dokončenie zo str. 1)

Do uzávierky bolo prihlásených do súťaže 24 družstiev - z Čes-
kej republiky (V. Pavlovice, Velká nad Veličkou, Kobylí), rôznych
okresov SR (Púchov, Senec, Skalica, Myjava, Malacky,...) a po prvý-
krát i z Hohenau z Rakúska, ktoré si zmerajú sily a zručnosť v po-
žiarnom útoku. 

O udržanie putovného pohára budú v tomto roku bojovať
Sobotišťania (a nebudú to mať ľahké), úradujúci majstri Slovenska
v požiarnom športe.  Svätého Floriána, vyobrazeného na putov-
nom pohári, už mali česť na určitý čas opatrovať Unín (1993), Kúty
(1994), Sobotište (1995), Klokočov (1996, 1997, 1998), Púchov
(1999, 2000), Sobotište (2001). Doteraz najväčšia účasť PD bola
v roku 1994, kedy súťažilo 34 družstiev. V tomto roku,  nakoľko
bude v Senici vyhodnotená aj Požiarnická liga troch okresov
(Myjava, Skalica a Senica), samozrejme za priaznivého počasia,
však očakávame rekordnú účasť PD. 

Celá  Sotina bude plná mladých ľudí v modrom, pripravených
pomáhať svojmu okoliu najmä v nebezpečných situáciách, poskyt-
núť aj odbornú pomoc získanú aj súťažením v pohárových súťa-
žiach – takých akú si môžu pozrieť Seničania v Sotine už  10 rokov
po sebe, vždy v septembri. Senická súťaž býva vyvrcholením
a bodkou za súťažnou sezónou v okrese. Spoluobčanov, fanúši-
kov a športovcov od nedeľného rána bude vítať dychová hudba
Seničanka spolu s mažoretkami A. Bukajovej, časomeračmi zo
Skalice a organizátormi z Mestského úradu v Senici,
a Dobrovoľného požiarneho zboru v Senici. 

Samotnú súťaž otvorí primátor mesta a prvý požiarny útok
vykoná požiarne družstvo našich detí. Bojovať o prvenstvo sa
bude celé predpoludnie. Pre víťazné družstvá už organizátori pri-
pravujú trofeje a ceny.      

Ako vždy, aj tento rok dúfame, že sa podarí získať putovný
pohár práve senickým požiarnikom. Príďte sa presvedčiť, či to tak
naozaj bude.

S. C. 

Predhodové posedenie pri heligónke  
V sobotu 17. augusta obyvatelia časti Kunov  žili predhodo-

vými prípravami. Do tejto atmosféry veľmi vhodne zapadlo
podujatie, aké už dávno v našom regióne nebolo, a priznávame,
že mnohým našim obyvateľom aj niečo podobné veľmi chýba-
lo. V tamojšom kultúrnom dome  sa v podvečerných hodinách
stretlo množstvo obyvateľov z blízkeho okolia a tiež domáci
priaznivci ľudových piesní. Neboli to však len seniori, bolo tu
i veľa mladých ľudí, ktorí si prišli vypočuť, ako hrajú tí, ktorým
učaroval  hudobný nástroj  heligónka. 

Pri MsKS Senica pracuje totiž Klub priateľov heligónky, ktorý
vedie Mgr. Pavol Grimm, a bol to on aj s členmi tohto kolektívu,
ktorí prišli na nápad zorganizovať toto podujatie, ktoré sa mimo-
riadne vydarilo. Jedným z účastníkov bol aj obyvateľ  Kunova  Ing.
Pavel Krč, ktorý nám povedal: " Bolo to veľmi dobré podujatie,
ľudia sa príjemne bavili, a ako som počul aj od iných ľudí, boli
veľmi spokojní. K tomu všetkému poľovníci pripravili vynikajúci
guláš, ktorý som však ja neokoštoval, ale ostatní ho chválili.
Takéto podujatie by sa malo stať tradíciou, aby sa obyvatelia  mali
na čo tešiť. Tie nové trendy v hudbe sú nie pre staršiu generáciu." 

A čo na to Mgr. P. Grimm? "Už  minulý rok sme  Kunove pri-
pravili niečo podobné, ale vtedy nebola taká účasť ani medzi
účinkujúcimi (vtedy vystúpilo len 9 hudobníkov) a už vôbec nie
medzi obecenstvom. V tomto roku účinkovalo už 17 heligonká-
rov, z toho 15 ich bolo z Klubu priateľov heligónky. Potešili sme
sa veľkej účasti, obecenstvo bolo veľmi milé a spolu s nami spon-
tánne spievalo známe ľudové piesne.  Som spokojný s tým, ako
zodpovedne členovia Klubu priateľov heligónky pristupovali
k nácvikom, pretože sa mnohí museli najskôr naučiť hrať na heli-
gónke. Verím, že i naďalej budú navštevovať tento klub a v bu-
dúcom  roku bude naše vystúpenie ešte na vyššej úrovni.  Bol by
som rád, keby sa naše rady rozšírili o nových  členov.  Všetkým
oznamujeme, že v prípade záujmu môžu prísť na náš nácvik,
ktorý sa koná v DK Senica." 

V dnešnej dobe, plnej hektických zmien, kedy sa už ľudia neve-
dia zastaviť a vnímať všetko to pekné, čo nás obklopuje, kedy sa
už málokedy usmievajú a porozprávajú len tak o rodine, o záľu-
bách, o pocitoch vôbec,  je takéto podujatie veľmi vítané. Preto
chcem aj touto cestou poďakovať iniciátorovi tohto podujatia
Mgr. P. Grimmovi  a už teraz sa tešíme na ďalšie  podobné  tre-
bárs aj v Dome kultúry Senica.

Mária Bezdeková, MsKS Senica
Foto Ing. P. Krč

Senickí požiarnici zo svojimi  kolegami z Abrahámu, ktorí boli
v minulosti tiež účastníkmi našej súťaže.

Títo všetci vytvorili v Kunove výbornú atmosféru.

Cantilena na koncerty
Začiatkom októbra sa chystá na zájazd do Juhoslávie

Spevácky zbor mesta Senica Cantilena, ktorá sa predstaví so svo-
jím repertoárom  na niekoľkých koncertoch v Kovačici a Selenči.
Odtiaľ potom zavíta do Herzogenbuchsee vo Švajčiarsku, kde
naše  spevácke teleso bude mať dva koncerty. S týmto mesteč-
kom udržiavame priateľské vzťahy. Projekt účinkovania vo Švaj-
čiarsku sa uskutočňuje pod záštitou poradcu senického primáto-
ra Petra Horvátha, ktorý pôsobí u nás ako švajčiarsky dobrovoľník
a zameriava sa na nadväzovanie kontaktov medzi Záhorím a Švaj-
čiarskom. V tom istom období sa uskutoční na veľvyslanectve SR
v Berne  literárny večer senického básnika Pavla Stanislava. 

bar

Uctili si bojovníkov SNP
Pri príležitosti 58. výročia SNP položili 28. augusta predstavitelia

mesta Senica, OÚ, politických strán a Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov vence k pamätníku na Námestí oslobodenia.

bar
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Na�a Senica
Prečítali sme si:

Rok 1989:
…Silvestrovského

behu Senicou sa
zúčastnilo 101 pre-
tekárov, štart i cieľ
bol na Námestí oslo-
bodenia.

…. Počas 2. svetovej vojny  zvlášť v roku
1945, žil (národný umelec Janko Alexy)
ako evakuant z Bratislavy v Čáčove.  Tu
tvorivo pracoval a viedol dialógy so so-
vietskymi vojakmi a dôstojníkmi a mno-
hých aj portrétoval. 

…Dňom 28. mája  bola v meste zriade-
ná mestská hromadná doprava.

… Do ankety o názov kina  v Dome kul-
túry sa zapojilo 885 občanov mesta.
Zvíťazil návrh kino   Mladosť, ktorý získal
249 hlasov.

Rok 1990:
… Volejbalovému oddielu   TJ Slovenský

hodváb Senica sa splnil dlhoročný sen,
keď v januári 1990 bola do užívania odo-
vzdaná stavba Sociálne zariadenia a volej-
balové ihriská pri rehabilitačnom stredisku
SH Senica.

… Koncom februára  sa skončila dlho-
dobá súťaž majstrovstiev kraja v hokeji.
Ako nováčik boli do nej zaradení i hokejis-
ti novovzniknutého HO VTJ Senica. Vojaci
si nepočínali vôbec nováčikovsky.
Zabezpečili si suverénnym spôsobom
postup do 2. SNHL .

… V meste boli premenované ulice:
Pugačevská na Moyzesovu, Sovietskej
armády na Dlhú, M. Čulena na Ružovú,
Námestie Májového povstania českého
ľudu na Hviezdoslavovu, štvrť J.  Dimitrova
na Kolónia, zo sídliska K. Gottwalda boli
vytvorené dve ulice – Kalinčiakova a
Palárikova.

… Vo voľbách do FZ a SNR 8. a 9. 6.
najviac hlasov získalo v Senici VPN pred
KSČ a KDH. 

… 28. 9. 1990 sa uskutočnilo slávnostné
otvorenie Domu kultúry. Hoci bol v pre-
vádzke od roku 1988, všetky priestory boli
na základe kolaudačného rozhodnutia
odovzdané až v auguste 1990.

Vybrala F. H. 

