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Pred činžiakmi nebýva samozrejmosťou mať prí-
kladne upravený priestor. Sú však i výnimky, ako
napríklad na Hollého ulici, kde kvitnú kvety od jari
do neskorej jesene. V záhone sa teraz objavili aj
tekvice. Viac na str. 9.

Aj zajtra vyjde slnko
Sú dni, keď človeka skolí množstvo

práce, nevydarený deň, či do krajnosti roz-
čúli množstvo byrokracie pri rôznych
vybavovačkách. To je potom človek
nahnevaný na celý svet, všetko vidí čierne
a myslí si, že zajtra snáď ani slnko nevyjde.
A potom sa stane, že prejde okolo zná-
mych ľudí bez povšimnutia, neodpovie na
pozdrav, pretože je zaujatý len sebou
a myslí si, že má najväčší problém na svete. 

Tiež som bola zahĺbená do seba, roz-
mýšľajúc ako rozmotať klbko  svojich pro-
blémov, keď som stretla kamarátku so slza-
mi v očiach. Keď mi porozprávala o svo-
jich zdravotných ťažkostiach, tie moje sta-
rosti  mi razom  prišli takmer malicherné,
nepodstatné, také, ktoré sa pri dobrej vôli
dajú poľahky odstrániť.  Vtedy som si uve-
domila, že keď je človek zdravý, má
mnoho a rozličných prianí. Chce veľa vecí,
častokrát hneď, takpovediac na počkanie.
Nevie čakať. Chorý človek má  len jedno
želanie.  Na svet sa už nedíva cez  statky,
ale úplne inými očami. Rebríček hodnôt
nadobudol iné rozmery.  Taký človek čaká
na každé nové ráno a teší sa z neho. 

Preto by sme sa pri svojich každoden-
ných trápeniach mali viac zamýšľať nad
tým, či je to skutočne neprekonateľný
balvan na ceste alebo len bublina, ktorú
stačí prasknúť. Potom by ten svet okolo
nás bol razom inakší. Ako príklad uvá-
dzam priateľku a jej 4-ročnú dcérku. Vždy
keď stretnem tieto dve osôbky, premkne
ma pocit radosti a krásy. Hovoríme len
o samých pekných veciach, ktoré nás
obklopujú.  Sú plné zážitkov z prečíta-
ných knižočiek, nakreslených obrázkov.
Malej očká svietia vždy, keď natrafí na
pekný kvietok, ktorý si samozrejme odtrh-
ne a prinesie domov do vázy. A takto sa
tešia deň čo deň. Takýchto ľudí  stretať, to
je balzam na dušu, pohladenie, čo pre-
tromfne i zlý zážitok. A viete že, optimis-
tický človek je zdravší a krajší? Rozhodne
je lepšie stretnúť takýchto ľudí, ako tých,
čo sú večne ufrfľaní, namosúrení, nevidia
okolo seba nič pekné. Poddať sa myšlien-
kam takýchto spoluobčanov je hotová
pohroma. To je  ťažké uniesť svoje a ešte
aj ich svetabôle!  Takým je lepšie sa vyh-
núť, pretože títo ľudia nevedia okolo
seba  nájsť nič pozitívne.

Ja viem, že život nie je jednoduchý,
priamočiary a ľahký. Nik ho taký nemá.
Ako hovorí klasik, život  je jeden z najťaž-
ších. Ale sme ľudia, vieme si roztriediť
hodnoty a môžeme sa podľa nich sprá-
vať. A nech sú už naše trápenia akéhokoľ-
vek charakteru, je lepšie uvedomiť si, že
zajtra ráno opäť vyjde slnko, ktoré nám
pomôže vyjasniť vrásky na čele. Dôležité
je aj slnko v duši. Viera Barošková 

Na jarmoku
Borovienka 

Posledný  tohtoročný jarmok
sa bude konať v dňoch 18. a 19.
októbra na Sadovej ulici. Na
Jesennom jarmoku bude vyhrá-
vať obľúbená Borovienka z Lan-
čára, ktorú si návštevníci jarmo-
ku budú môcť vypočuť v sobotu
19. októbra o 9.30 hod. 

STROMČEKY 
sa stanú realitou
Už v októbri  v našom meste

pribudne 1 000 mladých stromče-
kov. Táto strohá informácia sa
postupne stane realitou a naplní
sa tak predsavzatie primátora
RNDr. Ľ. Parízka,  ktoré avizoval
v novoročnom príhovore. 

Do výsadby sa pustia pracov-
níci Technických služieb po tom,
čo sa vyberie vhodná skladba
stromčekov. Ich dodávateľom
bude lesná škôlka v Šajdíkových
Humenciach. Na oddelení výstav-
by a životného prostredia MsÚ
sú pripravené lokality na výsadbu,
ktoré sú zosúladené so správcami
inžinierskych sietí. Najväčšia kon-
centrácia novej výsadby stromče-
kov bude na sídlisku Sotina.
Tisícka mladých stromčekov,
z ktorých väčšina budú ihličnany,
iste prospeje mestu, jeho obyva-
teľom. Verme, že sa o ne dokáže-
me postarať tak, aby nám všet-
kým prinášali úžitok mnoho
rokov.

bar

Nové produkty Senickej mliekarne
Prienik na moskovský trh  

Senická mliekareň a.s. Senica patrí medzi stabil-
né potravinárske firmy nielen v našom meste, ale
i celom regióne. Nakupuje a spracúva mlieko od
poľnohospodárskych podnikov na Záhorí, ktoré sú
zároveň  majoritnými akcionármi v tejto mliekarni.
V prvom polroku nakúpila Senická mliekareň 17,5
milióna litrov kravského mlieka a dosiahla zisk
1,385 mil. Sk, čo prevyšuje plánovaný polročný
objem zisku. Podľa informácií výrobného riaditeľa
firmy Ing. Juraja Šebestu, zaznamenali nárast tržieb
z tovaru o 3,7 percenta pri ukazovateli rentability
7,3 percenta. V septembri sa na trhu objavili z ich
produkcie nové syrové výrobky Senická hrudka
a Senický údený syr.

Súčasný pretlak potravinárskych výrobkov
v obchodnej sieti a klesajúca kúpyschopnosť obyva-
teľstva nútia aj Senickú mliekareň hľadať nové odby-
tištia. Pritom treba zdôrazniť, že približne 20 percent
ich produkcie v tradične dobrej kvalite (eidamská
tehla a maslo) je už teraz určenej  na zahraničné trhy.
K exportu do krajín európskeho spoločenstva ich
oprávňuje zavedená norma ISO 9000:2000, ktorú
uplatňuje kolektív 183 zamestnancov. 

(pokračovanie na str. 4)

Rekreačné služby bilancovali
Kúpalisko si získalo priazeň obyvateľov

Letná dovolenková  sezóna je už za nami, i keď
niektorí oneskorenci si aj teraz užívajú pekné chvíle
v teplejších krajoch. Naše Rekreačné služby mesta
Senica (RSMS) v tomto čase už bilancovali uplynulú
sezónu a dali za ňou definitívnu bodku. 

Riaditeľ RSMS Štefan Majchrák z troch prevádzok
– mestské kúpalisko, krytá plaváreň a rekreačná
oblasť Kunovská priehrada - vyzdvihol najmä vzrasta-
júcu úlohu kúpaliska. 

(pokračovanie na str. 11)
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Majiteľ káblovky v konkurze
Kontrola cenovej ponuky

V NEDOHĽADNE
Telekomunikačný úrad Slovenskej  repu-

bliky 11. júna 2002 vydal rozhodnutie
o regulácii  cien  služieb  retransmisie  roz-
hlasového  a televízneho  vysielania  káblo-
vými distribučnými systémami.  Jednoducho
povedané, prevádzkovateľ káblovej televí-
zie nemôže tvoriť  ceny  za základný alebo
rozšírený súbor svojvoľne, ale musí  vychá-
dzať pri tvorbe ceny z ekonomicky opráv-
nených nákladov prepočítaných na počet
účastníkov.

Telekomunikačný  úrad  vysiela  na  kon-
trolu regulácie  ceny  svojich  pracovníkov.
Keďže  majú  nedostatok pracovníkov, neve-
deli časovo bližšie určiť termín kontroly  pre-
vádzkovateľa káblového systému v Senici.

V minulom roku skontroloval  Telekomu-
nikačný  úrad  (TÚ) len  spoločnosť UPC
a uložil 25-miliónovú  pokutu  za  porušenie
cenovej disciplíny. V rozhodnutí  Telekomu-
nikačný  úrad SR  uložil  UPC  upraviť  ceny
so  spätnou  platnosťou a jednotliví  abo-
nenti si  majú  individuálne  nárokovať  neo-
právnene  účtované  sumy.

Na doterajšieho vlastníka káblového
distribučného  systému  v Senici  - spoloč-
nosť  Slovakia  Cable Systems, spol. s r.o.
bol  Krajským  súdom v Bratislave  vyhlásený
konkurz uznesením zo dňa 14. marca  2002.
Za  správcu  konkurznej  podstaty  bol usta-
novený advokát  Dr. Oliver Korec. V rozho-
vore  Dr. Korec uviedol, že sa pokúsi  predať
majetok SCS spol. s r. o. záujemcovi ako
celok a až  v prípade, že  sa  nenájde  záu-
jemca  o celý  majetok, bude  rozpredávať
káblové  distribučné  systémy v jednotlivých
mestách  samostatne.     

Prevádzkovateľom káblového systému
v Senici naďalej  zostáva  SLOVAKIA  CABLE
COMPANY, s.r.o.  (SCC).

Firme SCC  predložilo mesto Senica  pri-
pomienky  k Zmluve o poskytovaní  a príj-
me  televíznych programových  služieb, kde
sa namietali nevýhodné podmienky pre
občanov ako užívateľov. Uvedené pripo-
mienky  neboli zo  strany  SCC s.r.o.  akcep-
tované. Na pracovnom rokovaní  sa  zástup-
ca  SCC vyjadril, že nemajú  záujem na
zmene  podmienok  v zmluve.

Dňa  29. mája 2002 Odbor  štátneho
dohľadu TÚ SR  uložil SCC pokutu za  nedo-
držanie predpisov všeobecného  povolenia.
TÚ SR uistil  zástupcov mesta Senica, že
príde aj ku kontrole cenovej ponuky.
Kontrola je časovo náročná  z dôvodu  usku-
točnenia komplexného  ekonomického  roz-
boru  firmy  a potrvá  aj  niekoľko  mesiacov. 

Nakoľko situácia ohľadom prevádzkova-
teľov káblových systémov je zložitá, niekto-
ré  bytové  domy  v meste  Senica sa  neu-
spokojili  so  zvýšenou  cenou  za  poskyto-
vanie televíznych programových služieb
a s nevýhodnými  zmluvami a vrátili  sa  späť
k pôvodným  anténnym  systémom.

Dúfajme, že  po predaji  káblového distri-
bučného  systému  v Senici  sa  zo  strany
nového  vlastníka  dočkáme  korektnejšieho
jednania  a občan  nebude ten, kto ťahá  za
kratší  koniec. J. H.

Z rokovania rady a zastupiteľstva
25. riadne zasadnutie Mestského

zastupiteľstva v Senici sa konalo 5. sep-
tembra 2002 a jeho rokovanie viedol
RNDr. Ľubomír Parízek, primátor mesta.
Z 39 poslancov bolo   prítomných 31.

V úvode rokovania MUDr. Jozef
Krajčovič zložil zákonom predpísaný sľub
poslanca mestského zastupiteľstva.
Nastúpil na uvoľnený poslanecký mandát
vo volebnom obvode č. 8 po Mgr.
Branislavovi Grimmovi, ktorému zanikol
mandát z dôvodu inkompatibility funkcií.     

Zároveň primátor mesta ocenil prácu
Mgr. Branislava Grimma, ktorý počas výko-
nu poslaneckej funkcie bol predsedom
Mestského výboru v Sotine a členom komi-
sie kultúry a vzdelávania.

Pri príležitosti životného jubilea 50.
rokov primátor odovzdal pamätnú plaketu
mesta Mgr. Milanovi Jakubáčovi, riaditeľovi
Mestského kultúrneho strediska Senica.  Za
dlhoročnú prácu vedúcej Detského denné-
ho sanatória a všetko vynaložené úsilie
spojené s činnosťou tohoto zariadenia pri-
mátor mesta ocenil aj Oľgu Jankovíchovú,
ktorá toto zariadenie viedla do konca júna
tohoto roka.

V interpeláciách poslanec Dušan
Brichta upozornil na nedostatky po ukon-
čených stavebných prácach na parkovisku
pri dome č. 723, poslanec Ing. Anton
Cibula žiadal prekontrolovať vynaložené
náklady na opravy a náhradné diely auta
mestskej polície pred jeho vyradením
a odpredajom. RNDr. Ľubica Krištofová
interpelovala správcu rekreačnej oblasti
Kunovská priehrada, prečo ešte  v čase
turistickej sezóny bola zatvorená lodenica
a ako rieši mesto nedostatočný počet smet-
ných nádob pri niektorých prevádzkach.
Poslankyňa Krištofová poukázala na tragé-
diu výbuchu auta, ktorá sa udiala v Senici
a žiadala stanovisko, aký je postoj mesta
k zvýšeniu bezpečnosti občanov mesta.
Poslankyňa Emília Jediná upozornila na
fakt, že v niektorých zoznamoch MsÚ figu-
rujú nebohí občania. 
Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
- správu o plnení uznesení MsZ v Senici

s termínom plnenia do 5.9. a o riešení
pripomienok

- uznesenia MsR v Senici prijaté na jej 7.
riadnom zasadnutí konanom dňa 26.8.

- organizačno-technické zabezpečenie
volieb do NR SR v dňoch 20.- 21.9.