Naša S
enica

Opravy komunikácií
Mesto Senica má každoročne vypraco-

vaný harmonogram opráv miestnych
komunikácií a chodníkov. Tohto roku sa
s prácami začalo už  v marci, kedy sa vyko-
nali najnutnejšie opravy výtlkov po zime.
V jednotlivých mesiacoch  bolo na opravy
ciest a chodníky vynaložené nasledovné
množstvo peňazí: v apríli 258 498 Sk,
v máji 204 475 Sk, júni 337 519 Sk, v júli sa
nepracovalo.  V auguste sa začala oprava
povrchu cesty druhej časti Železničnej
ulice od križovatky s Dlhou ulicou až po
koniec zástavby rodinných domov sme-
rom k železničnej stanici. Nový asfaltový
koberec bude položený v septembri t.r.

bar

Investície do vzdelania
preberá mesto

V rámci prechodu kompetencií z orgá-
nov štátnej správy na samosprávu na úseku
školstva mesto podpísalo delimitačné pro-
tokoly o odovzdaní a prevzatí kompetencií
na Základnú umeleckú školu, Centrum
voľného času, 4 základné školy a 11 mater-
ských škôl, ktoré obsahujú okrem iného aj
polročný rozpočet ich výdavkov na tovary,
služby a kapitálové výdavky. Výdavky na
mzdy a z nich plynúce odvody prechá-
dzajú z okresného úradu na mesto. ZUŠ,
CVČ i základné školy sú samostatné práv-
nické osoby a taktiež všetky materské školy
už tvoria  jeden právny subjekt – Spojené
predškolské zariadenie. Každé školské za-
riadenie je samostatnou rozpočtovou orga-
nizáciou zriadenou mestom Senica.
Celková delimitovaná finančná hodnota
majetku škôl je v nehnuteľnom majetku
251 miliónov korún a hodnota hnuteľného
majetku je 23 miliónov korún. Finančné
hodnoty sú vyčíslené v nadobúdacích
cenách, lebo rozpočtové organizácie nevy-
konávajú odpisy.

Vyčíslili sme približné náklady na nevy-
hnutné opravy a údržbu všetkých školských
zariadení v meste na 32 miliónov korún.
Tieto náklady bude musieť znášať rozpočet
mesta a bude rozdelený asi na obdobie 4
rokov. Budúcoročný rozpočet bude podľa
platných smerníc tvorený normatívnym
spôsobom nápočtom na žiaka, triedu, atď.,
podľa vzorcov a indexov. Delimitovali sme
i Stredisko služieb škole, ktoré malo celo-
okresnú pôsobnosť. V súčasnosti jeho čin-
nosť  utlmujeme. Nemá právnu subjektivitu
a stalo sa súčasťou Mestského úradu
v Senici. Ostalo v ňom iba 6 zamestnancov.

Do 4 základných škôl chodí 2 849 detí,
ZUŠ navštevuje 1 030 detí  a do predškols-
kých zariadení chodí 640 detí. Okrem toho
máme v Senici Špeciálnu základnú školu
internátnu so 171 žiakmi, štyri stredné školy
navštevuje 1 347 žiakov, do SOU chodí
906 žiakov a detašované pracovisko vyso-
kej školy navštevuje 90 študentov. Tieto
však nepatria do zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta.  

Na prevzatie kompetencií sme priprave-
ní a očakávame, že príslušné ministerstvá
školstva, vnútra i financií sa zhodnú na jas-
ných pravidlách financovania. Do vzdela-
nia budeme investovať a máme záujem
skvalitňovať podmienky v školách a mimo-
školských aktivitách. Pre malú krajinu, akou
je Slovensko, je vzdelanie kapitál, ktorý
nesmieme premárniť a je to jediná cesta,
ako byť rovnocennými partnermi všade vo
svete. Veľkou chybou je strata úcty voči
učiteľom, nedocenenie ich práce a spolo-
čenskej úlohy. Odchod kvalitných učiteľov,
prílišná feminizácia, mzdové ohodnotenie,
vzťahy rodičov, sociálne rozdiely života
detí budú mať za následok úpadok vzdelá-
vania.

Bohužiaľ, sme ťažko poučiteľní, každý
rodič by mal dieťaťu dať lásku, vieru a vzde-
lanie a spoločnosť by mala vytvoriť pod-
mienky na realizáciu týchto hodnôt.

RNDr. Ľubomír  Parízek 
primátor mesta

Máte zaplatený 
poplatok  za odpad?

Mestské  zastupiteľstvo  v Senici  na
zasadnutí  13.  decembra  2001  schváli-
lo  Všeobecne  záväzné  nariadenie  č.
3/A o miestnych  poplatkoch, v ktorom
upravilo  podmienky  platenia  poplatku
za zber, prepravu  a zneškodňovanie
komunálnych  odpadov,  a drobných  sta-
vebných  odpadov.

Poplatník  je  povinný  uhradiť   popla-
tok  nepresahujúci  výšku  1 000 Sk  jed-
norazovo do  31.3. 2002. Pri poplatku
vyššom ako 1 000 Sk  je  možné  platbu
rozdeliť do štyroch splátok: 1. splátka do
31.3., 2. splátka do 30.6., 3. splátka do
30.9., 4. splátka do 30.11. 2002.

Osobitnou kategóriou sú nájomcovia
a vlastníci bytov v bytových domoch,
ktoré  spravuje Okresné  stavebné  bytové
družstvo, ktorí  platia poplatok za zber
odpadu priamo správcovi domu v mesač-
ných splátkach.

K dnešnému dňu väčšina občanov má
uhradený poplatok za zber, prepravu
a zneškodňovanie  komunálnych a drob-
ných stavebných odpadov. Tým obča-
nom, ktorí si poplatkovú povinnosť  včas
nesplnili,  je povinný  správca  poplatku –
mesto Senica - vyrubiť poplatok  zvýšený
o 50%.     

Z dôvodu predchádzania  represívnym
opatreniam zo  strany  správcu poplatku
vyzývame občanov, aby si poplatok uhra-
dili buď v hotovosti do pokladne
Mestského  úradu  v Senici, alebo na  účet
vedený v PKB, číslo účtu  9200512001/
5600,  variabilný  symbol: číslo platobné-
ho  výmeru.

Zároveň  pracovníci poverení  správou
poplatku ďakujú  občanom, ktorí   svoju
poplatkovú  povinnosť  splnili.  

Peniaze za plynofikáciu
Mesto Senica dostane od Fondu

národného majetku sumu 14 641 030 Sk
v rámci vysporiadania prostriedkov za pri-
vatizáciu SPP. Štát tak kompenzuje  nákla-
dy obcí na vybudované plynárenské za-
riadenia, ktoré boli bez náhrady prevede-
né do vlastníctva SPP. Uznesením vlády
z júna t.r. je prostriedky potrebné pred-
nostne použiť na splatenie doterajších
záväzkov po lehote splatnosti  a na kapi-
tálové výdavky na realizáciu rozvojových
programov mesta. Keďže mesto nemá
záväzky po lehote splatnosti, poslanci
mestského zastupiteľstva budú rozhodo-
vať o ich použití na rozvojové programy.
Medzi návrhmi sú napríklad výstavba
cykloturistickej trasy, vybudovanie svetel-
nej signalizácie ciest  I/51 a II/500, zapla-
tenie faktúry za vypracovaný generel
zelene, výstavba ďalších parkovísk, archi-
tektonické doriešenie Námestia oslobo-
denia, zlepšenie technického stavu  špor-
tovej haly. bar
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Vítaný ka�dý náv�tevník
Nedávno sa v dennej tlači objavilo

zopár článkov o problémoch verejných
knižníc na Slovensku. Bohužiaľ i v senic-
kej knižnici s problémom  nedostatoč-
ného nákupu novej literatúry a moderni-
zácie informačných zdrojov bojujeme
už niekoľko rokov. 

Kým začiatkom 90.  rokov nám pribú-
dalo v priemere ročne 4-5 tisíc knižných
zväzkov, v roku 2001 to bolo 1 092 a v 1.
polroku 2002 dokonca iba  373 jednotiek
(130 kúpou, 228 darom a 15 tvoria náhra-
dy). Rapídne klesá i počet periodík, CD
a videokaziet.

V nákupe knižničných fondov medzi
jednotlivými krajmi sú zarážajúce rozdie-
ly, napríklad v Bratislavskom kraji pripadá
na jedného obyvateľa nákup v hodnote
9,66 Sk, v Košiciach 3,62 Sk, u nás 5,70
Sk, najviac v rámci Slovenska je to
v Žilinskom kraji - 15,07 Sk. Napriek tejto
skutočnosti počet výpožičiek v ZK
v Senici dosahuje jeden z najvyšších celo-
slovenských priemerov 55,5 kníh na čita-
teľa, v roku 2001 bolo realizovaných
237 577 výpožičiek. Knižnicu pravidelne
navštevuje viac ako 4 500 čitateľov. I keď
po prázdninovej revízii knižničných fon-
dov, sťahovaní skladov a úprave niekto-
rých priestorov nemôžeme čitateľov priví-
tať súbormi nových kníh ako to bývalo
zvykom, tešíme sa od 2. septembra na
všetkých svojich návštevníkov v tradič-
nom výpožičnom čase. V pondelok, uto-
rok, štvrtok a piatok je otvorené od 8. do
18. hod., v stredu od 13. do 18. hod.
a v sobotu od 8. do 12. hod. 

K. Soukupová 
riaditeľka Záhorskej knižnice

S poslednými augustovými dňami osirela aj Kunovská priehrada, ktorá po oba prázd-
ninové mesiace  poskytovala útočisko pred horúčavami a prepotrebný relax. Vďaka lep-
ším službám si sem našli cestu za oddychom ľudia zo Slovenska i zahraničia. Za celú
sezónu bolo v rekreačnom zariadení ubytovaných 1 170 ľudí. Medzi zahraničnými
návštevníkmi prevažovali hostia z Česka. Priehradu a jej okolie spoznávali aj turisti
z Nemecka a Anglicka.  

text a foto bar 

Zapáľme svetielko vďaky
Keď leto dozrieva do svojej tichej letnej

podoby, je tu čas dožiniek, čas radosti
z úrody, čas SNP a partizánskych vatier. Aj
keď sa zdá, že oba letné sviatky upadajú
do akéhosi zabudnutia.  Dožinky v Senici
neboli už dobre dlho, ani veselice a radosť
z bohatej úrody. Poľnohospodári sa pasujú
s nepriazňou počasia i zlou pôdohospo-
dárskou politikou štátu. A SNP? 

Tento rok bude iste hojný na partizáns-
ke vatry, lebo plno politických strán si
v predvolebnom ošiali spomenulo, že 29.
augusta oslavujeme výročie SNP. Ozaj,
koľkí  z tých, čo rečnia pri vatrách vlastne
vedia, koľké výročie je tento rok? Koľkí
skutočne poznajú historické fakty
a význam tejto udalosti? Pri koľkých vat-
rách budú pamätníci povstania? 

V tento deň Slováci začali odboj proti
fašizmu, so zbraňou v ruke sa postavili voči
nemeckej armáde. Tieto vety, ktoré boli
v každej  učebnici dejepisu, však skrývajú
veľké osobné hrdinstvo obyčajných ľudí,
ktorí skutočne zobrali do rúk chladný kov
zbrane, opustili rodiny a vyšli do lesov
s vedomím, že späť sa nemusia vrátiť.
V týchto dňoch sme s mladými ľuďmi
sedávali pri ohni pred chatou SNP na
Rozbehoch. Deti, čo boli s nami, len s oba-
vou pozerali do tmy a strhávali sa pri kaž-
dom zvuku z lesa. Do hory za tmy by ich
nikto nedostal. Tu končili ich predstavy
o hrdinstve.  Partie  tínedžerov, čo sa roz-
hodli táboriť v lese, zase hrdinstvo prejavi-
li tým, že sa utápali v alkohole a reve.  Bol
by niekto z nich a niekto z nás v súčasnos-
ti schopný zobrať zbraň  a bojovať  za tak
imaginárne slovo ako je sloboda alebo
vlasť?

Je to iné ako sa pobiť v krčme, postrie-
ľať  sa pre peniaze alebo so zbraňou chrá-
niť svoj majetok. Tí, čo bojovali  v povstaní,
nebojovali za svoje majetky ani pre osob-
ný prospech  či vášne. Boli presvedčení, že
bojujú za to, aby sa vlasť mala lepšie. Keď
sa bude dariť vlasti, bude lepšie aj im.
Preto mrzli a hladovali  v horách, nesmeli
sa báť tmy, lesa, bolesti, ba ani smrti.
Museli veriť, že prežijú a zvíťazia. 

A dnes si my, ich potomstvo, pochvaľu-
jeme  voľný deň 29. augusta a naše deti už
ani nevedia, čo znamená skratka SNP. A tí,
čo SNP prežili a pamätajú, budú len poti-
chu spomínať  v svetle vatier a možno sa
i pýtať, či je to skutočne to, za čo vtedy
bojovali. 

Preto aspoň symbolicky na stránkach
novín zapáľme i my svetielko vďaky tým,
ktorí sa dokázali obetovať. I obyvateľom
kopaníc a dedín, čo im pomáhali. Nad
Prietržou v osade  U Rehušov   stojí pamät-
ník SNP ako svedectvo, že táto oblasť má
bohatú partizánsku históriu, že tu žili ľudia,
ktorí neváhali dať do hry svoj život.
Niektorí dodnes žijú medzi nami v Senici
a okolí. Buďme teda hrdí  na svoju históriu,
nezabúdajme na svojich predkov a spo-
meňme si , že 29. august  je predovšetkým
sviatkom obrovskej odvahy, vlastenectva
a túžby po lepšom živote pre všetkých. 

RNDr. Ľubica Krištofová

�perky z tvorby 
D. Brunovského

Záhorská galéria v Senici v spolupráci
s Galériou umenia v Nových Zámkoch pri-
pravila od 13. septembra do  20. októbra
vo svojich výstavných priestoroch výstavu
malieb, grafiky a šperkov Daniela
Brunovského, usporiadanú pod názvom
Výber z tvorby v rámci dlhodobého cyklu
Umelci Záhoria.

Kurátorsky výstavu pripravili Mgr.
Helena Markusková, odborná pracovníč-
ka novozámockej galérie a za Záhorskú
galériu jej odborná pracovníčka Mgr.
Dana Janáčková.

Známy výtvarník D. Brunovský sa naro-
dil 2. júla 1959 v Bratislave, trvalo žije
v Zohore. Samostatne sa predstavuje
v Senici po prvý raz, hoci senická verej-
nosť sa mohla stretnúť s jeho dielom už
skôr na spoločnej výstave 3. stretnutie
umelcov Záhoria v roku 1999. Výstava
poskytne návštevníkom prierez najnovšou
Brunovského tvorbou z rozmedzia rokov
1985 – 2002 v oblasti maliarstva, grafiky,
ale aj s niektorými ukážkami z jeho príťaž-
livej, nekonvenčnej šperkárskej tvorby.
Návštevníci budú mať možnosť zhliadnuť
príťažlivý a širší súbor Brunovského diel
počnúc od raného obdobia až po novšie
diela, končiac najnovšími obrazmi. 

Koncom septembra sú opäť plánované
besedy s D. Brunovským o jeho tvorbe.
Slávnostná vernisáž bude 13. septembra
o 17. hod. , kde  budete mať možnosť stret-
núť sa s vynikajúcim umením nielen
výtvarným…

PhDr. Štefan Zajíček
riaditeľ Záhorskej galérie
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Mladí výtvarníci 
Základná umelecká  škola v Senici pri-

pravuje na 18. až 22. septembra  tvorivú
dielňu mladých výtvarníkov Plenér 2002,
ktorá bude na Kunovskej priehrade. Jej
účastníkmi budú žiaci domácej ZUŠ
a študenti gymnázia vo Velkých
Pavloviciach. Projekt sa uskutočňuje
v rámci cezhraničnej spolupráce s ČR
a v zmysle dohody medzi mestami
Senica, V. Pavlovice  s finančnou podpo-
rou Phare CBC.    

Š. Orth 

Viackrát sme
už spomenuli,
že v tomto roku
si senická kultúr-
na verejnosť
a hlavne fotogra-
fisti pripomínajú
viacero význam-
ných výročí
v oblasti nepro-
f e s i o n á l n e h o
fotografického
hnutia. Okrem
60. výročia
vzniku fotoklu-
bu Retina si

v tichosti a skromne uprostred letných
mesiacov spomíname pri príležitosti nedo-
žitých 80. narodenín na osobnosť, celoži-
votne spätú so senickou Retinou a senic-
kým fotografickým hnutím - Jána Náhlika. 

Ján Náhlik, jeden zo spoluzakladateľov
(spolu s Ing. E.Žunkom a Dr. I.Horváthom
14. decembra 1942 v hostinci u Juríčkov)
fotoskupiny KSTL, neskôr fotoklubu
Retina, pôsobil od jej založenia najprv ako
tajomník, neskôr ako dlhoročný predseda
až do roku 1987, kedy svoje celoživotné
skúsenosti odovzdal mladším členom
fotoklubu. Vystavoval nepretržite od roku
1943 (prvá výstava v Senici bola 16. až
18.4.1943) až do konca svojho života, do
roku 1989. Okrem klubových výstav
a výstav Zväzu slovenských fotografov
zúčastňoval sa a vystavoval na rôznych
celoštátnych a medzinárodných fotogra-
fických výstavách (do roku 1987 takmer
250). Za svoje vynikajúce fotografické
dielo získal vyše 60 ocenení, medailí, foto-
grafických titulov (1970 - AFIAP, 1987 -
AZSF). 

Ján Náhlik sa narodil 16. augusta 1922
v Ružomberku, natrvalo sa ocitol v Senici
v roku 1932. Vtedy ako desaťročný chla-
pec, ktorý sa oboznamuje so svojím
prvým fotoaparátom, ešte nevedel a ani

netušil, že práve v Senici si založí rodinu,
že tu prežije celý svoj život a že práve
fotoaparát sa stane jeho celoživotným
spoločníkom. V rokoch 1938-40 študoval
na Obchodnej škole v Bratislave, potom
nastúpil v Senici do Priadelne umelého
hodvábu (neskôr Slovenský hodváb).
"Senickej fabrike" zostal verný až do
dôchodku, odkiaľ odchádza ako vedúci
mzdového oddelenia. Zomrel 24. augusta
1989 v Myjave, pochovaný je v Senici.

Osobnosť Jána Náhlika by sme mohli
charakterizovať ako skromného, húževna-
tého, precízneho a veľmi pracovitého člo-
veka, ktorý i napriek svojim starostiam
a povinnostiam v práci či v rodine vždy
mal pre svojich kolegov, známych a priate-
ľov pripravené dobré slovo, šibalský
úsmev, veselú príhodu, čím sa vždy snažil
druhých povzbudiť, pomôcť, navodiť prí-
jemnejšiu atmosféru, zjednodušiť a zľahčiť
iným život.

Dodnes obdivujeme jeho vitalitu, silu
a elán, keď po skončení svojej práce
v továrni, s veľkým pochopením a uzna-
ním rodiny nastupoval ďalšiu pracovnú
zmenu, rozvíjal a zdokonaľoval svoje
"druhé povolanie" umeleckého fotografa.

Za jeho vlastnosť "nadchnúť fotogra-
fiou aj iných", strhnúť, vzbudiť záujem
o fotografovanie sú mu dnes vďační všetci
tí, ktorí sa s Jánom Náhlikom stretli. Tak
isto všetci tí, ktorí videli jeho fotografie.
Nedá sa zabudnúť na Náhlikovu
"Jednoduchú krajinu, Stechnizovanú kraji-
nu, Modernú krajinu, Opustenosť, Zátišia,
Jazvu zeme, Biele výkričníky - Ťažkú cestu,
Biely domček" a mnohé iné.