- informáciu o rozpočte na opravu chaty
nad plážou v rekreačnej oblasti Kunovs-
ká priehrada 

- návrh kúpno-predajnej zmluvy na prevod
vlastníctva Mestských kasární Senica

- informáciu o prechode školských zaria-
dení na mesto Senica k 1.7. a potrebách
na zabezpečenie financovania bežných
a kapitálových výdavkov školských
zariadení 

Mestské zastupiteľstvo schválilo:
- správu hlavného kontrolóra o kontrolnej

činnosti a plnení uznesení
- prehľad plnenia príjmov a výdavkov

mesta a organizácií v jeho riadení  k 30.6. 
- úpravu rozpočtu mesta na rok 2002
- zmenu VZN č. 3 – o miestnych poplat-

koch v časti miestneho poplatku za uží-
vanie verejného priestranstva na trvalé
parkovanie motorového vozidla – ročný
miestny poplatok bude vyrubený na
obdobie od 1. mája kalendárneho roka
do 30. apríla nasledujúceho kalendárneho
roka a bude splatný pri vydaní povolenia
na trvalé parkovanie. Schválená zmena
VZN č. 3 nadobudne účinnosť 1.1.2003 

- vytvorenie 8. volebných obvodov a poč-
ty poslancov v nich pre komunálne
voľby, ktoré sa budú konať v dňoch 6. –
7. decembra 2002

- zmenu VZN č. 24 – Požiarny poriadok
mesta Senica 

- dispozície s majetkom
- poskytnutie finančného príspevku vo

výške po 25 000 Sk pre partnerské mestá
Trutnov a Velké Pavlovice v Českej
republike ako pomoc pre postihnutých
povodňami

- poskytnutie finančného príspevku vo
výške 25 000 Sk pre obete postihnuté
povodňami v SR, ktorý bude poskytnutý
na Povodňový účet Červeného kríža SR 

- schválilo zverejnenie účasti poslancov
MsZ na zasadnutiach MsZ, MsR, komi-
siách MsZ, mestských výborov, v redakč-
nej rade Naša Senica a redakčnej rade
Tv SEN 

Mestské zastupiteľstvo vrátilo:
- návrh na použitie finančných prostried-

kov vo výške 14 641 030 Sk získaných
mestom za vybudované plynárenské
zariadenia a odporučilo návrh predložiť
po prerokovaní v komisiách MsZ

Mestské zastupiteľstvo neschválilo:
- žiadateľom odpredaj pozemkov pod

stánkami na autobusovej stanici
JUDr. Katarína Vrlová

prednostka MsÚ

�iadosti o výpis 
z registra trestov aj na MsÚ
Dňom 1. septembra 2002 nadobudol

účinnosť zákon NR SR č. 418/2002 Z.z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
311/1999 Z.z. o registri trestov v znení
neskorších predpisov. Znamená to, že žia-
dosti o výpis z registra trestov sa po účin-
nosti zákona môžu podávať nielen na
orgánoch prokuratúry, ale aj v obciach
a mestách, ktoré sú matričnými úradmi.

Na overenie totožnosti žiadateľa posta-
čuje občiansky preukaz. Ostatné údaje  sa
preukazujú vtedy, ak je to potrebné na
odstránenie pochybností o totožnosti osoby
z iných dokladov, ktoré žiadateľ predloží. 

Po overení správnosti údajov mestský
úrad zašle žiadosť priamo Generálnej  pro-
kuratúre SR spolu s kolkovou známkou
v hodnote 100 Sk. Overenie správnosti
údajov v žiadosti o výpis z registra trestov
alebo odpis registra trestov mestským úra-
dom patrí do výkonu samosprávy mesta,
preto poplatok za daný úkon podľa polož-
ky 3 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o
správnych poplatkoch v platnom znení
v sume 50 Sk v hotovosti je príjmom
mesta. 

Anna Klimáčková
pracovníčka MsÚ Senica
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26.8. – Rokovanie mestskej rady
27.8. – Rokovanie s plk. Jozefom Kavec-

kým - výmena informácií medzi
mestom a Armádou SR

–  Menovanie volebných komisií pre
voľby do NR SR

28.8. – Pracovné stretnutie s manažmen-
tom firmy Delphi k rozvojovým
zámerom  amerických investorov

– Rokovanie s manažmentom volej-
balového oddielu - informácie
o zámeroch klubu

– Kladenie vencov k Pamätníku
oslobodenia pri príležitosti 58.
výročia SNP

– Rokovanie s primátorom mesta
Bratislava J. Moravčíkom a primá-
tormi okresných miest, ktoré spa-
dajú do budúcej Bratislavskej
vodárenskej spoločnosti (Senec,
Pezinok, Malacky, Senica, Skalica,
Myjava) o postupe transformácie
vodárenstva na obce a mestá

29.8. – Stretnutie s podnikateľmi z oblasti
zahraničného cestovného ruchu.
Prezentácia Kunovskej priehrady,
mesta a okolia.

30.8. – Pracovné rokovanie s riaditeľmi
školských zariadení a účtovníčiek
príslušných organizácií, riešenie
praktických skúseností s precho-
dom pod mesto a výmena infor-
mácií

2.9. – Návšteva škôl v meste pri príleži-
tosti otvorenia nového školského
roka

3.9. – Rokovanie komisie výstavby
4.9. – Osobné rokovanie so starostom

Bratislavy – Staré mesto Ing.
Andrejom Ďurkovským o stanovení
vízie starostov mestských častí
Bratislavy a starostov na Záhorí
k fungovaniu vodárenskej spoloč-
nosti

5.9. – Zasadnutie komisie pre transfor-
máciu Polikliniky Senica pod mesto.
Prípravné stretnutie na vypracova-
nie podkladov do MsZ

– Rokovanie mestského zastupi-
teľstva

6.9. – Prijatie prodekana Ekonomickej
univerzity v Trenčíne p. Brezinu,
rozhovory na tému fungovania
súčasného externého vysokoškols-
kého štúdia  v Senici a možnosti
rozšírenia pre iné odbory

9.9. – Prijatie amerického veľvyslanca na
Slovensku Ronalda Weisera s ame-
rickými podnikateľmi - hľadanie
možnosti ďalšej investície v Senici

10.9. – Rokovanie Združenia miest a obcí
záhorskej oblasti a myjavského
regiónu v Skalici. Predseda Zdru-
ženia Ľubomír Parízek, primátor
mesta Senica, predložil návrh
uznesenia k spoločnému postupu
v rokovaniach o vodárenskej spo-
ločnosti

– Združenie ZOZO rozhodlo aj
o spoločnej prezentácii Záhoria
na medzinárodnej výstave cestov-

Aktivity radnice ného ruchu v Bratislave a jej finan-
covanie

11.9. – Pracovné stretnutie s riaditeľom
Slovenskej správy ciest v Senici
k termínu otvorenia  a spustenia
cestného prepojenia Sotina –
Kunov a upresnenie termínov pre
ďalšie opravy a údržby komuniká-
cií na území mesta

12.9. – Návšteva riaditeľa ďalšieho banko-
vého subjektu, ktorý prejavil záu-
jem o otvorenie svojej pobočky
v našom meste

13.9. – Rokovanie so zástupcom futbalo-
vého klubu o zámere rozšíriť a zre-
konštruovať tréningové plochy
v areáli futbalového štadióna

16.9. – Informatívne stretnutie so zástup-
com firmy DDK k postupu termí-
nov výstavby Hypernovy Senica

17.9. – Návšteva Katastrálneho úradu
v Senici a rokovanie s riaditeľom
Ing. Masárom o metodickom
usmernení postupu mesta a katast-
rálneho úradu pri vybavovaní
pozemkových a majetkových agend

19.9. – Stretnutie so zástupcami hokejo-
vých klubov o priebehu úvodu
hokejovej sezóny a prehodnotenie
problémov, ktoré treba riešiť

20.9. – Správa riaditeľa Rekreačných slu-
žieb mesta Senica o ukončení
letnej sezóny na Kunovskej
priehrade a vzájomná informova-
nosť k októbrovému termínu zača-
tia výstavby cyklotrasy z Kunovs-
kej priehrady a prestavby chaty
nad plážou

– Voľby  do NR SR, kontrola priebe-
hu volieb

Oznam 
vodární a kanalizácií

Pri vykonávaní obhliadky vodovodných
zariadení bolo zistené, že v niektorých prí-
padoch je prepojený rozvod z vodovodnej
prípojky verejného vodovodu s rozvodom
z vlastného vodného zdroja. Toto je neprí-
pustné, nakoľko môže prísť k ohrozeniu
zdravia osôb zásobovaných vodou z verej-
ného vodovodu. Vyzývame občanov, ktorí
majú takto budovaný rozvod vody, aby v čo
najkratšom čase tento prepoj zlikvidovali,
v opačnom prípade bude takýto odberateľ
odpojený z verejného vodovodu a budú
voči nemu vyvodené finančné sankcie. 

Ing. Andrej Vician
technicko-výrobný námestník

Voľby určili smerovanie krajiny
Počas víkendových  dni 20. a 21. septem-

bra sa  na Slovensku konali parlamentné
voľby. Voliči rozhodli, že do NR SR sa dosta-
lo sedem strán v poradí, v akom zazname-
nali voličskú podporu: HZDS (19,5 %),
SDKÚ (15,09), SMER (13,46), SMK (11,16),
KDH (8,25), ANO (8,01), KSS (6,32).
Celoštátne bola účasť 70,07 percentná,
v okrese Senica 61,4. V meste Senica
k volebným urnám pristúpilo v 18 okrskoch
zo 16 083 voličov 9 975 (62 %).  Platných
hlasov bolo 9 858. Najvyššia voličská účasť
bola v okrsku č. 7, kam prišlo 72,7 % voličov,
naopak najmenšia v okrsku č. 14  iba 53,8 %.
Zo strán, ktoré sa dostali na pôdu parla-
mentu, je jedinou poslankyňou NR SR za
tento región Seničanka PaedDr. Dagmar
Bollová z KSS, ktorej k zvoleniu zablahože-
lal primátor Senice RNDr. Ľ. Parízek.
Zisk jednotlivých strán v Senici:

1. Strana zelených na Slovensku              
159 hlasov  (1,6 %)

2. Slov.demokratická a kresťanská únia
2 047 hlasov (20,8)

3. Strana za demokratické práva občanov
27 hlasov (0,3)

4. Strana demokratickej ľavice
343 hlasov (3,5)

5. SMER 2 146 hlasov (21,8)
6. Hnutie za demokratické Slovensko

1 474 hlasov (15,0)
7. Občianska konzervatívna strana

33 hlasov (0,3)
8. Hnutie za demokraciu 283 hlasov (2,9)
9. ROMA 2 hlasov (0,0)

10. Komunistická strana Slovenska
938 hlasov (9,5)

11. SMK 59 hlasov (0,6)
12. KDH 779 hlasov (7,9)
13. DS  -----
14. Ľudová strana 2 hlasy (0,0)
15. Združenie robotníkov Slovenska

23 hlasov (0,2)
16. Ľavicový blok 67 hlasov (0,7)
17. Aliancia nového občana

691 hlasov (7,0)
18. Béčko – Revolučná robotnícka strana

6 hlasov (0,1)
19. Žena a rodina 48 hlasov (0,5)
20. SDA 244 hlasov (2,5)
21. Slovenská národná jednota

8 hlasov (0,1)
22. Nezávislá občianska strana 

nezamestnaných a poškodených
63 hlasov (0,6)

23. SNS 262 hlasov (2,7)
24. ROSA 16 hlasov (0,2)
25. Rómska občianska iniciatíva SR

7 hlasov (0,1)
26. Pravá Slovenská národná strana

131 hlasov (1,3) bar

Okolo Kolotoča 
V priestoroch Záhorskej galérie v Senici

sa 8. októbra o 17. hodine uskutoční prezen-
tácia knihy spisovateľa Jána Beňu Kolotoč.
Tradičné stretnutie, na ktorom sa predstaví
autor, jeho hostia a najmä nový knižný titul,
pripravili Záhorská knižnica a Záhorská galé-
ria. Súčasťou podujatia bude autogramiáda. 

Katarína Soukupová

Najviac kultúra a vzdelávanie
Z fondu Pro Senica sú určené peniaze

na podporu aktivít v rôznych oblastiach.
Do 11. júla jednotlivé kapitoly boli
podporené  nasledovne: mládež a šport
613 700 Sk, vzdelávanie a kultúra
699 300 Sk, sociálno-zdravotná a bytová
problematika 22 000 Sk, životné prostre-
die 19 000 Sk, protidrogová problemati-
ka 40 006 Sk. bar
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Svetový deň reumatizmu
Pomaly si zvykáme, že svoj deň

v kalendári majú nielen ženy, matky
a deti, ale máme dni venované Zemi,
boju proti fajčeniu ..., a tiež ľuďom
postihnutým rôznymi diagnózami. 

12. október bol vyhlásený Organizá-
ciou Spojených národov za Svetový deň
reumatizmu. V tento deň si aj my na
Slovensku po prvýkrát pripomenieme
v celoštátnom meradle, za podpory miest,
kde má Liga proti reumatizmu na
Slovensku (LPR) miestne pobočky, tento
deň, ktorý je venovaný reumatickým
ochoreniam.

V sobotu 12. októbra sa v Piešťanoch
v Dome umenia uskutoční Celoslovenské
stretnutie reumatikov. Pri tejto príležitosti
Divadelné spoločenstvo RAFAEL pri
Kolpingovej rodine z Bošian odohrá muzi-
kálové benefičné predstavenie ,,Sen
o ruži", naštudované podľa rozprávkového
príbehu O slávikovi a ruži z pera Oscara
Wilda (viac sa dozviete na t. č.
033/7792743).     

Ľudia postihnutí reumatickými choro-
bami tvoria najväčšiu skupinu dlhodobo
chronicky chorých. Reumatizmus postihu-
je chorého vo všetkých oblastiach života.
Predstavuje nielen závažný zdravotný pro-
blém, ale má aj sociálny a ekonomický
vplyv na rodinu, priateľov, zamestnávate-
ľov a celú spoločnosť. Je dôležité, aby sa
otvorene hovorilo o problémoch reumati-
kov, a preto vzniklo občianske združenie
Liga proti reumatizmu na Slovensku.

Liga proti reumatizmu je pomocná
a svojpomocná dobrovoľná neprofesio-
nálna organizácia, združujúca svojich čle-
nov, ktorí sa aktívne podieľajú na zlepšení
starostlivosti o reumatikov. Liga je nezávis-
lým občianskym združením s celoslovens-
kou pôsobnosťou. 

Poslaním a úlohou LPR je najmä orga-
nizovať spoluprácu všetkých, ktorí chcú
a môžu pomôcť. Chceme oboznamovať
verejnosť s problematikou reumatických
ochorení a usilovať sa o zlepšenie zdra-
votnej a sociálnej starostlivosti o reumati-
kov. LPR sa snaží presadzovať sústavné
zvyšovanie odbornosti v reumatológii.
Rozširuje kontakty so sociálnymi a národ-
nými Ligami podobného zamerania na
celom svete.

LPR poskytuje svojim členom pora-
denskú činnosť vo veciach zdravotných
a so-ciálnych, organizuje kurzy so zdravot-
nou a sociálnou tematikou. Obľúbené sú
spoločenské, kultúrne a športové poduja-
tia, ktoré si pre svojich členov organizujú
miestne pobočky.  

V roku 1990 vznikla Liga proti reuma-
tizmu na Slovensku, a to po vzájomnej
dohode z iniciatívy zamestnancov a pa-
cientov Národného ústavu reumatických
chorôb v Piešťanoch.

V súčasnosti má LPR asi 3 000 členov.
Vo väčších mestách, kde je väčšia kon-
centrácia reumaticky chorých obyvateľov,
fungujú miestne pobočky Ligy. 