Ján Náhlik nebol len významným foto-
grafom, ktorý sa zapísal do dejín slovens-
kej fotografie svojím novým pohľadom,
vnímaním a svojou novou filozofiou zveč-
nenia krajín, ale bol v prvom rade dušou
fotoklubu, učiteľom a zároveň i organizá-
torom veľkého počtu klubových a autors-
kých fotovýstav, externým spolupracovní-

kom osvetárov, odborníkom a členom rôz-
nych poradných zborov pre fotografiu (od
okresných až po celoštátne).

Počas svojho plodného a zmysluplné-
ho života vychoval Ján Náhlik mnoho mla-
dých talentovaných fotografov, súčasných
tvorcov umeleckej fotografie. Na jeho
fotografické dielo a bohaté tradície senic-
kej fotografie nadväzuje svojou tvorbou
nová generácia fotografov, ktorá prezentu-
je "senickú fotografiu" na rôznych celoštát-
nych a zahraničných výstavách.

Okrem toho, že svoje bohaté skúse-
nosti rád odovzdával mladším kolegom vo
fotoklube, účastníkom rôznych školení
a kurzov, taktiež svoje vedomosti, poznat-
ky a fotografické umenie zúročil v publi-
kačnej činnosti (praktická príručka
Fotografujeme na cestách a fotopublikácia
Malé a Biele Karpaty).

Naším cieľom nie je hodnotiť život
a veľké fotografické dielo Jána Náhlika,
o ktorom bolo napísaných a zverejnených
už veľa recenzií, článkov a odborných prís-
pevkov. Našou prvoradou snahou je pri-
pomenúť senickej verejnosti 80. výročie
nedožitých narodenín takej osobnosti, na
ktorú si my spomíname ako na "nášho
Jána Náhlika", človeka s veľkým srdcom,
ktorý miloval svoju rodinu, miloval fotogra-
fiu, krásu slovenskej krajiny, v ktorej žil
a v nej jednoduchých, prostých, pracovi-
tých ľudí.

O tom, že Ján Náhlik dokonale ovládal
umenie nájsť a vystihnúť to pravé "dobré
svetlo" a zvečniť ho v stovkách fotografií,
dnes nikto z nás nepochybuje. Zasluhuje
si iba náš obdiv a veľkú úctu.  A na záver
jeden citát: "Mám rád fotografiu prostú,
jednoduchú, lebo bod, v ktorom  sa všet-
ky dobré fotografie stretávajú, je absolút-
na poctivosť ich výpovede. Preto sa mi
nepáčia vyumelkované a chcené fotogra-
fie nejestvujúcich, umelo vytvorených
a aranžovaných skutočností. Jediná sila
fotografie je v negatíve a hocijaké doda-
točné "zušľachťovanie" fotografií v tmavej
komore považujem za neumelecké, lebo
týmto spôsobom nemožno fotografii vtla-
čiť chýbajúcu myšlienku alebo výpoveď.“

V skromnosti, jednoduchosti, usilov-
nosti a pracovitosti je jeho veľký odkaz
pre budúce fotografické generácie.

Viera Poláková
Ján Peter

Spomienka na Jána Náhl ika 

Ján Náhlik: Dotyky so Záhorím.
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Rebríček najpredávanejších kníh
vo virtuálnom kníhkupectve vydavateľstva Arkus - www.vydarkus.sk - AUGUST

autor: názov: vydavateľ:
1. Tolkien,J.R.R.         Hobbit                              Slovenský spisovateľ
2. Woodiwissová, K.    Plameň a kvet                  Ikar
3.  Dalajláma                Čtyři vznešené pravdy     Pragma
4.  Kushner H.S.           Když se zlé věci stávají dobrým lidem Portál
5.  Podjavorinská, Ľ.     Žabiatko                          Buvík
6.  Fieldingová, J.          Grand Avenue                 Ikar
7. Zamarovský, V.         Dejiny písané Rímom     Perfekt
8.  Le Fanu, J.S.             Sirota z Knowlu              Arkus
9.  kol.                            Slet čarodějnic                Anagram
10.kol.                            Vtáky                               Slovart
11.kol.                            Detské doplňovačky č.4  Arkus
12. Woodiwissová, K.    Popol vo vetre                 Ikar

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

Pocta darcom krvi
Územný spolok SČK v Senici pokraču-

je v tradícii a aj tohto roku zorganizoval
odovzdávanie Janského plakiet za dar-
covstvo krvi v sídle Medzinárodného
výboru ČK v Ženeve. Táto forma  ocene-
nia je  určená pre  tých, ktorí za svoje
humánne aktivity  majú nárok na zlatú
plaketu. V skupine darcov, ktorá 28.
augusta odcestovala do Švajčiarska, je aj
niekoľko občanov nášho mesta. V sláv-
nostnej atmosfére plakety prevezmú:
Mária Kmecová, Helena Müllerová,
Viera Sadloňová,  Jaroslav Ryšavý,  Peter
Kaňa, Ivan Pecha. Diamantovú plaketu
za 80 násobné darcovstvo krvi dostanú
Ladislav Deák a Eduard Kutálek.
Striebornú Janského plaketu si na pôde
celosvetovej humanitnej organizácie
v Ženeve prevezme aj Miroslav
Madunický. Na slávnostnom odovzdáva-
ní plakiet bude prítomná aj zástupkyňa
slovenskej ambasády. V programe je zara-
dené aj prijatie celej slovenskej delegácie
v kantonálnej organizácii ČK v Lousanne.

bar

Čo viete o sv. Gorazdovi?
Celoslovenská súťaž v tvorbe duchovnej

poézie, prózy a drámy - VII. Gorazdov lite-
rárny Prešov, má prispieť k šíreniu poznania
života a diela sv. Gorazda, literáta, prekla-
dateľa, pedagóga, diplomata, politológa,
veľkňaza, svätca a mysliteľa, ktorý sa spolu
so solúnskymi vzdelancami a vierotvestami
sv. Cyrilom a sv. Metodom zaslúžili o roz-
voj našej kresťanskej orientácie, identity
a štátnosti. Súťaž nie je tematicky ohraniče-
ná, má iniciovať tvorbu duchovnej poézie,
prózy a drámy na Slovensku. Ide v nej o lite-
rárne stvárnenie našich kresťanských prvo-
počiatkov, histórie, tradícií, ale aj duchov-
ných hodnôt a potrieb súčasníka. Môže sa
do nej zapojiť každý občan Slovenskej
republiky, ktorému doposiaľ nebola vydaná
publikácia knižne. Zúčastnený autor môže
zaslať do súťaže najviac 3 poetické útvary,
1 prozaický útvar v rozsahu 25 strojom
písaných strán formátu A 4 a 1 divadelnú
hru v slovenskom jazyku. Práce je potrebné
doručiť v 4 kópiách s uvedením mena
a priezviska, dátumu a miesta narodenia,
povolania a adresy, prípadne uviesť pseu-
donym. Súťaží sa v kategóriách duchovnej
poézie, prózy a drámy (divadelná hra)  a to
v dvoch vekových kategóriách - žiaci ZŠ
a dospelí autori. Prihlásené práce nesmú
byť do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže
nikde publikované ani prihlásené do inej
súťaže. Každá obálka s literárnymi prácami
musí byť označená textom "Gorazdov lite-
rárny Prešov 2002". Texty prác sa autorom
späť neposielajú. Práce posúdi odborná
porota, ktorá navrhne vyhlasovateľom ude-
liť ocenenia autorom víťazných prác v kaž-
dej kategórii. Uzávierka súťaže je 30. sep-
tembra 2002. Vyhlásenie výsledkov sa
uskutoční 30. novembra t.r. v Prešove
a bude spojené so slávnostnou sv. omšou
vo východnom obrade, umeleckým progra-
mom a tvorivou dielňou na tému
Duchovná poézia, próza a dráma na
Slovensku. Literárne práce zasielajte na
adresu: Záhorské osvetové stredisko,
Hviezdoslavova 323, 905 01 Senica. Bližšie
informácie o VII. Gorazdovom literárnom
Prešove poskytneme na č.t. 034 651 3261.

J. Slezáková
ZOS Senica

O dúhovú lampu
Regionálne osvetové stredisko v Žili-

ne vyhlásilo X. ročník celoslovenskej lite-
rárnej súťaže O dúhovú lampu z krajiny
zázračno, do ktorej sa môžu zapojiť
autori od 14 rokov, ktorí doposiaľ kniž-
ne nepublikovali. 

Súťaž je vypísaná v kategóriách:  poé-
zia a próza s ľubovoľnou  tematikou
a poézia a próza pre deti a mládež.

Súťažné práce musia byť v slovens-
kom jazyku, každý autor môže do súťaže
zaslať najviac 5 poetických alebo 3 pro-
zaické útvary v rozsahu maximálne 20
strojom písaných strán formátu A 4 v 3
kópiách. Práce nesmú byť podpísané, ale
na priloženom papieri je potrebné uviesť
meno a priezvisko autora, vek, adresu
a členstvo v literárnom klube, ktoré však
nie je podmienkou. Prihlásené práce
nesmú byť do vyhlásenia výsledkov súťa-
že nikde publikované ani prihlásené do
inej súťaže. Organizátor súťaže ocení
autorov najzaujímavejších prác, v každej
kategórii troch autorov bez uvedenia
poradia. Víťaz súťaže získa hlavnú cenu -
Dúhovú lampu. Vyhodnotenie sa usku-
toční v novembri 2002 v Žiline. Z najlep-
ších prác bude zostavený a vydaný zbor-
ník. Literárne práce je potrebné zaslať na
adresu: Záhorské osvetové stredisko,
Hviezdosla-vova 323, 905 01 Senica do
10. septembra 2002, kedy je uzávierka
súťaže. Bližšie informácie a súťažný
poriadok poskytneme autorom na tel.
čísle 034 6513261.                                     

J. Slezáková
ZOS Senica

Tábory SZOPK
Slovenský zväz ochrancov prírody a kra-

jiny v Senici každoročne organizuje  tábory
ochrancov prírody. V tomto roku sme v spo-
luorganizátorstve so Záhorským osvetovým
strediskom a Ministerstvom životného
prostredia  pripravili podujatie, ktoré bolo
určené predovšetkým mladým ľuďom. 

Od 21. do 25. augusta sa na Rozbehoch
stretlo niekoľko zanietených ochranárov,
ktorí sa i tento rok pokúsili zbaviť hrad
Korlátko nepríjemnej buriny, žihľavy, bazy
a odpadkov.  Okrem práce zostal čas i na
hry a súťaže pre  deti či  posedenie pri peče-
ných rybách v krčme pána Oravca. Tí, čo sa
tábora zúčastnili, rozhodne neľutovali a roz-
hodli sa prísť aj na budúci rok, kedy sa bude
na hrade princeznej Dúhenky pracovať
možno v dobových  kostýmoch. Tábor
ochrancov prírody sa konal vďaka podpore
Ministerstva životného prostredia a finanč-
nú pomoc prisľúbilo i mesto Senica. 

Počas tohtoročných prázdnin je to už
druhé väčšie podujatie SZOPK. Začiatkom
prázdnin SZOPK Senica, ZOS a Centrum
mladých ochrancov prírody  zorganizovali
v Šaštíne-Strážach  celoštátne kolo súťaže
detských kolektívov Poklady prírody. Privítali
sme tu deti z rôznych kútov Slovenska, ktoré
súťažili na náučnom chodníku lesmi
Záhoria.   Toto podujatie sa poradilo zorga-
nizovať vďaka podpore MsÚ Šaštín-Stráže,
Strany zelených na Slovensku a finančnú
pomoc prisľúbilo i mesto Senica.

RNDr. Ľ. Krištofová

Prekryjeme pódium? 
Poslanci mestského zastupiteľstva roz-

hodnú na rokovaní v septembri aj o uvoľ-
není prostriedkov vo výške 160 000 Sk  na
zhotovenie prenosného prístrešku na
pódium na Námestí oslobodenia. Mestské
kultúrne stredisko svoju žiadosť odôvodňu-
je skvalitnením ponuky  kultúrneho vyžitia
občanov i nevyhnutnosťou pri organizova-
ní podujatí najrôznejšieho charakteru
s ohľadom na počasie. Prekrytie pódia
umožní  rozšíriť činnosť o podujatia väč-
šieho rozsahu  a rieši aj väčšie  využitie
amfiteátra. Takisto bude možné prenosný
prístrešok prenajímať iným organizátorom. 

bar  
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Kalka Ján, L.Novomeského 1349
Kaňová Viera, Tehelná 429
Karásková Jana, Kolónia 551
Karlíková Alžbeta, Dr.I.Horvátha 884
Kašajová Anna, D.Suroviny 1038/15
Kaufman Roman, Robotnícka 115/4
Kir Ján, Kolónia 569/31
Kir Vladimír, Štefánikova 709/59
Kiseláková Margita, M.Nešpora 926
Klvač Ján, Kunov 131
Kocourek Vladimír, Brezová 860
Komárek Milan, Čáčov 313
Končitá Elena, Továrenská 538/8
Konečný Emil, Robotnícka 58
Koníková Elena, Čáčov 164
Kopasová Mária, Košútovec 1364/3
Kopecká Iveta, Agátová 1335
Kostelný Vladimír, Dlhá 253
Kostolný Emil, Kunov 158
Košičár Jozef, Dr.I.Horvátha 888
Kováč Mikuláš, Komenského 977
Kováč Miroslav, Kunov 103
Kovár Viliam, Fajnorova 809
Kožík Pavel, Čáčov 121
Kožíková Margita, Astrová 1227
Kožíková Zuzana, Kunov 149
Krajčík Emil, L.Novomeského 1210/64
Krajčík Ján, S.Jurkoviča 1202/8
Krajčovič Jozef, Kunov 112
Krajsa Pavol, Štefánikova 701
Králiček Rudolf, Okružná 1182/3
Králiková Oľga, Sadová 634/35
Kralovič Roman, Železničná 1365/29
Kráľovičová Anna, Tehelná 405
Kramár Milan, Košútovec 1027
Kramárová Kristína, Čáčov 285
Krátky Viliam, IBV Čáčov 347
Kratochvíl Vladimír, Bernolákova 214
Krč Ján, SNP 771/37
Krč Pavel, Kunov 49
Krč Pavol, Hviezdoslavova 469/54
Krcha Ján, Čáčov 170
Krcha Jaroslav, Čáčov 178
Krcha Martin, Čáčov 232
Krištofík Vladimír, Komenského 942/36
Križan Peter, Sládkovičova 187
Križanová Iveta, Jabloňová 1288
Krnáč Juraj, Tehelná 428
Krutý Peter, Hviezdoslavova 312/9
Křeček Mirko, Moyzesova 825
Kuba Ladislav, Sládkovičova 198/4
Kúbek Silvester, M.Nešpora 915
Kubíček Miroslav, J.Kráľa 738
Kuček Ján, Kvetná 1133
Kučírková Eva, Tehelná 419/43
Kúdela Jozef, Rovenská 673/12
Kudláč Peter, Kalinčiakova 299/26
Kuchta Milan, Rovenská 679
Kuchtová Mária, Kunov 100
Kukliš Bohumil, Rovenská 684
Kukliš Milan, Brestové 849/21
Kukliš Pavol, S.Jurkoviča 1206/44
Kuna Ivan, Fajnorova 808
Kuna Miroslav, J.Mudrocha 652
Kuna Vladimír, Čáčov 84
Kupec Dušan, Kunov 170
Kutálek Miroslav, Kolónia 559
Kutálková Ľudmila, Palárikova 304/31
Ladislavová Miriam, Nám. Oslobodenia 4
Lacho Jozef, Robotnícka 116
Lančarič Henrich, Železničná 325/3
Lančarič Juraj, Železničná 325/3

Lančaričová Michaela, Železničná 325/3
Lazorčák Ján, SNP 773
Lenz Jozef, V.P.Tótha 41
Lesák Ján, Čáčov 220
Lesáková Ivana, Čáčov 220
Ligas Ján, V.P.Tótha 45/18
Lučan Ján, Kunov 172
Lukáčová Mária, Okružná 1176
Lukešová Kristína, Kunov 125
Maca Miroslav, S.Jurkoviča 1203/14
Maca Štefan, Štefánikova 712
Maca Štefan, Štefánikova 712
Maca Vladimír, Čáčov 74
Macečková Jana, Hollého 743
Macejka Tibor, Čáčov 363
Macková Anna, Čáčov 158
Maček Vladimír, Čáčov 288
Magáth Miroslav, Jabloňová 1283/12
Majcher Milan, SNP 764/23
Majchráková Lenka, Štefánikova 702/15
Majzonová Serafína, Rovenská 688/42
Maláriková Anna, V.P.Tótha 47/14
Maliarik Pavel, Okružná 1201/36
Mandák Ján, Fajnorova 805/2
Mareček Ján, Kunov 5
Mareček Vladimír, Kunov 43
Mareš Jozef, Čáčov 82
Marková Mária, Kunov 101
Markovič Štefan, Kalinová 1253/9
Marták Juraj, Kunov 98
Marťák Martin, Kunov 66
Martiš František, Okružná 1199/32
Martiš Ivan, Nám.Oslobodenia 4/14
Martiš Miloš, Tehelná 408/19
Martišová Anna, Čáčov 280
Masrna Ján, Košútovec 1030/26
Matiaš Štefan, Komenského 946
Matiašová Dagmar, Moyzesova 788/7
Matta Jozef, Železničná 375
Matulová Anna, Čáčov 208
Mauritz Václav, Čáčov 236
Mazúr Ján , Priemyselná 266
Medlen Rudolf, SNP 766
Medňanský Miroslav, S.Jurkoviča 1203/14
Melichárek Ján, Kunov 53
Menzlová Emília, Čáčov 179
Menzlová Emília, Čáčov 179
Mesároš Miroslav, Kolónia 559/16
Miča Dušan, Záhradná 1041/22
Miča Milan, Železničná 373/92
Mihalovič Rastislav, Železničná 366/108
Mihok Viliam, Čáčov 189
Mikulič Pavol, V.P.Tótha 51
Mikulíček Ján, Kvetná 1130
Mikuličová Lucia, Kvetná 1136/11
Mikuličová Lucia, Kvetná 1136/11
Mikulík Martin, Čáčov 118
Mikulík Pavel, Čáčov 225
Mikulíková Anna, Čáčov 119
Mikuš Ľuboš, Záhradná 1051
Minárik Pavel, Štefánikova 725
Miškovič Milan, Robotnícka 63
Mizerák Pavol, Kalinčiakova 299
Mjakiš Rastislav, L. Novomeského 1214
Mlčochová Marcela, Komenského 934
Moleková Lýdia, Sotinská 1377
Morávek František, Košútovec 1024
Morávek Karol, Kunov 161
Morávek Milan, Čáčov 152
Morávek Milan, Čáčov 193
Morávek Pavol, Čáčov 134
Morávek  Štefan, Komenského 970