Začiatkom tohto roka vznikla už 16.

miestna pobočka Ligy proti reumatizmu
na Slovensku ( MP LPR).

V roku 1998 vznikla pri Lige Sekcia mla-
dých reumatikov, ktorá sa hlavne venuje
mladšej generácii reumatikov, ich špecific-
kým problémom a potrebám. Svojou čin-
nosťou oslovuje pacientov do 35 rokov
a tiež deti a ich rodičov, ktoré už v útlom
veku poznajú nepríjemné stránky reuma-
tického ochorenia. Bližšie informácie
o práci mladých reumatikov sa môžete
dozvedieť na t. č. 0905 445582, e-mail:
jc@in.slovanet.sk.

Ľuďom, ktorí sa rozhodli venovať svoju
priazeň a voľný čas boju s reumatizmom,
sa podarilo vybudovať občianske združe-
nie s modernou infraštruktúrou, ktoré
chce držať krok so svetovou reumatoló-
giou. Liga proti reumatizmu je členom
Slovenskej humanitnej rady, Európskej ligy
proti reumatizmu a Medzinárodnej orga-
nizácie mladých reumatikov  (IOYR) , spo-
lupracuje aj s inými neziskovými organizá-
ciami 3.sektora.

O LPR sa môžete dozvedieť viac aj
prostredníctvom Internetu na:
www.nurch.sk alebo adrese NÚRCH -
sekretariát LPR, Nábrežie I. Krasku 4, 921
01 Piešťany. 

Jana Černáková

Prienik 
na moskovský trh     
(dokončenie zo str. 1)

Možnosti exportu sa pre Senickú mlie-
kareň opäť rozšírili, tentoraz o Ruskú fede-
ráciu, s ktorou uzavreli kontrakty tiež na
dodávky eidamskej tehly a masla. Podpisu
dohody v Senici 19. septembra predchá-
dzala v júli návšteva pracovnej skupiny
pod vedením generálneho riaditeľa Ing.
Ferdinanda Hladkého  v Moskve.  V dňoch
18. až 20. septembra navštívili partneri
z Očakovskej mliekarne a.s. v Moskve
Senicu a spečatili dohodu oboch mlieka-
renských podnikov. 

Pracovnú skupinu z ruskej strany  tvori-
li D. A. Medveď, obchodný riaditeľ (na
foto v strede), J. A. Vasjuto, marketingový
riaditeľ (vľavo) a N. A. Gladyšev, zástupca
primátora Moskvy  pre zásobovanie potra-
vinami (vpravo).  Ruskú delegáciu spolu
s vedením Senickej mliekarne prijal na rad-
nici aj primátor Senice RNDr. Ľubomír
Parízek, ktorý vyjadril potešenie nad   roz-
víjajúcimi sa partnerskými vzťahmi, ktoré
budú na prospech oboch strán. D. A.
Medveď sa poďakoval za stretnutie s naj-
vyššími predstaviteľmi mesta a označil
rozvíjajúce sa vzťahy so Senickou  mlie-
karňou za veľmi perspektívne, založené
na vzájomnej dôvere a ústretovosti.
V tejto súvislosti vyzdvihol pôsobenie
vojenského pridelenca pri Veľvyslanectve
SR v Rusku generálmajora Milana
Podhorániho, Seničana,  ktorý podľa jeho
slov myslí na nutnosť rozvíjania zväzkov
medzi oboma krajinami a stál pri zrode
spolupráce oboch mliekarní.  

Viera Barošková
Foto autorka

Kam v zime?
Určite ste si aj vy položili niekedy

podobnú otázku. Chcete stráviť pekný
večer s priateľom či kamarátmi, hľadáte
nezafajčené a nehlučné miesto na roz-
hovor. Preberáte možnosti, ale nič vašim
predstavám nevyhovuje. Originálnym
riešením by mohlo byť posedenie v štý-
lovej a príjemnej čajovni. 

Čajovne začali na Slovensku vznikať
v poslednom období s rastúcim záujmom
ľudí rôznych vekových kategórií o ume-
nie, kultúru a zdravší životný štýl. 

Už viac ako rok funguje i v Senici
čajovňa s podobným zameraním. Je to
Čajovňa u Sousedú, sídliaca v mestskej
časti Kunov. Čajovňa očarí atmosférou
pokoja a mieru, príjemnou hudbou, poho-
dlným a útulným posedením. Ochotná
obsluha, blikot sviečok a voňa tyčiniek
pozitívny dojem ešte umocní. 

Do zimnej sezóny Čajovňa u Sousedú
vstupuje s rozšírenou ponukou čajov
(vyše 90 druhov kvalitného sypaného
čaju), vynoveným interiérom, pestrou
ponukou kníh, časopisov a spoločenských
hier. Na jesenné a zimné obdobie pripra-
vuje rôzne spoločenské podujatia -  či už
literárne besedy, hudobné stretnutia
alebo tematické večery. Takýmto bude
i otvorenie výstavy fotografie amatérskej
fotografky Trinitty, ktoré sa uskutoční
19. októbra. Výstava bude trvať do 19.
decembra. Nevšedný zážitok pri šálke
dobrého čaju a umeleckých fotografiách
ponúka ďalšiu možnosť kam ísť, ak nebu-
dete vedieť, čo s voľným večerom.

diela

Klub zdravia
Prednášky v Klube zdravia na tému

Ako zvládnuť stres sa budú konať
v Dome humanity na Kalinčiakovej ulici
vždy o 18. hod. v týchto termínoch:
2. októbra, 16. októbra, 30. októbra, 13.
novembra, 27. novembra, 11. decembra
a 18. decembra.
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Záhorské osvetové stredisko v spolu-
práci s Fotoklubom Retina v Senici
a s Obecným úradom v Lakšárskej Novej
Vsi pripravilo vo svojich výstavných pries-
toroch v dobe od 27. septembra do 22.
októbra autorskú výstavu fotografií
Viliama Selka, usporiadanú pri príležitos-
ti 60. výročia vzniku Fotoklubu Retina
a blížiaceho sa Mesiaca fotografie pod
názvom Výber z tvorby.

Autor, ktorý pôvodom pochádza zo
Smoleníc, v súčasnosti trvale žije a tvorí
v Lakšárskej Novej Vsi, nie je našej verej-
nosti neznámy. Viacerí ho poznáme ako
dlhoročného pedagóga (riaditeľa školy),
ochranára prírody, známeho a vášnivého
hubára, ale i ako publicistu. Viac je však
Viliam Selko známy verejnosti ako skúse-
ný a úspešný fotograf, ktorého môžeme
stretnúť na rôznych výstavách a kultúr-
nych podujatiach celého nášho regiónu.
K umeleckej fotografii sa dostal zásluhou
Jána Náhlika, u ktorého absolvoval kurz
pokročilých fotoamatérov. Kvalitou a ume-
leckou úrovňou svojej fotografickej tvorby
sa zaradil v roku 1971 medzi stálych čle-
nov Fotoklubu Retina v Senici a neskôr
i medzi členov Zväzu slovenských foto-
grafov. 

Samostatne sa Viliam Selko predstavu-
je v Senici po druhý raz, prvá autorská
výstava jeho fotografií v Senici sa konala
v roku 1976. Senická verejnosť sa však
mohla s jeho fotografickou tvorbou stret-
núť takmer každoročne na spoločných
výstavách Fotoklubu Retiny, alebo na
okresných, neskôr regionálnych súťaž-
ných výstavách neprofesionálnej fotogra-
fickej tvorby. Fotografie Viliama Selka sme
mohli vidieť v rôznych časopisoch, týž-

denníkoch, novinách, ale i na celoštátnych
výstavách Amfo a Diafoto v Liptovskom
Mikuláši, v Bratislave, v Humennom,
Fotofórum v Ružomberku. 

Počas svojej fotografickej dráhy sa
zúčastnil viacerých fotosúťaží a vystavoval
na mnohých domácich i zahraničných
fotovýstavách, kde za svoje umelecké
fotografie získal množstvo ocenení, me-
dailí a diplomov (naposledy dokonca zís-
kal ako hlavnú cenu motocykel Honda vo
fotosúťaži firmy Fuji v Mesiaci fotografie
2001).

Na súčasnej výstave sa fotograf Viliam
Selko predstaví verejnosti kolekciou prib-
ližne 90 fotografií - výberom prác zo svojej
doterajšej tvorby od fotografických prvo-
tín až po fotografie súčasnej tvorby. 

Výstava poskytne návštevníkom
pohľad na krajinu a prírodu v rôznych
podobách a obdobiach, pohľad do krajiny
snov, chrobáčikov, hubárskych zátiší, ale
i pohľad do ľudských duší. Stretnú sa
s fotografiami výtvarnými, reportážnymi aj
dokumentárnymi. Na výstave nebude chý-
bať ani jeho „najúspešnejšia legendárna
fotografia" z cyklu Jeseň života „Naša
Micka a my".

Výstavu fotografií Viliama Selka kurá-
torsky pripravil Mgr. František Tomík, foto-
graf a vysokoškolský pedagóg z Bratislavy. 

Slávnostná vernisáž s kultúrnym pro-
gramom sa uskutoční v piatok 27. septem-
bra o 16. hod. v Záhorskom osvetovom
stredisku v Senici, Hviezdoslavova 323.
Návštevníci majú možnosť stretnúť sa
s fotografiami Viliama Selka na výstave do
22. októbra v pracovných dňoch od 8. do
16. hod. 

V. Poláková
Záhorské osvetové stredisko

Viliam Selko: Z cyklu  Pocta fotografovi

Výs tava fo togra f i í  V i l i ama Se lka :

Pohľad na krajinu i ľudské du�e
Príťa�livé 

Brunovského obrazy
Návštevníci Záhorskej galérie si môžu

do 20. októbra pozrieť výstavu z tvorby
Daniela Brunovského, ktorý sa verejnosti
na Záhorí predstavuje  maľbou a grafikou.
Jeho výber z tvorby  patrí do dlhodobého
cyklu Umelci Záhoria. V rámci spoločnej
výstavy 3. stretnutia umelcov Záhoria  sa
v Senici prezentoval už v roku 1999.
Samostatne však vystavuje v Záhorskej
galérii  až teraz a senická verejnosť má prí-
ležitosť vidieť jeho nesporne príťažlivé
obrazy. 

Daniel Brunovský v rokoch 1979 –
1985 študoval na Vysokej škole výtvar-
ných umení v Bratislave a v roku 1984 bol
na študijnom pobyte v Ríme na Accademii
di Belle Arti.  Od roku 1990 má zlatnícke
štúdio a je majiteľom B & M Gallery
v Bratislave.  Vo svojej mnohoročnej tvor-
be sa venuje maliarstvu, plastike a tvorbe
šperkov.  Výstava bude po  senickej pre-
miére reprízovaná v decembri v Galérii
umenia v Nových Zámkoch, v spolupráci
s ktorou  bola pripravovaná.

bar

Vďaka za leto
„Celé leto sme mali veselé a usmiate

a sme radi, že sa nám podarilo  zvládnuť
ho na úrovni. Naši odborní pracovníci pri-
pravili pre deti pestrý a zaujímavý pro-
gram, takže odchádzali od nás spokojní.
To všetko by sme však nezvládli  a nedo-
kázali bez pomoci vás ostatných," priho-
vorila sa riaditeľka CVČ Stonožka Zdenka
Cigánková všetkým, ktorí pomáhali zabez-
pečiť  ich letné aktivity v priestoroch VTSÚ
na Záhorí. Práve tam sa 17. septembra
stretli so všetkými, ktorí im boli nápomoc-
ní, aby sa im oficiálne  poďakovali za skve-
lú spoluprácu. Pani riaditeľka ocenila
zásluhy Mgr. M. Šišuláka, riaditeľa Úradu
CO MV SR, plk. Ing. K. Skybu z MO SR,
plk. Ing. D. Kubíka, veliteľa brigády CO v
Žiline a plk. Ing. J. Molnára, prednostu
Obvodného úradu VO Záhorie. Ako pove-
dal plk. Ing. Jaroslav Lisý, riaditeľ VTSÚ
Záhorie,  ktorý už niekoľko rokov aktívne
podporuje aktivity  CVČ, je to práve preto,
že CVČ robí veľmi záslužnú činnosť. Deti
tu nachádzajú zaujímavé využitie voľného
času a nezostáva im priestor na pochybné
aktivity. Podobné stanoviská majú i ďalší,
ktorí vyšli v ústrety požiadavkam CVČ na
zabezpečenie letných pobytových tábo-
rov. 

Prednosta OÚ Ing. Štefan Mikula pri
tejto príležitosti poďakoval Z. Cigánkovej
za spoluprácu, pretože od 1. júla CVČ pre-
šlo do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Senica, čo svojou prítomnosťou potvrdil i
primátor RNDr. Ľ. Parízek. Prednosta
vyjadril však presvedčenie, že aj za zme-
nených pod-mienok bude CVČ pokračo-
vať vo všetkom, čo dobré sa robilo pre deti
a mládež. bar
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Za účelom zbavenia sa tohoto prílišné-
ho strachu je dobré sa o tom porozprávať
s niekým z rodiny, s dobrým známym, prí-
padne s lekárom alebo sa obrátiť na niekto-
rú z krízových liniek dôvery. Ďalej sa vyhý-
bajte správam o zločine, nesledujte drastic-
ké filmy a kriminálne príbehy a radšej sa
snažte vyhľadávať dobré správy, upokojujú-
ce čítanie a príjemné stretnutia s priateľmi.

Niektorí starší ľudia môžu byť dokonca
vystavení i násilnému správaniu sa ostat-
ných členov rodiny. Spočiatku to môže mať
miernejšie prejavy. Odporúča sa preto netr-
pieť od prvých príznakov obmedzovanie
a útlak. Nikto nie je povinný znášať
nadmerný hluk, urážanie, výsmech apod.

Nepripusťte, aby vám príbuzní hovorili:
„Ty už nič nepotrebuješ, aj tak nikam
nechodíš, to je pre teba dobré, to ti bude
stačiť"! apod. Takéto správanie sa môže
zmeniť na násilie. Vo vlastnej rodine má
každý človek právo na ochranu, pomoc
a pocit bezpečia.

Neodpovedajte na inzeráty a nekontak-
tujte sa s podomovými obchodníkmi bez
vedomia vašich príbuzných, susedov alebo
dobrých známych. Často sa stáva, že starší
ľudia prídu ľahko o svoje úspory z dôvodu
prílišnej dôverčivosti.

Dajte vaše telefónne číslo známym
a susedom a dohodnite sa na vašej vzá-
jomnej pravidelnej kontrole. Možnosť zdra-
votnej nevoľnosti je u vás podstatne vyššia
a takáto kontrola vám môže zachrániť
život.