Mrázová Kristína, V. P. Tótha 35 
Navrátil Ivan, Hollého 751
Náhlovská Jolana, Kalinčiakova 298
Nedoba  Stanislav, Hviezdoslavova 312
Nedobová Gabriela, Moyzesova 839
Nedobová Adela,  Štúrova 154
Nhanová Bibiána, Robotnícka 112
Nosko Dušan, Čáčov 353
Novodomec Jozef, Čáčov 260
Novomeská Denisa, Štefánikova 701
Ňukovičová Helena, Kunov 71
Olša Ján, Okružná 932
Ondrejková Kristína, Čáčov 16
Ondrovič Vojtech, Bernolákova 1319
Oravec Ľubomír, J. Mudrocha 1356
Oravec Miroslav, Okružná 1179
Oríšek Ján, Čáčov 203
Orság Zdenko, Čáčov 349
Otepka Pavel, Agátová 1306
Otépka Pavol, Čáčov 93
Otočková Jana, Hlbocká cesta 1423
Otrubčák Rastislav, Tehelná 1166
Pacalajová Tatiana, J. Kráľa  736
Pagáčová Anna, L. Novomeského 1350
Palicová Anna, Rovenská 686
Paračka František, Čáčov 85
Parízek Jaroslav, Komenského 956
Paška Pavel, Dolné Suroviny 1004
Paták Robert, Moyzesova 796
Paus Anton, Sadová 623
Pecha Ján, Komenského 963
Petráková Anna, Kunov 7
Petráková Kristína, Kunov 80
Pienčík Milan, Dolné Suroviny 997
Pisklová Zdenka, Čáčov 338
Pípová Zuzana, Okružná 1194
Pláteník Jaromír, Lipová 1080
Plešová Anna, Železničná 448
Pneuservis – Kopecký Jozef, Štefánikova 715
Podešla Imrich, Čáčov 46
Podmajerský Dušan, Muškátová 117
Podmajerský Pavol, Kunov 129
Polakovičová Ľudmila, Hviezdoslavova 314
Poláček Anton, Čáčov 363
Polák Rudolf, Robotnícka 57
Polák Vladimír, Fajnorova 804
Poláková Helena, Moyzesova 839
Potúčková Marta, Čáčov 181
Pribiš Ivan,  L. Novomeského 1216
Príkopa Ivan, Štúrova 147
Pukančík Ján, Kunov 38
Purdek Imrich, Okružná 931
Radočáková Anna, Tehelná 1428
Rajnohová Tatiana, Moyzesova 836
Rehák Miroslav, Čáčov 364
Rehák Miroslav, Čáčov 364
Reháková Jarmila, Čáčov 364
Rehová Ľudmila, Palárikova     290
Rehuš Jozef, Komenského 952
Rehušová Michaela, S. Jurkoviča 1206
Remenárová Naďa, S. Jurkoviča 1205
Repta Juraj, Štefánikova 701
Režnák Vladimír, Jabloňová 1267
Rosa Samuel, Továrenská 537
Rusnák Ján, L. Novomeského 1210
Rusnák Miloš, S. Jurkoviča 1203
Rusňák Ján, Hollého 745
Ružeková Štefánia, M. Nešpora 907
Ružičková Štefánia, Čáčov 45
Rybnikár Ján, Krátka 162
Rybnikár Pavol, Čáčov 18
Saková Jarmila, J. Kráľa 732

Zoznam majiteľov psov v rodinných domoch, ktorí si plnia svoju ohlasovaciu povinnosť (2)
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Delphi Slovensko s.r.o. 

spoločnosť so sídlom v Senici zaoberajúca sa výrobou káblových zväzkov pre firmu Volkswagen zamest-
ná väčší počet zamestnancov v nasledovných profesiách: 

M o n t á ž n y  p r a c o v n í k
Z á s o b o v a č  l i n k y
M a t e r i á l o v ý  z á s o b o v a č
S k l a d n í k

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY:
- Vzdelanie – vyučený v odbore 

(najlepšie strojárskeho alebo elektrotechnického zamerania, nie je však podmienkou)
- muži po základnej vojenskej službe
- dobrý zdravotný stav
- u skladníkov platné oprávnenie na obsluhu vysokozdvižného vozíka, znalosti obsluhy PC
- zmysel pre presnú prácu, zodpovednosť, dôslednosť 

PONÚKAME:
- zaškolenie na prácu
- primerané finančné ohodnotenie
- výborné pracovné podmienky
- možnosť osobného rastu

KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM PÍSOMNE NA ADRESE:
Delphi Slovensko s.r.o. 
– Personálny úsek  
Čáčovská cesta 1447/1
905 01 Senica 

Euroregio-Parlament
m l á d e � e

Od 7. do 9. septembra 2001 sa v meste
Břeclav v Českej republike stretli mladí
ľudia z Rakúska, Českej republiky
a Slovenska, aby diskutovali o spoločnej
budúcnosti Euroregiónu Weinviertel -
južná Morava - západné Slovensko. Na
tomto stretnutí na základe zmluvy bol zalo-
žený Parlament mládeže, jediný tohoto
druhu v Európe. Fórum mladých sa chce
stretávať najmenej jedenkrát ročne strieda-
vo vo všetkých troch regiónoch. Druhé
stretnutie sa uskutočnilo v tomto roku
v Skalici. Jaroslav Cigánek, študent senické-
ho gymnázia, sa zúčastnil obidvoch medzi-
národných stretnutí. Prinášame jeho pohľa-
dy na Euroregio-parlament mládeže.

„Euregio-Parlament mládeže už pre mňa
nie je neznámy pojem. V tomto roku sa
konal v slovenskej Skalici v dňoch 21.-23.
júna. Ihneď po príchode do Domu kultúry
v Skalici sme sa zvítali s už známymi orga-
nizátormi - Arnom Nowakom, Melanie
Erasim, Adrianou Bachora a Adrianou
Oppenauer. Pozvanie prijali aj kolegovia
zo Škótskeho parlamentu mládeže i pozo-
rovatelia z Maďarska. Všetci účastníci sa
potom presunuli do ubytovne v Zlatníckej
doline. Večer projekt oficiálne otvorilo
predsedníctvo Euregio - Weinviertel - južná
Morava - západné Slovensko. Na druhý
deň sa mohlo začať so zasadnutím Euregio-
Parlamentu mládeže. Jeho hlavné úlohy sú
zjednotiť mladých ľudí spomínaného pri-

hraničného regiónu, vytvoriť komunikačnú
sieť medzi nimi - v oblasti problematiky
mládeže a cezhraničnej spolupráce a dať
príležitosť prezentovať svoje výsledky. Na
základe týchto úloh sa vytvorili štyri pra-
covné skupiny (workshopy): Budúca cez-
hraničná spolupráca, Výmena parlamentov
mládeže, Budúce vzdelávanie a EU 2010 -
Vízie a požiadavky. Prišli sme k zaujíma-
vým výsledkom. Najvýraznejšie z nich boli
asi návrhy pre zlepšenie výmeny informácií
medzi jednotlivými organizáciami v regió-
ne na rôznych bázach - od odbornej až po
informácie o najrôznejších podujatiach.
Myslím, že každý účastník Euregio -
Parlamentu mládeže odchádzal s pocitom
prežitia zaujímavých dní, počas ktorých
mohol vysloviť svoje názory a návrhy na
zlepšenie života v našom spoločnom
Euroregióne.“ Š.O. 

Jaro Cigánek "v stánku" okresu  Senica.

Na protidrogové aktivity 
V súlade s úlohami Národného progra-

mu boja proti drogám boli Radou
Protidrogového fondu schválené priority
na podporu aktivít a programov realizova-
ných v roku 2003. Priority sú vypísané pre
oblasť prevencie, oblasť  liečebnej starost-
livosti, oblasť resocializačnej starostlivosti
a oblasť masmediálnej politiky. Priority
i metodické usmernenie  pre žiadateľov
o poskytnutie finančných prostriedkov je
dostupné na internetovej stránke
www.government.gov.sk /csaky/. Žiadosť
o poskytnutie finančných prostriedkov
z Protidrogového fondu na rok 2003 vypl-
nenú  na predpísanom tlačive (originál + 3
kópie) je potrebné zaslať do 31. októbra
2002 na adresu: Protidrogový fond,
Pražská 11, 816 36 Bratislava. Bližšie infor-
mácie môžete dostať na Okresnom úrade
v Senici – komisia pre prevenciu kriminali-
ty a drogových závislostí (Š. Orth alebo
Mgr. L. Orgoníková). Štefan Orth

O káblovke v septembri     
S odvolaním sa na predchádzajúce pub-

likované články sa na redakciu Naša Senica
obrátili viacerí občania s otázkou, aká je
aktuálna situácia ohľadom káblovej televí-
zie v meste. Keďže momentálne sú niekto-
ré záležitosti v štádiu konzultácií a preve-
rovania, podrobnejšiu informáciu prinesie-
me v septembrovom vydaní mesačníka
Naša Senica. bar 
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Mozaika z mesta

Kam na turistiku
Klub slovenských turistov Senica pozý-

va všetkých priaznivcov turistiky na
Senickú mašírovku, ktorá sa uskutoční
v sobotu  14. septembra. Organizátori  pri-
pravili trate dlhé 10, 15, 20, 35 a 50 km.
Turisti,  ktorí sa rozhodnú pre  10, 20, 35
a 50 km trasy, štartujú medzi 6. a 10. hod.
pri chate SNP na Rozbehoch. Pre trasy 15
a 50 km je štart v takom istom časovom
rozpätí možný zo senickej železničnej
stanice. Turistický pochod, ktorý sa koná
už po 22. raz, je zaradený do kalendára
medzinárodnej turistickej organizácie
IVV.

V sobotu 21. septembra sa uskutoční
v Holíči ďalší pochod zaradený do kalen-
dára IVV, ktorým je Po stopách Márie
Terézie.  

NS

Odstávka plavárne
Prevádzkové hodiny počas odstávky

plavárne v  septembri 
Plaváreň:   
ZATVORENÁ 2.9. - 27.9.
OTVORENÁ    od 28.9. 

denne od 9.00 do 20.30

Sauna:          
ZATVORENÁ 2.9. - 8.9.
OTVORENÁ     od  9.9. nasledovne:
ženy –  utorok, štvrtok, sobota:
14.00 – 20.30                                       
muži – pondelok, streda:
14.00 – 20.30                                     
nedeľa: 10.00 – 17.00
piatok:  ZATVORENÉ

Fitness:     
ZATVORENÉ 2.9. - 8.9.
OTVORENÉ od 9.9. nasledovne:
ženy – utorok, štvrtok, sobota:    
17.00 – 20.00
muži – pondelok, streda:             
17.00 – 20.00
piatok, nedeľa: ZATVORENÉ                      

Solárium:  otvorené denne  8.00 – 20.00

Czech open 2002

Až 5 medailí si priviezli senickí karatisti
z medzinárodného turnaja CZECH OPEN
18. mája v Mladej Boleslavi. V Čechách si
mladí Seničania počínali výborne, keď
v silnej konkurencii klubov z 10 krajín
vybojovali 3 zlaté, 1 striebornú a 1 bron-
zovú medailu. V kata ženy prešla celou
súťažou suverénne reprezentantka SR
Mirka Vašeková z Hanko kai Senica. Vo
finále porazila po skvelom výkone ázijskú
karatistku - reprezentantku Filipín a mohla
si vystúpiť na stupni víťazov najvyššie -
zlatá medaila! V kata dorastenky kraľovala
opäť karatistka zo Senice. Erika Hrušecká,
úradujúca vicemajsterka sveta, nenechala
nikoho na pochybách, že ostatné súperky
na ňu zďaleka nemajú  a získala 1. miesto.
Tretí raz sa slovenská hymna hrala na
počesť mladej víťazky v kata staršie žiačky
Zuzany Liškovej. Krásny pohár za víťazs-
tvo bol pre karatistky s modrým pásom
zároveň tým najkrajším darčekom k naro-
deninám. Jej sestra Gabika Lišková získala
medaily hneď dve, striebro v kata a bronz
v kumite mladšie žiačky, keď prehrala s až
o hlavu vyššími súperkami.

Úspechom je i 4. miesto Borisa
Theberyho v kata starší žiaci v konkurencii
70 pretekárov.

E. Jareč

Úspešné sestry Zuzana a Gabika Liškové.

Chcete sa stať karatistom?
Zlato z európskeho pohára

Európsky pohár mládeže v karate 2002
v Bratislave sa niesol v tomto roku v zna-
mení šestiek. Na 6. ročníku sa zišlo 15.
júna v šporotovej hale na Pasienkoch vyše
600 karatistov zo 6 krajín. Tento turnaj sa
stáva jedným z najväčších mládežníckych
podujatí v strednej Európe. V bojoch
s medzinárodnou špičkou nechýbali ani
najlepší mladí karatisti zo senického klubu
Hanko kai.  Najväčší triumf dosiahla Erika
Hrušecká, reprezentantka SR, ktorá vyhra-
la suverénne kata dorastenky, keď všetky
svoje súperky porazila jednoznačne 3:0.

Okienko JDS
Na 7-dňovú rekreáciu

do Liptovského Jána odiš-
lo 39 dôchodcov 31.
augusta. Pripravujeme už
tradičnú výstavku výšiviek
spolu s Dozorným výborom Jednoty
v mesiaci november. Prineste ukázať, prí-
padne predať svoje výrobky!

Informácie o dianí JDS podávame
v Klube dôchodcov na Továrenskej ulici
v pondelok až piatok od 15. do 18. hod.
u predsedníčky B. Hradskej.

Posedenie pri hudbe v Branči bude vo
štvrtok 19. septembra o 15. hod.

M. Slivková
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Primátor Mesta Senica
v y h l a s u j e  

výberové konanie na funkciu
riaditeľa CVČ Stono�ka Senica

Požadované kvalifikačné predpoklady
a iné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie príslušného štu-
dijného odboru podľa vyhlášky MŠ SR č.
41/1996 Z.z. o odbornej a pedagogickej
spôsobilosti pedagogických zamestnancov
- minimálne 5-ročná odborná  prax 
- absolvovanie prvej kvalifikačnej skúšky
- občianska bezúhonnosť
- osobnostné a morálne predpoklady

Všetky kvalifikačné predpoklady  a iné
požiadavky musia byť splnené. 

Doklady požadované k prihláške na
výberové konanie:
-overené kópie dokladov o vzdelaní
- koncepcia riadiacej práce riaditeľa CVČ
- stručný osobný a profesný životopis
- výpis z registra trestov

Prihlášku a požadované doklady do
výberového konania zasielajte na adresu:
Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905
25 Senica do 30. septembra 2002.

Termín a miesto výberového konania
oznámi prihláseným uchádzačom prísluš-
ná mestská školská rada v Senici. 

Zvíťazila pred Valentíkovou z Levíc,
Palkovskou z Třinca (ČR) a Vukšovou
z Belehradu (Juhoslávia). Striebro získala
Gabriela Lišková - reprezentantka SR,
ktorá prehrala vo finále s Metzgerovou
z Budapešti (Maďarsko). V súboji o bronz
sa stretli v kata starší žiaci Boris  Thebery
z Hanko kai Senica a reprezentant SR
Jánošík z Banskej Štiavnice. Slovenský
reprezentant bol o niečo silnejší a zvíťazil.
Boris ale podal výborný výkon a neustále
sa zlepšuje.

Posledný turnaj sezóny sa skončil zla-
tou bodkou a pre senických karatistov
tvrdo trénujúcich celý rok a zbierajúcich
úspechy na Slovensku i v zahraničí, nastal
krátky čas zaslúžilého odpočinku na rege-
neráciu síl.

Karatistický rok končia tradičné skúšky
technickej vyspelosti (páskovanie), kde si
pred prísnym zrakom krajskej komisie
vybojovala Mirka Vašeková majstrovský
stupeň 2.Dan - čierny pás. Úspešne zložili
skúšky i Gabriela a Zuzana Liškové a Boris
Thebery, a získali právo nosiť hnedý pás -
žiacky stupeň 2. kyu.

V prvý septembrový týždeň bude na
Kunovskej priehrade sústredenie. V polo-
vici septembra začne aj nábor do oddielu
karate pre začiatočníkov. Mladí záujemco-
via od 6 do 15 rokov o japonské umenie
sebaobrany a sebaovládania a zároveň
jeden z najúspešnejších športov, sa môžu
prihlásiť priamo na tréningoch, v utorok
a štvrtok od 18. do 19.30 hod. na III. ZŠ
v Senici. E. Jareč
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Info kútik

Podujatia v Dome kultúry
� 6. septembra 
Nábor do tanečného súboru Mažoretiek LADIES (veková hranica
od 11 do  16 rokov).
� 9. septembra o 19.30 hod. 
IVAN MLÁDEK A BANJO BAND
V pesničkovom programe, voľne nadväzujúcom na TV Čundrcount-
ryshow budete počuť staré známe (JOŽIN Z BAŽIN, DÁŠA JEDLA
CUKROVÝ, PRACHOVSKÉ SKÁLY, LINDA atď.) a nové Mládkove
trampské, vodácke, kaviarenské, politické a iné povaľačské piesne.
Uvidíte tiež niekoľko živých divadelných klipov typických pre
poslednú televíznu tvorbu BANJO BANDU.
V programe účinkujú: Ivan Mládek, Ivo Pešák, Lenka Sweet Sue
Plačková, Ján Mrázek, Václav Dědina a Vítězslav Marek.
Cena vstupeniek  220 a 250 Sk. Program nie je vhodný pre deti!!!
� 10. septembra
OTVÁRACIA LEKCIA - Kurz spoločenského tanca pre stredoškolskú
mládež - o 17. hod., pre manželov, priateľov a iných známych - o 20.
hod.
� 13. septembra
Nábor do tanečného súboru Mažoretiek LADIES (veková hranica
od 11 do 16 rokov).
V priebehu septembra otvorenie KURZOVEJ ČINNOSTI v MsKS
Senica.

MsKS Senica PRIPRAVUJE
V školskom roku 2002/2003 MsKS Senica pripravuje nasledujú-

cu kurzovú činnosť:
Jazykové kurzy: 
� angličtina pre začiatočníkov
� angličtina pre mierne pokročilých
� video-kurz angličtiny
� nemčina pre začiatočníkov
� nemčina pre mierne pokročilých
Odborné kurzy:
� kurz jednoduchého účtovníctva
� kurz  podvojného účtovníctva
Praktické kurzy
� kurz strihov a šitia
� kurz spoločenského tanca pre stredoškol. a žiakov 9.ročníkov ZŠ
� kurz spoločenského tanca pre dospelých 

Pri MsKS Senica pracuje aj Klub spoločenského tanca s názvom
SYNKOPA.  Prípadní záujemcovia o prácu v tomto krúžku, ako aj o
ďalšie uvedené kurzy sa môžu  prihlásiť od 15. do 31. augusta v DK
Senica, č.t. 034/651 2301 kl. 14, kde môžete získať aj podrobnejšie
informácie.