Nebuďte príliš dôverčiví a zamykajte si
byt, aj keď idete von len na krátku dobu (po
noviny apod.). Mladší páchatelia túto dobu
vedia dobre využiť vo váš neprospech.
Neschovávajte si kľúče pod rohožky, do
kvetináčov a na podobné, pre páchateľa

Strach a násilie na senioroch

Mestská polícia zasahovala  
� Odpočíval na koľajniciach. Na operač-
nom oddelení MsP bol 21. septembra
o 15.25 hod. prijatý anonymný telefonát,
že v mestskej časti Čáčov pri koľajniciach
leží muž. Hliadka na  mieste zistila, že ide
o podnapitého občana mesta. Po prebu-
dení policajnou hliadkou sa odobral
domov, medzitým si však zdriemol pri pre-
dajni obuvi na Štefánikovej ulici, na čo MsP
znovu upozornili občania telefonicky. 
� Kľučkoval po ceste. Hliadka MsP spozo-
rovala 24. septembra krátko pred 19.30
hod.  na hlavnej križovatke  osobné auto,
s ktorým vodič vošiel do protismeru a ďalej
s ním kľučkoval. Hliadka mala podozrenie,
že vodič jazdí pod vplyvom alkoholu, čo sa
po zastavení vozidla aj potvrdilo. Prípad je
v riešení OO PZ v Senici.

ľahko prístupné, miesta.
Pokiaľ sa vám stane niektorý z vyššie

uvedených prípadov, môžete sa obrátiť na
telefónne čísla (0905 644 217, 0903 320
038), kde vám zamestnanci MsP poradia
ako pokračovať v riešení vášho problému.

Kvôli narastajúcim prípadom, keď
hliadky MsP zaznamenali počas služieb
podnapitých mladistvých, bola zvýšená
kontrola zamerané na podniky, kde sa
podáva alkohol. V krátkej dobe boli zistené
štyri priestupky na úseku podávania alko-
holu mladistvým. MsP bude aj naďalej vo
zvýšenej miere kontrolovať konzumovanie
alkoholu mladistvými a maloletými. 

Touto cestou by chcela MsP upozorniť
občanov, že nástupom chladnejších dní
a nocí v meste budú narastať prípady, keď
bezdomovci a rôzne kriminálne skupiny sa
uchyľujú do neuzamknutých a inak neza-
bezpečených objektov, ktoré im poskytnú
úkryt pred nepriaznivým počasím. Týmto
chceme poukázať na využívanie dostupné-
ho zabezpečenia vchodov bytoviek, čím sa
môže predísť aj iným závažnejším činom
(vykrádanie pivníc, bytov, lúpežné prepad-
nutie).

Predviedli svoje zručnosti
29.8.-1.9.2002 sa v Bratislave - Rači

konala už 6. celoštátna Abilympiáda. Na
čoraz obľúbenejšej akcii sa zúčastnilo 158
abilympionikov, v tomto ročníku mali  mož-
nosť predviesť svoje schopnosti a talent v 18
súťažných disciplínach. K atraktívnosti tohto
podujatia prispela aj skutočnosť, že sa víťazi
mali možnosť nominovať z prvých dvoch
miest na VI. celosvetovú Abilympiádu, ktorá
sa bude konať v indickom New Dillí v roku
2003.

Mesto Senica a blízke okolie malo tiež
svojich zástupcov a reprezentantov. V háč-
kovaní predviedla svoje umenie pani Anna
Šullová zo Senice, umiestnila sa na peknom
2. mieste. Jej bohatá prezentácia vlastných
výrobkov zo šúpolia upútala mnohých
návštevníkov Abilympiády.  

Súťažilo sa v disciplínach: PC montáži,
v tvorbe WWW stránok, spracovanie textu,
hrnčiarstvo – modelovanie z hliny, dámske
krajčírstvo, výroba šperkov, výroba plagá-
tu, sústruženie z dreva, drevorezba, cuk-
rárstvo, aranžovanie kvetov, maľovanie
vodovými farbami, háčkovanie, pletenie,
vyšívanie – krížiková výšivka a plná výšiv-
ka, knihárstvo, studená kuchyňa. 

Súperenie v týchto disciplínách sa veľmi
podobá na ktorúkoľvek súťaž, v ktorej ide
o korektné pomeranie si vlastných síl, talen-
tu, šikovnosti i zručnosti a energie. Je prav-
dou, že niekedy sa nedá úplne presne zme-
rať a posúdiť, kto je naozaj najlepší.
Jednotlivé postihnutia rôzne handicapujú
abilympionikov, ale víťaz môže byť len
jeden, a tak odborná porota musí vždy roz-
hodnúť podľa svojho najlepšieho svedomia.

Súbežne počas 6. Abilympiády v Bratis-
lave prebiehal medzinárodný seminár, ktorý
bol zameraný na rozvoj abilympiád
v Európe, nakoľko táto myšlienka prezentá-
cie a predvádzania pracovných zručností
a schopností zdravotne postihnutých ešte
nie je vo viacerých krajinách dostatočne roz-
vinutá a známa. 

Podobne ako u nás aj v iných krajinách
v strednej Európe si abilympiádu mnohí
stále mýlia a zamieňajú s paralympiádou.
Nie je výnimkou, keď aj tam stretneme člo-
veka, ktorý to slovo ešte nikdy nepočul.

Slovo abilympiáda je poslovenčené slovo
abilympics, ktoré vzniklo spojením dvoch
anglických slov ,,ability" (schopnosti, zruč-
nosti) a ,,olympic" (olympiáda). Abilympiáda
je súťažná prehliadka pracovných schopnos-
tí a zručností zdravotne postihnutých ľudí. Jej
cieľom je umožniť postihnutým ľuďom uká-
zať a dokázať širokej verejnosti, že aj napriek
postihnutiu sa dokážu uplatniť v mnohých
profesiách.

Tieto súťažné prehliadky – na medziná-
rodnej aj národnej úrovni – sú pre verejnosť
otvorené, čo znamená, že abilympiáda dáva
príležitosť nielen postihnutým ľuďom preu-
kázať svoj um, šikovnosť, talent a vôľu, ale
dáva príležitosť aj širokej verejnosti spoznať
možnosti a kvalitu práce postihnutých ľudí.
Sú krajiny (najmä ázijské), kde umiestnenie
na najvyšších postoch v rebríčku abilympio-
nikom zaisťuje stále pracovné a profesionál-
ne zamestnanie.                                            Jana Černáková  

Niektorí starší ľudia sú veľmi vnímaví na vlastné ohrozenie, ale
aj na nešťastie iných. Neraz ich v živote ovládne priveľký strach.
Buďte si vedomí, že strach negatívne ovplyvňuje váš život. Ak trpí-
te často bezdôvodnými pocitmi strachu, beriete lieky, aby ste
napríklad večer zvládli strach zo samoty a tmy, žijete kvôli strachu
v sociálnej izolácii (radšej nikam nechodíte, nikoho k sebe nepo-
zývate, nerobíte žiadne aktivity mimo bytu), prepadáte panike nad
novinovými titulkami v čiernej kronike.

Cesta pred dokončením  
Na základe informácií investora  stavby

SSC, investorský útvar stredisko Senica,
môžeme konštatovať, že vrcholia závereč-
né práce a postupy na výstavbe štátnej
cesty II/500 Čáčov – Sotina. V pondelok
30. septembra bude preberacie konanie
stavebných objektov cesty. Po preberacom
konaní bude nasledovať kolaudačné kona-
nie.  Cesta by mala byť uvedená do pre-
vádzky 14. októbra. Tým sa odľahčí dopra-
va cez ulice Sadová a Štefánikova a cez
mestskú časť Kunov. 

Mgr. Ondrej Krajči
zástupca primátora  

Príspevok na CT prístroj
Na rokovaní mestského zastupiteľstva 5.

septembra poslanci odsúhlasili  poskytnutie
finančného daru 100 000 Sk Nemocnici
s poliklinikou Skalica. Primátor mesta
Senica RNDr. Ľubomír Parízek dostal list od
riaditeľa NsP Skalica MUDr. Romana
Kerekeša, v ktorom sa píše: „Vyjadrujem
moje osobné poďakovanie za finančný
dar, poskytnutý nemocnici  na zabezpeče-
nie prevádzkyschopnosti CT prístroja na
rádiodiagnostickom oddelení, ktoré vyko-
náva diagnostické vyšetrenia pre pacientov
Skalického i Senického okresu. Dúfam, že
naša vzájomná spolupráca a pomoc sa
budú naďalej rozvíjať." bar
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Sališ Ľuboš, Kunov 167
Samek Ferdinand, Kunov 203
Sameková Silvia, Robotnícka 54
Sás Štefan, M. Nešpora 923
Sedlák Vladimír, Dr. I. Horvátha 879
Sekáč Miroslav, Čáčov 187
Sekerková Ivette, L. Novomeského 1210
Serdahelyová Anna, Robotnícka 63
Schickhoferová Elena, Robotnícka 57
Skala Miroslav, Komenského 974
Skala Štefan, Komenského 972
Slaná Ivana, Hollého    751
Slaná Viola, Brestové 995
Sládek Jaroslav, M. Nešpora 901
Sládek Miroslav, Záhradná 1095
Sládková Alžbeta, Moyzesova 794
Slezák Jozef, Muškátová 1106
Slezáková Zuzana,  Železničná 368
Slovák Pavel, Jabloňová 1281
Slovík Karol, Kunov 6
Solárik Jaroslav, Moyzesova 832
Spusta Štefan, Robotnícka 55
Spustová Jana, Rovenská 681
Stašek Vladimír,   Čáčov 247
Stehlíček Milan, Čáčov 204
Stieranka Milan, Čáčov 81
Strádej Anton, M. Nešpora 922
Suchanský Dušan, Okružná 1185
Suchý Viktor, Robotnícka 99
Suchý Viktor, J. Kráľa 728
Sukopčák Miroslav, Čáčov 76  
Surová Mária, Komenského 940
Súkopa Jozef, Čáčov 21
Súkopa Pavel, Čáčov 43
Súkopa Vladimír, Košútovec 1025
Svatá Vlasta, J. Mudrocha 1356
Svatík Ján, Dlhá 247
Svatík  Miroslav, Dlhá 247
Svatíková Natália, J. Mudrocha 1355
Svatý  Ferdinand, Záhradná 1040
Svatý Jozef, J. Mudrocha 659
Šajánek Pavol, Košútovec 1026
Šalík Martin, Čáčov 147
Šalík Stanislav, Čáčov 228
Šalík Vladimír, Čáčov 218
Šarabok Dušan, Dr. I. Horvátha 880
Šaraboková Anna, Čáčov 83
Šebesta Rudolf, Kunov 79 
Šeliga Ján, Sadová 627
Šijanský Miroslav, Čáčov 25
Šimek Ján, Tehelná 431

Šimek Jozef, Kaplinská 1091
Šimková Alena, Kaplinská 1100
Šipkovská Anna, Košútovec 1029
Šipošová Zuzana, Kolónia 560
Škodová Viktória, Štúrova 152
Škrha Ján, Kunov 84
Škrha Miroslav, Kunov 144
Škrinár Branislav, Krátka 168
Škrovina Martin, Čáčov 185
Škvorák Ján, Dlhá 246
Špaček Vladimír, Čáčov 156
Španka Cyril, J. Mudrocha 658
Španka Ľudovít, J. Mudrocha 662
Šrameková Jana, Brezová 863
Štefanec Jaroslav, Komenského 975
Štefečka Martin, Čáčov 186
Štefečka Pavel, Palárikova 292
Štefek Ivan, Štúrova 137
Štefík Ivan, S. Jurkoviča 1207
Štefková Jana, Štefánikova 726
Štvrtecký Alojz, V. P. Tótha 50
Štvrtecký Pavol, Dlhá 238
Šullová Anna, Štúrova 148  
Šusteková Anna, Čáčov 295
Šusteková Viera, Kolónia 559
Švárna Mária, Komenského 966 
Švárna Viera, Čáčov 15
Takáč Karol, Vajanského 20
Thébery Igor, Sotinská 694/2
Tihlárik Alexander, Fajnorova 803/6
Tokoš Ernest, Hurbanova 486/78
Tokoš Ján, Smreková 1293
Tománek Vladimír, Okružná 1187
Tomaníčková Anna, Čáčov 97
Tomaníčková Emília, Čáčov 286
Tomaníčková Zuzana, Čáčov 5
Tomeček Vladimír, Sotinská 1345/25
Tomeš Ján, Čáčov 215
Tomeš Jozef, Čáčov 251
Tomeš Milan, SNP 769/33
Tomeš Pavel, Čáčov 128
Tomešová Anna, Čáčov 141
Tomešová Janka, Bernolákova 212
Tomešová Zuzana, Kaplinská 1094
Tomiš Ján, Čáčov 130
Tomík František, Brezová 841
Toráč Ľudovít, Čáčov 71
Trubirohová Zuzana, Okružná 1190
Tuharská Mária, Kaplinská 1092
Tuharský Vladimír, Kaplinská 1092
Turanová Darina, Jasmínova 1259/1

Zoznam majiteľov psov v rodinných domoch, 
ktorí si plnia svoju ohlasovaciu povinnosť (3)