M.B., MsKS Senica

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a
Uzavreté manželstvá
Ioan Iurek a Daniela Lukáčová
MUDr. Marián Ožvoldík a MUDr. Silvia Kissová
Ing. Martin Batka a Ing. Vladimíra Bobotová
Mário Masár a Mgr. Zuzana Sasáková
Andrej Čmarada a Adriana Reháková
Gregory Bryant Alban a Mgr. Darina Slováková
Marian Mikula a Oľga Jediná
Miroslav Daněk a Júlia Boťánková

Narodili sa
Lukáš Jablonický, Sotinská 1474 1. 7. 2002
Viktor Kalman, Štefánikova 709 1. 7. 2002
Filip Müllner, Hviezdoslavova 312 1. 7. 2002
Lucia Poláková, S. Jurkoviča 1203 1. 7. 2002
Veronika Bednáriková, Tehelná 408 2. 7. 2002
Pavol Zona, Rovenská 678 5. 7. 2002
Kristína Stopková, Kalinčiakova 296 6. 7. 2002
Natália Hanusová, J. Mudrocha 1351 7. 7. 2002
Alexandra Halabrínová, Bottova 1167 9. 7. 2002
Radovan Orgoník, Železničná 325 10. 7. 2002
Maxim Piovarči, Robotnícka 83 11. 7. 2002
Annamária Tipanová, J. Kráľa 734 11. 7. 2002
Jakub Polák, Priemyselná 288 12. 7. 2002
Sára Súkopová, Čáčov 283 12. 7. 2002
Nicolas Sloboda, Hollého 751 14. 7. 2002
Sára Estera Kadlečíková, Hviezdoslavova 470 16. 7. 2002
Christián Černek, Palárikova 291 17. 7. 2002
Viktória Bodnárová, Kalinová 1239 24. 7. 2002
Nikola Majzonová, Štefánikova 721 25. 7. 2002
Ema Bobková, J. Mudrocha 1353 27. 7. 2002
Mária Ignačáková, Palárikova 304 29. 7. 2002
Tomáš Chňupa, Priemyselná 261  30. 7. 2002  
Jakub Kalný, Gen. L. Svobodu 1361 31. 7. 2002
Matej Sedláček, Hurbanova 523 31. 7. 2002

Opustili nás
Mária Stupavská, Štefánikova 1377 3. 7. 2002
vo veku 78 rokov
Pavol Otrubčák, Tehelná 411 4. 7. 2002
vo veku 61 rokov
Marián Malík, Hurbanova 1379 5. 7. 2002
vo veku 50 rokov
Mária Bilková, Štefánikova 1377 7. 7. 2002
vo veku 82 rokov
Aranka Lukáčiková, Štefánikova 723 11. 7. 2002
vo veku 92 rokov
Mária Marková, Štefánikova 1377 11. 7. 2002
vo veku 90 rokov
Terézia Šeligová, Sadová 627 11. 7. 2002
vo veku 52 rokov
Jakub Kalay, Palárikova 292 15. 7. 2002
vo veku 50 rokov
Ondrej Burian, Palárikova 290 19. 7. 2002
vo veku 51 rokov
Johana Vinková, Štefánikova 1377 20. 7. 2002
vo veku 92 rokov
Rudolf Tkáč, Štefánikova 723 21. 7. 2002
vo veku 90 rokov
Ján Menzl, Štefánikova 1377 23. 7. 2002
vo veku 78 rokov
Jozef Kalka, S. Jurkoviča 1202 27. 7. 2002
vo veku 82 rokov
Vlasta Polkorábová, Štefánikova 1377 27. 7. 2002
vo veku 67 rokov
Mária Provazníková, Kalinčiakova 297 30. 7. 2002
vo veku 73 rokov
Anna Žilínková, L. Novomeského 1350 31. 7. 2002
vo veku 68 rokov

Čo a kedy vysiela TV SEN
Premiérové vysielanie spravodajskej relácie TV SEN – SENO (Senické
noviny) v septembri môžete sledovať: 13.9. a 27.9. vždy o 18. hod.

Reprízy: 16. 9. o 18. 30 hod. 18. 9. o 10. hod.
30. 9. o 18. 30 hod. 2. 10. o 10. hod.

Myjavské tel. noviny: 6. 9. o 18. hod.  20. 9. o 18. hod.

Skalický magazín: 4. 9. o 18. hod. 18. 9. o 18. hod.

Správy spod Bradla: 20. 9. o 18. hod. (po Myjavských 
televíznych novinách) 

Ako zvládnuť stres?
Občianske združenie Život a zdravie nadväzuje na sériu pred-

nášok Ako byť fit ďalším cyklom stretnutí na tému Ako zvládnuť
stres. Stretnutia sa tentoraz budú konať v Dome humanity (ÚS SČK)
na  Kalinčiakovej ulici. Prvé klubová beseda sa uskutoční 18. sep-
tembra a ďalšie pokračujú  každú druhú  stredu, vždy o 18. hod.
Cyklus bude trvať do Vianoc. NS 



16

Info kútik

na SEPTEMBER 2002
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

Utorok 3. a streda 4. septembra
V SPÁLNI
Americká dráma. 5 nominácií na OSCARA. Mladý muž...staršia
žena...a jej exmanžel...to neveští nič dobré.
Vstupné:60, 62, 64 Sk, MP 12 12 r., 130 min., PREMIÉRA
Piatok 6. septembra
KRÁĽ ŠKORPIÓN
Americká hororová komédia. Tretie pokračovanie Múmie, ktorá sa
časovo odohráva pred pôvodnou Múmiou. Bojovník. Legenda. Kráľ.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 12 r.
Sobota 7. septembra
KATE A LEOPOLD
Americká romantická komédia. Keby žili v tom istom storočí, tak
sú dokonalý pár.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 12 r., 121 min., PREMIÉRA
Nedeľa 8. septembra
NEVESTA CEZ INTERNET
Komédia, romanca i thriller - nezvyčajná love story Johna a Nadi,
ktorí sa milujú i nenávidia. V hlavnej úlohe Nicol Kidman.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 15 r., 90 min. 
Utorok 10. septembra
AKO NA VEC
Londýnsky bohatý, slobodný a bezdetný playboy dostane "kopač-
ky" od jednej z množstva priateliek. Prečo? Kvôli svojmu dieťaťu.
Práve táto nová skúsenosť ho privedie do nedotknutého "loviska" a
tým je Združenie osamelých rodičov...V hl. úlohe Hugh Grant.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 110 min.
Streda 11. septembra
MIIB - MUŽI V ČIERNOM II
Americký dobrodružný film. Rovnaká planéta. Nový "šmejd".  Kay
je jedinou osobou schopnou zachrániť vesmír, lenže si zo svojho
predchádzajúceho pôsobenia v agentúre nič nepamätá.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 89 min.
Piatok 13. septembra
40 DNÍ 40 NOCÍ
Americká komédia. Matta Sullivana opustila Nicol už pred pol
rokom a on sa márne snaží zabudnúť. Jedného dňa sa dozvie, že
sa Nicol zasnúbila s iným. Cíti, že to chce radikálny rez, a pretože
začína obdobie pôstu, rozhodne sa liečiť svoj žiaľ odriekaním...
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 95 min.
Sobota 14. a nedeľa 15. septembra
NEVERNÁ
... a posadnutá divokým sexom. Americký erotický thriller. Taká
normálna šťastná rodinka - Sumnersovci. Žijú na jednom newyors-
kom predmestí. Pri jednej zo svojich pochôdzok po Manhattane
vbehne Connie do náručia atraktívneho a príťažlivého Francúza...
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 124 min., PREMIÉRA
Utorok 17. septembra
KLUB ŠEREDNÝCH ŽIEN
Americká komédia. Troch vysokoškolských playboyov obvinia,
že ukradli finančnú zbierku, určenú na každoročný flám štu-
dentského bratstva K.O.K. a vyhodia ich z internátu. Ostáva im
jediné zúfalé riešenie - votrieť sa v prestrojení do internátu štu-
dentského dievčenského spolku.
Vstupné: 50, 52, 54 Sk, MP 12 r., 93 min.
Streda 18. septembra
VEĽKÉ PROBLÉMY
Americká komédia. Majú 45 minút na to, aby zachránili svet. Ale
potrebovali by 46...
Vstupné: 50, 52, 54 Sk, MP 12 r., 84 min., PREMIÉRA
Sobota 21. a nedeľa 22. septembra
SCOOBY DOO
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Odpovede na otázky nerobili našim čitateľom žiadne problé-
my a z ceny sa môže tentoraz tešiť Marta Vaňková, J. Kráľa 728.
Prevezme si ju v redakcii na MsÚ Senica

Kto vie ,  odpovie
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Kupón č. 8
1. Koľko rokov nepretržite tvoril Ján Náhlik?

2. Koľko zamestnancov má CVČ Stonožka?

3. V ktorých disciplínach získala  medaily G. Lišková? 

Meno a priezvisko
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Americká rodinná komédia. Návrat deciek, ktoré rozlúsknu
každý zvláštny prípad.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 87 min., PREMIÉRA
Utorok 24. septembra
POLICAJTKA
Americký thriller. Chicagská policajtka sa pri prenasledovaní zlo-
činca dostane do smrteľne nebezpečnej situácie. Dielom šťastnej
náhody jej pomôže neznámy muž, ktorý vraha odzbrojí a zachrá-
ni jej život. Bolo zjavenie tohto muža nečakané, alebo išlo o osu-
dový zámer?
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 102 min.
Streda 25. septembra
VRAŽDA PODĽA PLÁNU
Americký psychologický thriller. Pátranie po páchateľoch otras-
nej vraždy. Ona vie, že je to veľký prípad jej kariéry, on je roz-
hodnutý dokázať, že spáchali úkladnú vraždu. Mladí vrahovia
zistia, že jedinou chybou v ich pláne bola ona.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 120 min., PREMIÉRA
Piatok 27. septembra
SPIDER - MAN
Americký dobrodružný film. Peter Parker vedie úplne normálny
život amerického stredoškoláka. Jedného dňa ho na školskej exkur-
zii uhryzne geneticky upravený pavúk a prenesie tak naňho ohro-
mujúce schopnosti... Červenomodrý špeciálny oblek sa stáva sym-
bolom záchrany ľudstva.
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP, 121 min.
Sobota 28. a nedeľa 29. septembra
3000 MÍĽ NA ÚTEKU
Americký akčný thriller. Z partiaka sa vykľul zradca, z balíka
peňazí hra na mačku a myš. "Týždeň Elvisa Presleyho" je v plnom
prúde a ulice Las Vegas sú zaplavené dvojníkmi kráľa rokenrolu.
Avšak päť Elvisov má v puzdrách  zbrane...
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 124 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.

Tur ist i  b i lancujú
Klub slovenských turistov v Senici si tohto roku pripomína 40.

výročie svojho založenia. Štyri desiatky rokov – to je množstvo
krásnych podujatí, poznávanie zaujímavostí prírody, priateľstiev,
nadšených organizátorov, ktorí lákali ľudí k aktívnemu oddychu.
Spomienky na predchádzajúce desaťročia, bilancia rokov terajších
i plány do budúcna  budú dominovať  slávnostnému stretnutiu na
chate SNP na Rozbehoch 31. augusta. bar