Tytykalová Anna, J. Mudrocha 653
Ťuláková Dana, Robotnícka 102/30
Vaca Jaroslav, Kunov 179
Vach Jozef, Čáčov 53
Vach Ľuboš, Kolónia 552/12
Vach Vladimír, Čáčov 199
Valent Ľubor, Čáčov 140
Valentová Margita, Čáčov 89
Valentová Rozália, Kolónia 564/24
Valúšek Jozef, Smreková 1301
Van Cleven Renáta, Železničná 164
Vandéliová Lenka, Hollého 753
Vasiliaková Jana, Železničná 382/74
Vašek Ján, Čáčov 268
Vašek Pavol, Moyzesova 839/4
Vašíčková Kvetoslava, Bernolákova 206/15
Vašková Jarmila, Čáčov 319
Vašková Vlasta, Kalinčiakova 297/13
Važan Ján, Robotnícka 116
Važanová Milena, Bottova 1167/4
Václavík Bruno, Železničná 434/38
Vázalová Anna, Kunov 8
Verešová Oľga, Priemyselná 261/1
Vícen Bohumil, Orgovánova 1073
Vizváry Ivan, Kunov 185
Vítek Jozef, Železničná 447
Vlčková Elena, Továrenská 535
Vlková Božena, Železničná 383/72
Voláriková Janka, Kunov 140
Voláriková Janka, Kunov 140
Vrablic Ján, Okružná 1175
Vrla Ľudovít, Moyzesova 791/13
Vrla Ľudovít, Moyzesova 791/13
Zaňát Dušan, Sládkovičova 173
Závodská Katarína, Jasmínova 1263
Závodský Jozef, Kunov 133
Zburín Milan, S. Jurkoviča 1205/32
Zich Pavol, Čáčov 184
Zich Stanislav, Čáčov 175
Zich Vladimír, Čáčov 217
Zich Vladimír, M. Nešpora 908/15
Zichová Alena, Čáčov 261
Zichová Anna, Dr. I. Horvátha 891/22
Ziman Pavol, Štúrova 120
Zimanová Oľga, Štúrova 121
Zíšek Ján, Čáčov 240
Zíšek Pavol, Čáčov 246
Zíšková Eva, Štefánikova 725/8
Zríni Ján, Sadová 633
Žabka František, Tehelná 425
Žák Jozef, Dr. I. Horvátha 875/5
Žák Ladislav, Komenského 971
Žák Pavol, Košútovec 1028
Žáková Anna, Kalinová 1246
Dubec Jozef, Štefánikova 704/19
Fašanek Ľubomír, Kolónia 559/16
Hasíková Magdaléna, Kalinová 1237/24
Holičová Dana, IBV Čáčov 316
Janák Igor, Železničná 386/66
Janáková Slávka, Železničná 386/66
Krč Jaroslav, Kunov 122
Labaš Zdenko, Dr. I. Horvátha 874/3
Srba Radovan, Hollého 751/12
Šajánková Vierka, Komenského 953/14
Adamovič Bohumil, Štefánikova 722
Čajko Jozef, Sadová 629
Janovíčková Beáta, Kolónia 595/35
Jurovatá Marcela, Komenského 935
Kadlečíková Lýdia, Horné Suroviny 1014/5
Kubašková Lenka, Dr. I. Horvátha 893/18
Mášik Ján, Hviezdoslavova 471/42
Paveska Ivan, Kunov 144
Pivák Peter, Štefánikova 704/31
Radočák Roman, Agátová 1326
Richta Ján, Gen.L. Svobodu 1360
Sedlák Ivan, Gen. L. Svobodu 1361/38

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

autor: názov: vydavateľ:
1. Vasilková-Keleová, T. Slzy a smiech Ikar
2. kol. Školské pracovné zošity - zemepis Mapa Slovakia
3. Le Fanu, J. S. Sirota z Knowlu Arkus
4. Flore, R. Léčivé drahé kameny Votobia
5. Tolkien, J. R. Pán prsteňov I., II., III. Slovart
6. kol. Slov. a česká literatúra na dlani Príroda
7. kol. Detské doplňovačky č. 4 Arkus
8. Riceová, L. Choď za svojimi hviezdami Ikar
9. Lambert, D. Sprievodca svetom dinosaurov Slovart
10. kol. Vianoce prichádzajú Anagram
11. Rowlingová, J. K. Harry Potter IV. Ikar
12. Nandrásky, K. Milan Rúfus - poeta sacer Q 111

Kompletnú ponuku Arkusu vrátane pripravovaných noviniek nájdete i na internetovej
stránke www.vydarkus.sk
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Na predaj u� málo bytov
Službyt, spol. s r.o. v Senici je poverený

Mestom Senica vykonávať prevod obec-
ných bytov do vlastníctva. Vo svojej správe
má 2914 bytov v 81 bytových domoch.
Z tohto počtu je 156 bytov (Hurbanova
č.1378,1379, Štefánikova 719, 12 bezbarié-
rových) VZN č. 10 vyňatých z odpredaja
a v 115 bytoch  sa odpredaj nepredpokladá
(Štefánikova 1441, Hurbanova 526, Hlbocká
cesta č. 1034, J. Kráľa 734, Moyzesova č.
839 a Gen. L. Svobodu 1361). Reálny odpre-
daj sa teda predpokladá u 2667 bytov.

Od roku 1995, kedy sa prevod bytov do
vlastníctva začal realizovať, bolo prevede-
ných do vlastníctva k 31. augustu 2002
2278 bytov, čo z celkového počtu bytov
určených na predaj predstavuje  85 %. 

Na každé zasadnutie MsR a MsZ
v Senici predkladá Komisia pre koordináciu
prevodu práv k bytom a nebytovým pries-
torom na schválenie približne 100 bytov.

V prvom polroku boli predložené návr-
hy na odpredaj bytov na Kolónii č. 545,
546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 558,
559, 603, Palárikovej ul. č. 289, 292, 304,
Priemyselnej ul. č. 286, 287, Ul. J. Kráľa č.
728, Sotinskej ul. č. 1345, Hviezdoslavovej
ul. č. 314, 483, Robotníckej ul. č. 59, 68,
Štefánikovej ul. č. 703 a Ul. J. Mudrocha č.
1351 v celkovom počte 152 bytov.

Všetky byty boli predané v týchto byto-
vých domoch: Hollého č. 754, Robotnícka
č. 69, Kalinčiakova č. 299, Robotnícka č.
63, Štefánikova č. 726, Krátka č. 160,
Továrenská č. 530, Hollého č. 740, Dlhá č.
229, Robotnícka č. 116, Hurbanova č. 486,
Hviezdoslavova č. 322, V. Paulínyho-Tótha
č. 53, Hviezdoslavova č. 321.

Peňažné prostriedky získané z odpreda-
ja bytov sa odvádzajú na účet Mestského
fondu rozvoja bývania. Skutočný stav na
tomto fonde je k 31. augustu
2 745 789,80 Sk  +  4 750 000,00 Sk na ter-
minovanom vklade.

Správu fondu zabezpečuje mestské
zastupiteľstvo prostredníctvom MsÚ. Správ-
ca fondu predkladá MsZ zásady tvorby
fondu a využívania na správu bytového
fondu, prípadne výstavby nových bytov.
Fond rozvoja bývania môže byť podľa záko-
na použitý na obnovu a rozvoj bytového
fondu, výstavbu a tiež na obnovu infraštruk-
túry obce. Z celkovej čiastky získanej za
odpredaj bytov bolo v roku 1997 použitých
1 056 000 Sk na plynofikáciu Kolónie.

V roku 1998  bolo 12 700 000 Sk použi-
tých na výstavbu 72 bytových jednotiek
realizovanú firmou Hílek a spol. na sídlisku
Sotina, 877 478,50 Sk na technickú vybave-
nosť, štúdie a projektovú dokumentáciu.

V roku 1999 bolo 614 170 Sk použitých na
inštaláciu vodomerov obecných bytov a pau-
šálne náhrady spojené s predajom bytov.

V roku 2000 bola čiastka 1 034 297 Sk
použitá na vypracovanie projektov odka-
nalizovania mestských častí Kunov
a Čáčov, 2 300 000 Sk na prestavbu inter-
nátu OA na 23 b.j., 550 273 Sk na projek-
tovú dokumentáciu IBV za cintorínom,
suma 1 314 247,20  Sk  na stavbu 12 b.j.
pre neprispôsobivých občanov na Štefáni-
kovej ulici.

V roku 2001 boli použité prostriedy vo
výške 1 094 194,20 Sk na plynofikáciu
Hviezdoslavovej a Továrenskej ulice,
209 000 Sk na projektovú dokumentáciu
odkanalizovania mestských častí Kunov
a Čáčov,  čiastku 1 521 496 Sk tvorili pro-
jektové dokumentácie (prestavba budovy
Agrostavu a internátu SH na bytové jednot-
ky), 556 091 Sk boli zálohy do fondu
OSBD za 24 b.j., položku 1 274 334 Sk tvo-
rili paušálne náhrady pre Službyt, s.r.o.
Senica a sumou 485 000 Sk bola hradená
kúpa nehnuteľnosti v k.ú. Vrbovce (schvá-
lené MsZ 28.6.2001). Ďalšie použitie
fondu tvorili dane z prevodu nehnuteľnos-
tí Daňovému úradu, úhrady Bytservisu,
doplatok firme Hílek schválený MsZ.

Tvorba Mestského fondu rozvoja býva-
nia bola k 31.8.2002 - 43 494 993 Sk a čer-
panie fondu vo výške 30 142 235,70 Sk.

Janka Madunická
oddelenie sociálnych vecí MsÚ

Rekordná účasť po�iarnikov
Desiaty ročník súťaže  požiarnych druž-

stiev (PD) O pohár primátora Senice pripra-
vovali organizátori – mesto Senica
a Dobrovoľný požiarny zbor - zvlášť starost-
livo. Nielen preto, že išlo o prvé väčšie jubi-
leum, ale i preto, že súťaž sa stala medziná-
rodnou vo väčšom rozsahu, keď sa na ňu,
popri českých kolegoch, prihlásili i požiarni-
ci z rakúskeho pohraničného mestečka
Hohenau. Hneď na úvod sa žiada povedať,
že to bolo veľmi vydarené podujatie, ktoré
svojou účasťou poctilo rekordných 39 PD,
z toho 11 ženských. A tak sa zápolilo
o každú sekundu až do neskorého popolud-
nia. K dobrej pohode v nedeľu 8. septembra
prispelo i krásne slnečné a teplé počasie,
ráno dychovka Seničanka a mažoretky.

Súťaž, ktorá sa konala na tradičnom
mieste pri zimnom štadióne, bola sprevá-
dzaná aj značným diváckym záujmom,
ktorí vedeli oceniť výborný výkon. Zápole-
nie požiarnikov a hasičov  začal požiarnym
útokom senický detský kolektív, ktorý si
z roka na rok počína lepšie. Potom už sa
dostalo k slovu  PD Senica I., ktoré sa
uviedlo dobre, keď zaznamenalo čas
požiarneho útoku 25,79 s. Hostia z Velkej
nad Veličkou však vniesli patričné napätie

a všetkým ukázali, že čas útoku môže byť
podstatne kratší 20,12 s (súťažia na dotyko-
vý terč).  Zápolenie požiarnikov a hasičov
bolo plné zvratov, čo bolo najviac vidno
v druhom kole, do ktorého postupovalo 10
najlepších mužských kolektívov a päť žens-
kých a časy útokov sa sčítavali. Hoci požiar-
nici z Velkej  nad Veličkou mali požiarny
útok o 1,47 s horší, prvenstvo im už nikto
nezobral, pretože okrem PD Senica I. sa
všetci ostatní v druhom kole zhoršili. Senici
to stačilo na 3. miesto za PD Sobotište.
Ženy sa o prvé tri miesta podelili  tak ako
vlani – prvé boli požiarničky z Rudníka
pred Senicou a Brezovou pod Bradlom, len
časy boli tentoraz výrazne lepšie. 

Na senickej súťaži v požiarnych útokoch,
keď do terča musí natiecť 5 litrov vody,
požiarnici z Hohenau súťažili podľa našich
pravidiel, pričom treba konštatovať, že si
vôbec nepočínali zle. Potom si však obe-
censtvo a predovšetkým naši požiarnici  so
zvedavosťou pozreli útoky mužov z Hohe-
nau, ktorí ich predviedli podľa pravidiel EÚ.
Zaujímavosťou bolo, že jednu ukážku len
naznačovali, bez toho, aby použili vodu
a rozvinuli hadice. Dôležitá bola súhra celé-
ho kolektívu, presné koordinované pohyby. 

Ak primátor mesta RNDr. Ľ. Parízek na
úvod charakterizoval stretnutie v znamení
športu, priateľstva a cezhraničnej spolupráce,
tak sa naplnilo v plnej miere. Na budúci rok
by sa mal tento rozmer ešte prehĺbiť v tom
zmysle, že organizátori presunuli termín súťa-
že z nedele na sobotu, čiže bude väčší pries-
tor na rozhovory, výmenu skúseností. Na
budúci rok  sa súťaž uskutoční 13. septembra
2003 a zrejme sa zmení aj miesto. 

Senická súťaž, ktorá dáva bodku za
sezónou,  sa stala miestom vyhodnotenia
požiarnickej ligy okresov Senica, Skalica
a Myjava. Predsedníčka okresnej organizá-
cie DPO Marta Hurbanisová a riaditeľ
Krajského riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru v Trnave Ondrej
Hurbanis konštatovali, že  v treťom ročníku
sa zapojilo  do nej 8 mužských a 4 ženské
družstvá. V mužskej kategórii zvíťazilo PD
Sobotište, úradujúci majstri Slovenska, pred
Cerovou a Brezovou pod Bradlom. V žens-
kej kategórii potvrdilo svoje kvality opäť
družstvo Rudníka pred Senicou a Moravs-
kým Svätým Jánom. 

Viera Barošková
Foto autorka

Zástupca primátora Senice Mgr. O. Krajči
(vpravo) blahoželá nášmu družstvu mužov
k 3. miestu.

Požiarnici z Hohenau v akcii.
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Od 10. do 16. septembra 1902 sa
v našom kraji konali veľké cisárske
manévre, na ktorých sa zúčastnilo  80 056
pešiakov, 14 846 jazdcov a 160 kanónov,
teda takmer 100 000 vojakov. Bola to roz-
siahla akcia, ktorá si zaslúžila veľkú
pozornosť aj dobovej  tlače. Tieto histo-
rické udalosti, ktoré sa bezprostredne
dotýkali aj Senice, zaznamenal  vo svojich
textoch aj Vladimír Jamárik z Kunova, kto-
rého poznáme hlavne ako neúnavného,
trpezlivého a precízneho zapisovateľa
dejín Kunova, no i širšieho regiónu.
Cisárske manévre zachytil v rukopise
Rodný kraj v premenách vekov (II. diel,
20. storočie),  ktorý sa pripravuje na vyda-
nie. Z rozsiahleho textu, venovaného tejto
téme,  publikujeme skrátenú  časť.

Hlavné veliteľstvo  východnej armády
bolo  v Senici  a veliteľom bol arcivojvoda
Fridrich. Západná armáda mala  veliteľstvo
v M. Sv. Jáne, veliteľom bol arcivojvoda
František Ferdinand, synovec cisára
Františka Jozefa. Manévre mali predviesť
bojové stretnutie dvoch nepriateľských
armád. Deliaca čiara medzi armádami vied-
la z Holíča cez Senicu do Rohožníka a hlav-
né boje sa mali odohrať severne od riečky
Myjavy. Najväčšie starosti mali v Šaštíne,
kde bolo treba pripraviť ubytovanie pre
cisára a jeho hostí v tamojšom cisárskom
kaštieli. Obe armády vyzbrojené balónmi,
automobilmi i bicyklami nastúpili do výcho-
diskových postavení už 10. septembra! 11.
septembra sa presúvali len malé jednotky,
ostatné po dlhom pochode odpočívali.
V piatok 12. septembra práve na poludnie
a za veľkého lejaka prišiel do Šaštína oso-
bitný vlak z Viedne, ktorý priviezol 72-roč-
ného cisára Františka Jozefa I. v rovnošate,
ako i vojenských pridelencov z USA,
Francúzska, Anglicka, Talianska, Ruska,
Rumunska, Srbska, Švajčiarska, Japonska,
Turecka a Egypta. Cisár ich pozval ako
pozorovateľov. 

Vo veľkom stane postavenom na stanici
ich vítali predstavitelia Nitrianskej stolice,
Senického okresu, v mene ktorého si zareč-
nil slúžny Szále. 

Cisár sa s hosťami za dažďa odviezol
v krytých kočiaroch ku kaštieľu. Popoludní
sa vyčasilo a cisár sa opäť viezol na stanicu,
aby privítal ďalšieho významného hosťa
pruského princa Wilhelma, ktorý pricesto-
val osobitným vlakom z Odersbergu. Na
druhý deň, v sobotu 13. septembra, sa cisár
stretol s hosťami na šaštínskom námestí. 

Pešiakov rozmiestnili hlavne v okolí
Rovenska. Sobotište bolo preplnené voj-
skom, miešala sa tu nemčina s maďarčinou
i slovenčinou. V nedeľu 14. septembra sa
nebojovalo, lebo cisár bol na omši, pruský
princ fotografoval Cigánov a aj ostatní hos-
tia si museli oddýchnuť! Pešiaci v Rovensku
sa nudili! Viacerí sa vydali na „prieskum" do
Sobotišťa, kde im ktosi predal pálenku!
Vrátili sa poriadne podchmelení, čo velite-
lia zistili pri nástupe na obed. Rozbehlo sa
strašné vyšetrovanie, vyhrážalo sa potresta-
ním celej jednotky, ak vinníci neprezradia,
kde sa dostali k pijatike. Napokon po prek-
línaní všetkými, ktorí mali nevinne trpieť, sa

dvaja obetovali a všetko vyzradili! Výsledok
bol strašný! Nie síce pre vojakov, lebo tých
vôbec nepotrestali, ale pre dôstojníkov! Tí
totiž popoludní odišli na udanú adresu do
Sobotišťa a zrúbali sa tam ešte väčšmi, než
ich podriadení! (Zážitok účastníka manév-
rov môjho otca Jána Jamárika). 

V pondelok 15. septembra došlo
k „strašnému" súboju menších oddielov
pechoty medzi Šaštínom a Borským
Mikulášom. Zovšadiaľ sa ozýval rachot
pušiek, dunenie diel a nad bojiskom sa
vznášali balóny.

Záverečný boj ako vyvrcholenie manév-
rov sa mal odohrať v priestore Častkov,
Rohov, Smrdáky, Rybky, Kunov a Sobotište
v utorok 16. septembra. Už ráno o 6. hodi-
ne vypravili zo Šaštína osobitný vlak.
Vpredu mal osobné vozne pre cisára, gene-
ralitu a vojenských pridelencov, vzadu
nákladné s osedlanými koňmi pre nich!
Pred Senicou až za  mostom cez potok
Teplicu vlak zastal, cestujúci vysadli na
kone a uháňali poľom popri Čáčove
a Rybkách smerom k Rovensku. Sotinskí
chlapci si v tom čase prišli na svoje!
Nevedeli sa vynadívať na kanóny, na husá-
rov v červených nohaviciach a vyširova-
ných blúzach! Aj onoho rána vybehli po
ceste k Rybkám až na návršie a od lipy
s kamenným krížom, ktorý tam stojí dote-
raz, pozorovali, čo sa deje v Rovensku.
Zrazu sa k nim od chrbta blížila veľká sku-
pina jazdcov v uniformách! Prvý so šedivý-
mi  bokombriadkami pri nich zastal a spýtal
sa: „Klápci, de je Chafran?" Rozumeli mu
a ukázali rukou! Jazdci potom popchli kone
a odcválali na 547 metrov vysoký vrch
Havran. Odtiaľ bol krásny výhľad na celé
budúce „bojisko". Cisár a jeho hostia videli
všetko ako na dlani! Sotinskí chlapci, medzi
ktorými nechýbal ani osemročný Štefko
Španka, sa však až potom dozvedeli, že
videli cisára a rozprávali sa s ním!

Začal sa rozhodujúci boj! Armády sa za
rachotu zbraní k sebe približovali, vynárali
sa z úkrytov, kde na seba číhali!
Pozorovatelia s napätím očakávali ich stret-
nutie snáď v boji muža proti mužovi, ktoré
malo byť vrcholným zážitkom tohoto
veľkolepého a drahého divadla! Ale v tom
cisár dal pokyn pri ňom stojacemu trubačo-
vi, aby zatrúbil koniec boja! Mal vraj napo-
náhle! Signál preberali ďalší trubači po okolí
a o chvíľu bojový ruch ustal! Všetko stíchlo
a diváci sa tvárili sklamane, lebo divadlu
chýbalo posledné dejstvo! 

Cisár sa so spoločníkmi náhlil potom po
temene kunovských vinohradov, prebrodil
sa v Kunove cez potok, lebo mosta tam
nebolo a Kunovskou ulicou vchádzal do
Senice! V miestach oproti terajšej
Sokolovni bola na ulici studňa. Akási žena
šla práve s putienkami vody a vidiac blížia-
cich sa jazdcov, položila ich na okraj cesty,
aby počkala, kým prejdú! Cisárov kôň zba-
dal vodu a neodolal. Zastal a pán mu nebrá-
nil, aby sa napil. Ženička dostala od „cisára
pána" päť korún a sprievod sa uberal
k námestiu. Na chodníkoch i v ústí Fortne
stáli davy zvedavcov, ktorí nechceli pre-
meškať vzácnu príležitosť vidieť na vlastné

Uplynulo storočie od cisárskych manévrov na Záhorí oči cisára. Tiesnili sa tam prostí ľudia i vyfin-
tené meštianky oblečené do krásnych šiat,
aby si ich cisár všimol. Keď zakýval na
pozdrav, nastala medzi nimi zvada, ktorej
to zakývanie patrilo! Každá si totiž namý-
šľala, že iba jej! Na námestí pred Jakubom
i v ústí Čáčovskej ulice stálo tiež veľa ľudí!
Vyhrávala dychová hudba. Pri trojhrannej
záhradke, chrániacej milenárne stromky,
cisára pozdravila mladá Machatka obleče-
ná v bielych šatách. Bez pocty sa neobišiel
ani cisárov kôň. Preňho mala pripravený
veniec, ktorý mu chcela prevliecť cez hlavu
na krk. Ten ale jej úmysel nepochopil
a vzpieral sa! Priskočil však notár Rakovský,
veniec rozstrihol a konce bez ťažkostí uvia-
zal koňovi na šiju! Všetko bolo teda
v suchu. Nasledovali rôzne povely, hudba
spustila pochod a vzápätí oddiely pešiakov
a jazdcov defilovali pred najvyšším velite-
ľom, sediacim na koni pri trojhrannej
záhradke! Potom traja „hornisti" pri kováčo-
vi Kalamenovičovi (v miestach, kde sú teraz
umiestnené služby a hasiči) odtrúbili
„Pokoj", čiže koniec manévrov. Panstvo
odišlo Čáčovskou ulicou na železničnú sta-
nicu, kde od rána čakal vlak do Šaštína,
a o 13. hodine odcestovalo.

Kvetinové pohladenie 
Málokto prešiel okolo len tak, bez

povšimnutia. Oči okoloidúcich spočinuli na
jesennej kráse kvetov pred činžiakom na
Hollého ulici 746/28. Kto chodí tadiaľ pra-
videlne, pozná premenu priestoru od jari
do jesene, keď sa tam vystriedajú vône vša-
kovakých kvetín. V tomto čase pútajú
pozornosť hlavne detí  vyrezávané tekvice,
z ktorých jedna po večeroch bliká do tmy. 

O tento kúsok zeme pred svojím činžia-
kom sa stará Veronika Palkovičová (na
foto). Neúnavne, trpezlivo, od skorej jari do
neskorej jesene vytvára upraveným priesto-
rom pohodu pre obyvateľov činžiaka, ale
i tých, čo majú práve tadiaľ cestu. Vysádza,
vytrháva burinu, polieva, krášli. Pre spokoj-
nosť a dobrý pocit svoj, ale aj svojich suse-
dov. Nedá jej, aby nechala záhon spustnúť.
Ani vtedy,  keď sa nájde ktosi, kto vytrhá
cibuľky kvetín, či poláme kvety. Verí, že raz
všetci pochopia, že je lepšie žiť v krajšom
prostredí. Bodaj by sme mali takýchto upra-
vených záhonov pred činžiakmi čo najviac.

Text a foto bar
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V krú�koch MsKS 
sa rozbehla činnosť

MsKS Senica - oddelenie vzdelávania
a mimopracovnej činnosti sa rok čo rok
snaží vytvárať a poskytovať občanom
nášho mesta a blízkeho okolia čo najzau-
jímavejšiu ponuku v tejto oblasti. Je to
veľká odmena pre pracovníka, keď sa
ľudia hlásia na tú-ktorú činnosť, pretože
tak prejavujú okrem iného aj spokojnosť
a súhlas s činnosťou.

Svoj veľký podiel na spokojnosti účast-
níkov kurzov majú nesporne aj lektori.
V jazykových kurzoch sú to lektorky, ktoré
spolupracujú s MsKS Senica viac ako 10
rokov - Mgr. Libuša Orgoníková a Mgr.
Viola Šedivá. 

V tomto školskom roku sa do kurzu
angličtiny (I.,II. a III. ročník) a do kurzu
nemčiny (I. a II. ročník)  prihlásilo takmer
50 účastníkov.

Do kurzu spoločenského tanca pre
stredoškolákov a žiakov 9. ročníkov ZŠ  sa
prihlásilo  25 párov, avšak ako každý rok aj
v tomto sme zápasili o priazeň účastníkov
mužského pohlavia. Je všeobecne známe,
že muži inklinujú skôr k športu, ale ak sa už
zúčastnili tohto kurzu, nikdy nebanovali. 

V tomto roku sme spolu s lektorom
kurzu Ing. Milanom Danihelom pristúpili
k tomu, aby sme dali možnosť manžels-
kým párom, resp. párom nad 25 rokov vyš-
šie. Ako to dopadlo? Nad očakávanie, pre-
tože sa celkove prihlásilo 12  párov.  Preto
neváhajte a prihláste sa aj Vy, určite neo-
banujete!!!

Kurzy jednoduchého a podvojného
účtovníctva, kurz strihov a šitia sú zatiaľ
plne neobsadené a preto je možnosť sa
do nich ešte  prihlásiť.

MsKS Senica pristúpilo v tomto škols-
kom roku k obmene členiek v súbore
mažoretiek LADIES. Na základe konkurzu
bolo prijatých zatiaľ 10 dievčat vo veku od
11 do 16 rokov, ktoré raz do týždňa (pia-
tok od 15. hod.) nacvičujú program spolu
s choreografkou a umeleckou vedúcou
Naďou Hajdinovou. Aj do tohto súboru sa
môžu dievčatá ešte prihlásiť.

Pohľad na účastníkov jedného z kurzov

Venovali sme si 
krásne popoludnie... 

V utorok 10. septembra  sa v priesto-
roch Múzea Ladislava Novomeského
uskutočnila zaujímavá prezentácia
dvoch nových, na pohľad obsahovo odliš-
ných, knižných titulov: štúdie akademika
Milana Čiča "Demokracia nikdy nekon-
čí" a básnickej zbierky Pavla Stanislava
(na foto) "Obrázky z domova". 

Vyšli v rámci spoločného edičného pro-
jektu pôvodnej slovenskej tvorby
Vydavateľstva Spolku slovenských spisova-
teľov a Vydavateľstva T. R. I. médium
Bratislava. Okrem uvádzaných diel vstúpili
v tomto období do života i diela ďalších
autorov: Miloša Mistríka, Pavla Janíka,
Jána Tužinského, Emila Holečku, Andreja
Červeňáka, Andreja Chudobu, Jozefa
Mihalkoviča, Zlaty Solivajsovej, Osvalda
Zahradníka a Viliama Bernátha. Finančnú
podporu projektu zabezpečil minister
pôdohospodárstva Ing. Pavel Koncoš,
ktorý sa senickej prezentácie nemohol
z pracovných dôvodov zúčastniť. 

V rámci programu vystúpili okrem
predsedu Spolku slovenských spisovateľov
Jána Tužinského a vydavateľa Emila
Holečku autori akademik Milan Čič a bás-
nik Pavol Stanislav. Ich vyjadrenia evoko-
vali tušenú skutočnosť, že k demokracii,
ktorá nikdy nekončí, je potrebný kus prag-
matizmu, kus empírie i emocionálnosti. 

Príjemné stretnutie s dvoma zrelými
autormi bolo ukončené autogramiádou. 

Katarína Soukupová 
Foto Zvesti

Je našou úlohou pracovať pre ľudí
nášho mesta a blízkeho okolia tak, aby si
vždy našli cestu k nám, aby tu našli to, čo
ich zaujíma, baví a poteší.  Ale na druhej
strane by si mnohí občania mali uvedomiť
to, že s takouto činnosťou sa nestretnete
v každom okresnom meste a ich obyvate-
lia môžu len smutne konštatovať, že v prí-
pade potreby a záujmu o podobnú čin-
nosť musia cestovať mnohé kilometre.

Mária Bezdeková
odbor. ref. MsKS Senica

Foto autorka

Na�a Senica
V septembri roku

1977 vyšlo prvé číslo
Našej Senice. Do
konca roka vyšli štyri
čísla. Tlač bola čierno-
biela. Spravodaj vied-
la redakčná rada, jej
zloženie však nebolo
uvedené. V roku 1991 vyšli len 4 čísla
a obnovené noviny začali vychádzať
opäť v roku 1993 ako dvojmesačník. 

Prečítali sme si:
v roku 1991:

… V Senici začíname s dražbami
v dňoch 9. a 10. marca. V sobotu sa bude
dražiť  deväť prevádzok Oblastných
komunálnych služieb, š.p. (OKS) Senica
v Dome služieb a tri prevádzky  Zdroja,
š.p. Senica. V nedeľu 10. marca  sa bude
dražiť ďalších deväť prevádzok OKS na
Kolónii  a tri prevádzky v minidome služi-
eb na Hviezdoslavovej ulici.  
v roku 1993:

… Okresná knižnica v Senici je najväč-
šou verejnou knižnicou v Senickom okre-
se. Po dvoch rokoch  rekonštrukcie budo-
vy a interiérov  otvára svoje dvere pre všet-
kých, ktorých láka dobrá kniha a nové
poznatky, Zbierky knižnice tvorí viac ako
95 tisíc kníh, 1 300 gramoplatní a CD plat-
ní, 320 titulov videokaziet a 143 titulov
periodík. Registrujeme viac ako 4 tisíc čita-
teľov, čo predstavuje 20 percent  obyvate-
ľov mesta. 

… V Dome kultúry sa 24. apríla usku-
točnilo celoslovenské finále Miss Roma
93. Z avizovaných 12 rómskych slečien
pricestovalo do nášho mesta len osem
a pritom dve z nich  boli zástupkyne
Senického okresu. 

… Zo Senice bolo k 12. júlu evidova-
ných 1 077 nezamestnaných, z ktorých
bolo 640 žien. V júli sa   prišlo na úrad
práce  prihlásiť 107 nezamestnaných. 

… Dňa 3. novembra  sa na mestskom
úrade konala milá slávnosť kladenia
základného kameňa  budovy magistrátu
a mestskej pobočky Slovenskej štátnej
sporiteľne v Senici.  

bar, F.H. 

Naša S
enica

Básnici a kazatelia
V sobotu 28. septembra sa v evanjelic-

kom kostole v Senici  uskutočnilo stretnu-
tie s kresťanskou poéziou aj zhudobnenou
od S. H. Vajanského, J. Smreka, M. Rúfusa
a vybranými aktuálnymi kazateľskými tex-
tami zhrnutými do zbierky Básnici a kaza-
telia. Ide o druhé rozšírené vydanie knihy,
v ktorej sú aj kázne farárov z Juhoslávie.
Podujatie pripravili Evanjelický a. v. cirkev-
ný zbor v Senici a vydavateľstvo TYMPA-
NON. V umeleckom pásme účinkovali
herec a recitátor Juraj Sarvaš, spev a reci-
tácia: Svetlana Csudajová – Sarvašová,
recitácia, spev a klávesy: M. Fajnor, a auto-
ri niektorých kázní. Pásmo uvedú v októb-
ri aj v Juhoslávii. bar
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Mozaika z mesta 

Aktuálne práce na družstve:
Sejba ozimín a zber cukrovky

Jesenné práce završujú celoročné úsilie
poľnohospodárov na poliach. Na našom
Poľnohospodárskom družstve (PD)
v Senici sa začali orbou pod oziminy. Ako
nás informoval predseda PD Ing. Jozef
Marenčík, z plánovanej výmery 1 924 ha
mali v čase našej uzávierky orbu hotovú na
1 100 ha. Sejbu jačmeňa ozimného, pšeni-
ce ozimnej a maku  plánujú urobiť do 20.
októbra. Najväčšiu plochu bude zaberať
pšenica 1 574 ha a jačmeň ozimný 160 ha.
Na 30 ha chcú pestovať mak ozimný.
Starostlivou a kvalitnou prípravou pôdy
chcú vytvoriť dobrý základ pre budúcoroč-
nú úrodu.  Na to aká bude však  bude vplý-
vať mnoho faktorov. Tohtoročná žatva ani
v jednej z obilnín, ktoré pestovali na 2 774
ha, nenaplnila očakávania družstevníkov,
preto veria, že ten budúci rok by mohol
byť lepší. Zber kukurice na siláž z plochy
takmer 300 ha ukončili na družstve 13.
septembra a na zimu pripravili 995 vagó-
nov siláže. Medzi dôležité plodiny PD
Senica patrí cukrová repa, ktorej zber zača-
li  16. septembra. Tento rok ju malo družs-
tvo  na 320 ha. bar

Okienko JDS
Mesto Senica každoroč-

ne pripravuje v Mesiaci
úcty k starším podujatie
pre dôchodcov. Tentoraz
sa uskutoční v piatok 18.
októbra o 14.30 hod. v Dome kultúry, na
ktorom sa im prihovorí predstaviteľ mesta.
Stretnutie našich starších spoluobčanov sa
bude niesť v slávnostnom duchu, keď
súčasťou bude koncertovanie dychovej
hudby Krakonoška z nášho partnerského
mesta Trutnov v Českej republike.
Návštevníkom sa samozrejme predstaví aj
naša dychovka Seničanka, ktorá na záver
bude hrať i do tanca a na počúvanie. 

Pravidelné posedenie pri hudbe v hoteli
Branč bude vo štvrtok 17. októbra o 15.
hod.  

Z doterajších aktivít JDS: rekreácia
v Liptovskom Jáne sa vydarila, poďakovanie
patrí riaditeľstvu SOU Senica. Plánovaná je
návšteva Trnavského divadla, podpora petí-
cie Európskeho zákonníka sociálneho
zabezpečenia. 

bar, ms

Štefana Majchráka,
riaditeľa RSMS

Únik čpavku 
nebol nebezpečný

Obyvateľov sídliska Sotina 29. augusta
v ranných hodinách vyľakal zápach čpav-
ku. Zistilo sa, že do ovzdušia sa dostal zo
zimného štadióna, kde sa čpavok používa
ako chladivo. Na podrobnosti úniku čpav-
ku (NH 3) sme sa opýtali riaditeľa Rekreač-
ných služieb mesta Senica Štefana Majch-
ráka, ktoré zimný štadión prevádzkujú.

„Išlo o nepatrný únik čpavku  (4 – 6 kg)
cez poistné zariadenie čpavkového
výmenníka. Stanovisko odboru civilnej
ochrany obyvateľstva a obrany OÚ Senica
bolo v tom zmysle, že uniknuté množstvo
z technologického hľadiska  nebolo také-
ho rozsahu, aby výjazdová skupina musela
vykonávať opatrenia na ochranu zdravia,
života a majetku obyvateľstva v okolí šta-
dióna. Požiadali sme aj o odborné stano-
visko k úniku chladiva. Firma HPM –
Comercial z Púchova v písomnom
zdôvodnení uvádza, že v systéme došlo
v dôsledku vysokej teploty vzduchu  k zvý-
šeniu tlaku. Zariadenie bolo riadne opatre-
né dvojicou poistných ventilov, ktoré boli
nainštalované  v zmysle platných STN
a podľa konštrukčnej dokumentácie.
Poistné zariadenie presne splnilo svoju
funkciu  a pri stúpnutí tlaku  nad hranicu
najvyššieho povoleného pretlaku, na ktorý
je nastavené, uvoľnilo prebytočný tlak
odfukovým potrubím do ovzdušia.
V dôsledku toho nedošlo  k poškodeniu
zariadenia, ani k výbuchu a teda ani k žiad-
nemu zraneniu osôb." 

bar

???otázka pre

Nie je nám to jedno
Takýto  názov mal projekt Femina

klubu SZOPK a Záhorského osvetového
strediska v Senici, ktorého cieľom bolo
vysvetliť mladým ľuďom význam volieb
a aktívne ich zapojiť  do diania  verejného
života. Počas predvolebnej kampane  boli
v Múzeu L. Novomeského  vystavené
rôzne  propagačné materiály týkajúce sa
parlamentných  volieb, vstupu do EÚ
a NATO. Okrem toho návštevníci čajovne
mohli vyjadriť svoj názor na „múre náre-
kov", ktorý bol inštalovaný vo vestibule.
Projekt vyvrcholil koncertom skupiny
Alvarez 14. septembra. Projekt finančne
podporila nadácia Tvoja zem. 

RNDr. Ľ. Krištofová

Ocenenie ochranárom
Japonská nadácia Sasakawa každoroč-

ne vypisuje súťaž o najlepšie ochranárske
projekty – Cenu Sasakawa Paece
Foundation za životné prostredie.
Tohtoročnej súťaže sa zúčastnili Centrum
mladých ochrancov prírody SZOPK
a Slovenský zväz ochrancov prírody  a kra-
jiny v Senici ako  spoluorganizátor projektu
Poklady prírody. Je to celoštátna súťaž  mla-
dých ochrancov prírody, ktorí počas jedné-
ho týždňa v niektorej z prírodných lokalít
Slovenska poznávajú prírodu a na záver
absolvujú náučný chodník. Na jednotlivých
stanovištiach  riešia náročné environmen-
tálne  úlohy. Náučný chodník meria  10 –
15 km a nie je ľahké ho prekonať. Prvý roč-
ník Pokladov prírody začínal na Rozbe-
hoch, ďalšie boli v Kvačanoch, v Manínskej
tiesňave, v Skalnej doline v Turčianskych
Tepliciach a v tomto roku opäť na Záhorí
v Šaštíne-Strážoch na Gazarke. Do súťaže
sa tento rok prihlásilo 18 organizácií. Práve
tento projekt sa umiestnil medzi prvými
piatimi ocenenými cenou Sasakawa, ktorá
bola slávnostne udelená 9. septembra
v Bratislave. RNDr. Ľ. Krištofová 

Kúpalisko si získalo priazeň...
(dokončenie zo str. 1)

Do tohto areálu RSMS aj tohto roku
investovali finančné prostriedky na zlepše-
nie  služieb návštevníkom a zdá sa, že to
boli prostriedky vynaložené účelne. Súdiac
podľa návštevnosti 21 212 osôb (o vyše
2 000 viac ako vlani) vedeli ľudia oceniť
vylepšené prostredie. Najvyššia návštev-
nosť bola v júli, takmer 10 000 oddychujú-
cich. Zvýšená návštevnosť sa prejavila
samozrejme i na tržbách, ktoré presiahli
312 tisíc Sk. 

Návštevnosť krytej plavárne bola počas
júna, júla a augusta pomerne vyrovnaná
a celkove tieto priestory v centre mesta
využilo 24 181 osôb. Tržby boli nižšie ako
vlani o 54 359  Sk a dosiahli výšku 507 200
Sk. V súvislosti s Kunovskou priehradou
možno hovoriť tiež o slabšej sezóne. Počas
leta tu bolo ubytovaných 1 180 rekreantov,
kým vlani 1 270. Celková návštevnosť
rekreačnej zóny mesta však bola 5 600
ľudí. Tržby boli výrazne nižšie ako vlani
(1,225 mil. Sk), keď dosiahli 889 546 Sk.

RSMS tento rok opäť vynaložili nemalé
financie na skvalitnenie služieb vo všetkých
strediskách. Najmä Kunovská priehrada je
miestom, kde sa investuje najviac. Mestské
zastupiteľstvo schválilo investíciu do chaty
nad plážou, ktorú mesto tento rok kúpilo
a v správe ju majú RSMS. Na najnutnejšie
opravy kvôli havarijnej situácii  sa  už  pre-
investovalo 1,2 mil. Sk.  Súčasne sa pripra-
vuje dokumentácia výberového konania,
aby vybraný dodávateľ mohol vykonávať
práce aj v zimných mesiacoch. Predelením
sociálnych zariadení priečkou sa docieli
vyšší štandard ubytovania. Doteraz je soci-
álne zariadenie pre 4 izby. Pridaním jedné-
ho WC a jednej sprchy sa docieli hotelové
dvojbunkové ubytovanie. Všetky zariadenia
upravujeme na celoročné využitie.

Viera Barošková

Pomoc odkázaným
Oddelenie sociálnych vecí MsÚ Senica

v zmysle zákona 195/1998 o sociálnej
pomoci Z.z. a v znení neskorších predpisov
rozhoduje o poskytovaní jednorazovej
dávky finančnej pomoci. Počet sociálne
odkázaných rodín narastá s mierou neza-
mestnanosti.

K 31. augustu na tomto oddelení  posu-
dzovali 76 žiadateľov, ktorým bol vyplatený
finančný príspevok v celkovej sume 64 100
Sk. Vedúca oddelenia Mgr. Anna Bardiovs-ká
pritom zdôrazňuje, že každý prípad hodnotia
individuálne a prešetrujú pravdivosť informá-
cií žiadateľa. Prioritou sú deti, ktoré by nema-
li doplácať na súčasné ekonomické podmien-
ky. Ak je skutočne sociálna pomoc indikova-
ná stavom núdze, keď zlyhajú alebo sú nedo-
stačujúce prirodzené zdroje sociálnej svoj-
bytnosti občana s hlavným zreteľom na deti,
poskytujú finančnú výpomoc. Pomáhajú aj
občanom, ktorí sa vracajú z výkonu trestu.
Finančne len tým, ktorí nemajú blízkeho prí-
buzného ani ušetrené peniaze. NS
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Deti, učitelia, školy

Nie je �kola ako �kola
V denníku SME ma nedávno zaujal člá-

nok o vzdelávaní detí našich politických
predstaviteľov, ministrov a významných
osobností. Aj keď si vážim pravdovrav-
nosť, ich výpovede ma šokovali. Hoci sú to
ľudia platení z peňazí prevažne slovenské-
ho obyvateľstva, nemajú zrejme veľké
nádeje spojené so Slovenskom a jeho pro-
speritou. Hlavne v súvislosti s ich ratoles-
ťami. Hoci tvrdia, že nedávajú svoje deti
do elitných škôl, zväčša to nie je pravda.
Sú to súkromné gymnáziá, škola vo
Viedni, gymnázium v Škótsku a bilingválne
gymnáziá. Prioritou školy musia byť cu-
dzie jazyky, počítače. Cudzí jazyk a počí-
tač ako čarovné zaklínadlo, ktoré umožní
šťastný život na Západe. 

Je iróniou osudu, že sme ešte nestihli
osláviť sté výročie odo dňa, keď sa našim
slovenským predkom podarilo opustiť
rakúsko-uhorské väzenie a konečne získať
slovenské školstvo, literatúru, vedu...

V tomto neľahkom období pôsobí viac
ako povzbudivo existencia takých základ-
ných škôl, ako je 3. základná škola na
Sadovej ulici v Senici. Riaditeľka Mgr.
Mária Radičová pochopila myšlienku vše-
strannej výchovy a výuky. Rovnako umož-
ňuje vzdelávať deti v zručnostiach ovládať
počítače, jazyky, šport, ale aj vysoko nad-
štandardne rozvíjať výtvarný talent
a vyjadrovacie schopnosti žiakov. Aj na-
priek neutešenému faktu, že z prvého
stupňa najtalentovanejšie deti odchádzajú
do osemročného gymnázia, výsledky
z rôznych súťaží zaraďujú túto školu opa-
kovane na 1. miesto v okrese. 

Škola realizuje koncepciu environmen-
tálnej výchovy, výchovy k manželstvu
a rodičovstvu, plní úlohy vyplývajúce

z Národného programu boja proti drogám
a prevencie kriminality. Zapojila sa do pro-
gramu Zdravá škola. Dosiahla úspešnosť
v projekte Infovek. Získala vybavenie počí-
tačovou technikou. Internet bude nainšta-
lovaný v septembri - októbri 2002.

Na úspechoch školy sa bohato podieľa
športová aktivita. Žiaci zo športových tried
patria k trom najlepším družstvám s titu-
lom Školský majster Slovenska. V rozlič-
ných športových disciplínach v okresných,
krajských i celoslovenských kolách získali
popredné miesta. 

Výtvarná súťaž celoslovenská s medzi-
národnou účasťou Kalokagatia 2002
v Trnave priniesla obdivuhodné výsledky:

1. miesto v téme Rozprávkový sen zís-
kala K. Hrebíčková z 9.B,

2. miesto v téme Logo našej školy Silvia
Ravasová a

1. miesto v téme Cestou k vrcholu si
odniesol Tomáš Vicena z 9.A.

V priestoroch NR  SR v Bratislave boli
vystavené práce s ekologickou tematikou
viacerých žiakov z 8. a. 9. tried. Pod vede-
ním Mgr. Evy Banárovej výborne obstáli aj
v ďalších výtvarných súťažiach jej žiaci. 

Žiaci boli úspešní aj v prírodovedec-
kých a vlastivedných súťažiach. Získali na
nich prvé, druhé a tretie miesta v rámci
okresu. 

Ani cudzie jazyky nie sú škole „cudzie".
V okresnom kole súťaže Shakespeare
v nás v anglickom jazyku za slovný prejav
získali dvaja žiaci 2. miesto. V kategórii
scénok kolektív 6.A 1. miesto. 

V okresnom kole Goetheho pamätníka
v nemeckom jazyku vo vlastnej tvorbe,
prednese poézie získali žiaci dve druhé
miesta, v prednese prózy 2. miesto a v dra-
matizácii kolektív 8. D 1. miesto.
Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné
kolo priniesla 2. miesto v 1. kategórii a 2.
miesto v 2. kategórii.

Okresné kolo Pytagoriády prinieslo
prvenstvo dvom žiakom. V matematickej
olympiáde 1., 2. a 3. miesto viacerým žia-
kom školy. 20 žiakov sa úspešne zapojilo
do celoslovenskej súťaže Matematický
klokan.

Rodný jazyk detí je rozvíjaný v literár-
nych a recitačných súťažiach. Nádeje do
budúcnosti vzbudzujú 2. a 3. miesto
v okresnom kole. Najväčší úspech dosia-
hla škola v celoslovenskej súťaži školských
časopisov Kalokagatia 2002 v Trnave.
Školský časopis Sadovák-Sadováčik získal
1. miesto.

Rodičia žiakov 3. ZŠ v Senici sa nemu-
sia obávať, že ich deťom sa nedostane
vzdelanie, ktoré im umožní bezproblémo-
vý štart do najnáročnejších stredných škôl.
Zo strany vedenia aj pedagógov je o nich
dobre postarané. 

Jediný problém - veľký problém: finan-
cie. Ak záleží tým majetnejším na budúc-
nosti mesta, jej obyvateľov a hlavne mla-
dej generácie, bude vítaná ich sponzorská
pomoc.

Mgr. L. Repková

Z expozície výstavy s environmentálnou
tematikou inštalovanej v NR SR.

Foto bar 

�kola priateľská deťom
I týmito slovami privítal 2. septembra

688 žiakov riaditeľ 4. základnej školy
v Senici Mgr. Branislav Grimm na slávnost-
nom otvorení školského roka 2002/2003.

Nadácia na podporu občianskych aktivít
NPOA a Slovenský výbor pre UNICEF ude-
lila škole za aktívny prístup v projekte
Kvapka vody, do ktorého žiakov zapojila
učiteľka  RNDr. Anna Parízková, certifikát
Škola priateľská deťom. Je to v poradí už
tretí certifikát (Škola podporujúca zdravie,
Pohyb-zdravie-krása), ktorý oprávňuje školu
pri svojom názve používať i logá Národ-
ného centra podpory zdravia a UNICEF.

Všetky tieto ocenenia, ako i ďakovný list
z dolnorakúskeho Euroregio forum, v kto-
rom bola škola ocenená za výborné dru-
žobno-zahraničné kontakty s Haupschule
Hohenau i ZŠ z Hodonína na Očovskej
ulici, zaväzujú zamestnancov i žiakov školy
udržiavať i pre školský rok 2002/03 vysoko
postavenú latku výchovno-vzdelávacích
výsledkov a bohatú mimoškolskú činnosť. 

Z. Kiralová, tajomníčka 4. ZŠ

Víkend plný hier
V dňoch 13. - 15. septembra sa v krás-

nom rekreačnom prostredí Littner-Bzenec
pri Hodoníne uskutočnilo pod záštitou
projektu Phare športovo-turisticko-branné
stretnutie žiakov 4. základnej školy zo
Senice a ZŠ z Hodonína na Očovskej ulici.
Hostiteľská škola pripravila pre žiakov dru-
žobných škôl víkend plný hier, súťaží, ktoré
vhodne dopĺňalo posedenie pri táboro-
vom ohni, živá diskotéka s hudobnou sku-
pinou Frajeri a piesňach DSZ Hviezdička.

Kto zvíťazil? Priateľstvo medzi dvomi
bratskými národmi. Veď čo mohlo byť kraj-
šie ako spoločný spev českých, moravských
a slovenských ľudových piesní, spoločne
vytvorené zmiešané družstvá a myšlienky,
čo pripraviť pre deti na najbližšie stretnutie,
ktoré sa uskutoční 20. októbra opäť
v Hodoníne. 4. ZŠ Senica privíta svoju dru-
žobnú školu na Vianočnej akadémii. 

Mgr. Branislav Grimm, riaditeľ 4. ZŠ

Deti partnerských škôl sa na stretnutia
vždy veľmi tešia. Určite nielen preto, že
odpadne vyučovanie. To je nahradené
praktickými lekciami o spolunažívaní náro-
dov, spolupráci a priateľstve.
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CVČ Stonožka

Ponuka CVČ na október
� 4. 10. o 13. hod. dvor u Čajkov

Popoludnie so Stonožkou
- návrhy a priama maľba detí na múr CVČ pod vedením výtvar-

níkov, maľujeme na tvár, vystúpenie mažoretiek, dobrá
hudba, súťaže, spevácke vystúpenie, pre každého maliara
sladká Stonožkina palacinka

� 11. 10. o 17. hod. dvor u Čajkov
Posledný Stonožkin táborák

- koncert hudobnej skupiny Nabetón a ďalších hudobníkov
a spevákov, pletieme si indiánske náramky, Stonožkina škola
tanca, táborák, pesničky s gitarou, opekanie (bufet k dispozícii)

� 16. - 17. 10. pre deti, rodiny, verejnosť
Súťaž o najkrajšiu tekvicu

- vyrobené, vyzdobené tekvice s menovkou treba priniesť do
CVČ (16. 10. do 18. hod., 17. 10. do 14. hod.)

- výsledky budú vyhlásené 17. 10. o 15. hod. v CVČ a uverej-
nené v tlači, víťazi budú odmenení, ponuka platí i pre maters-
ké školy, vyhodnotenie tekvíc MŠ bude 17. 10.  o 10. hod. za
prítomnosti všetkých účastníkov z MŠ

� 18. 10. o 17. hod. v CVČ
Ako žiješ, senická mládež?

- inšpiratívne neformálne stretnutie mladých v Stonožke na
tému: „Odkiaľ prichádzam a kam idem" alebo moja životná
filozofia

- nebude chýbať: ponuka záujmov, psychologické hry, hudba
a hosť

� 29. 10. o 16. hod. telocvičňa II. ZŠ 
Detský aerobic maratón (6. ročník)

- prezentácia od 15. hod., štyri 40-min. bloky, štartovné 20 Sk
� 30. 10. o 9. hod. 

Prázdninový výšľap na Branč
- pešia turistika, späť autobusovým spojom, do 25. 10. sa príď

prihlásiť

Termíny niektorých prvých stretnutí krúžkov, kde sú ešte voľné
miesta:
- Angličtina pre začiatoč. - deti: 3. 10. o 15.00 hod., CVČ
- Angličtina pre začiatoč. - dospelí: 3. 10. o 15.30 hod., CVČ
- Angličtina pre mierne pokročilých - dospelí: 3.10. o 16.45 h., CVČ
- Rýchlokurz hry na gitaru - mládež, dospelí: 1.10. o 17.30 h., CVČ
- Hra na zobcovú flautu - deti: 7. 10. o 15.30 hod., CVČ
- Rovinka - súbor ľudových piesní a tancov pre deti: 4. 10. o 15.

h., CVČ
- Filatelistický krúžok - deti: 7. 10. o 15.30 hod., CVČ

Nové krú�ky:
� Základy spoločenského tanca: vhodné pre deti 4. - 7. ročníka

ZŠ, páry sú vítané, pravidelné stretnutia pondelok o 15. hod.
v CVČ (prípadne podľa dohody)

- obsah: výuka polky, valčíku, walz, mazurka, blues, dva latinsko-
americké tance, rock and roll, country, prvé stretnutie 7. 10.
o 15. hod. v CVČ

� Výtvarný krúžok 
- deti od 5 do 15 rokov, spolu dokážeme: okrem strihania, lepe-

nia... skúsime prácu s akrylovými farbami, budeme maľovať
lepidlom, pomaľujeme steny ozajstnými farbami, vyhlásime
súťaž o najkrajší kamienok, zhotovíme milé strigy, namaľuje-
me na sklo, pokúzlime s cestovinami, namaľuješ si svoje trič-
ko, nohám spravíme farebný kúpeľ, ohromíme Stonožku
úžasnou výzdobou.

- informácie na č. tel. 034/651 35 39, učiteľka Mgr. Silvia
Krišáková

� Heligónka i pre deti
Krúžok je otvorený pre začiatočníkov, ale i pre deti, ktoré už

ovládajú základy hry na akordeon. Výučbu (2x týždenne) pove-
die v CVČ Mgr. Pavol Grimm. Podmienkou však je vlastná alebo
zapožičaná heligónka. Prvé stretnutie je 8. októbra o 14.30 hod.
v CVČ. Výučbu radi prispôsobíme i dochádzajúcim deťom.
Záujemcovia, informujte sa v CVČ, tel. č. 034/651 3539.

�Čo�e je to päťdesiatka ..."
Súťaž pre deti k 50. výročiu vzniku CVČ. Súťaž bude mať päť

súťažných kôl, bude vychádzať v Našej Senici každý druhý mesiac
až do konca školského roka 2002/03. Je určená žiakom
ZŠ v našom meste. Ak sa chceš zúčastniť, stačí vystrihnúť kupón,
odpovedať na otázky a poslať alebo zaniesť vyplnený kupón
do CVČ Stonožka. Všetky kupóny so správnymi odpoveďami
budú zaradené do žrebovania a traja autori získajú od Stonožky
odmenu!

Kupón CVČ č. 1

1. Kto je krstným otcom pomenovania CVČ „Stonožka"?

2. V ktorom krúžku začínal v CVČ terajší muzikálový herec 
Ján Slezák?

3. Má CVČ vo svojej tohoročnej ponuke krúžkov volejbal?

4. Na akom hrade bola Stonožka s deťmi 28. septembra 2002?

5. Skús si tipnúť, koľko detí navštevuje v tomto školskom roku 
záujmové krúžky CVČ:
a) do 300  b) približne 500         c)vyše 800

6. Koľko má budova CVČ nových plastových okien?

7. Koľko rokov pôsobí  CVČ na Sadovej ulici?
a) 30        b)23    c)12

Meno a priezvisko: 

Vek: 

Adresa: 

ZŠ, trieda: 

Kupón CVČ č. 1 treba odovzdať v CVČ do 18. októbra 2002.
Pripravila Dana Kopecká

vedúca oddelenia CVČ

Na akciách CVČ býva vždy veľa detí.

✃

✃
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Kam na turistiku
V ponuke pre priaznivcov turistiky

dávame do pozornosti  6. októbra  21. roč-
ník Malokarpatského trojuholníka na
Brezovej pod Bradlom, 12. októbra
pochod Slováckymi vinohradmi na
Morave a 19. októbra turistickú akciu
Posledný pľuzgier, pochod cez vrádišské
a skalické vinohrady. NS 

Plavecké nádeje 
úspešné v Štúrove

PK Záhorák Senica sa 7. septembra
zúčastnil na  medzinárodných plavec-
kých pretekoch „Štúrovská stovka",
konaných v Štúrove. Pretekov sa
zúčastnili plavecké oddiely zo
Slovenska, Českej republiky
a Maďarska. Náš oddiel zastupovali
Lukáš Súkup, Simona Palkovičová,
Janka Svrčková, Hanka Polláková,
Kristýnka Palkovičová a Adriána
Svobodová.

Janka Svrčková potvrdila svoje plavec-
ké kvality v disciplíne 100 m prsia, keď
vo svojej vekovej kategórii nenašla pre-
možiteľku a postúpila do finále. Finále
bolo vyvrcholením „Štúrovských sto-
viek", nazýva sa i Memoriál Juraja Junga,
pláva sa bez obmedzenia veku a Janka
bola jeho najmladšou účastníčkou. Ani
medzi staršími súperkami sa však nestra-
tila a doplávala na celkovom treťom
mieste. Kristýnka Palkovičová vyhrala
s momentálne najrýchlejším časom vo
svojej vekovej kategórii na Slovensku 50
m prsia a v disciplíne 50 m znak doplá-
vala na treťom mieste. Aj ostatní prete-
kári PK Záhorák dosiahli kvalitné výsled-
ky. Hanka Polláková doplávala 100
m prsia na štvrtom mieste, Simona
Palkovičová 100 m kraul na štvrtom
mieste, Lukáš Súkup 100 m znak na pia-
tom mieste.

Ako nás informoval predseda PK
Záhorák Milan Jamrich v októbri sa
zúčastnia troch kôl krajských majstrovs-
tiev žiakov, z ktorých je postup na maj-
strovstvá SR. Na 21. decembra chystá PK
Záhorák v Senici majstrovstvá západné-
ho Slovenska.

NS

V septembri bola na plavárni odstávka,
preto plavci trénovali 3 razy do týždňa
v Hodoníne, ale od októbra sa znova obja-
via v materskom bazéne. 

Strelci opäť bodovali
V minuloročnej streleckej sezóne sme

informovali o úspechu senických strelcov
na Majstrovstvách SR v streleckom viac-
boji vojakov v zálohe, kde senické druž-
stvo vybojovalo titul Majstra SR 2001.

Po náročných kvalifikačných pretekoch
si družstvo KVvZ Sniper Senica v zložení
Ing. Roman Portáš, Ing. Ivan Jánoš a Ing.
Róbert Vyskoč vybojovalo účasť aj na toh-
toročných Majstrovstvách SR v streleckom
viacboji vojakov v zálohe, ktoré sa konali 7.
septembra v Príbelciach pri Veľkom Krtíši. 

Po náročnom súboji odchádzalo senic-
ké družstvo trocha sklamané, keď sa v cel-
kovom hodnotení umiestnili na štvrtom
mieste. O to väčšiu radosť mali z úspechu
ďalšej senickej strelkyne - Ing. Tatiany
Vyskočovej. Naša Tatiana musela z reorga-
nizačných dôvodov štartovať za bratislav-
ský klub - SAV BA. V kategórii ženských
družstiev sa umiestnili na krásnom treťom
mieste a Ing. Tatiana Vyskočová zopako-
vala aj svoje umiestnenie v jednotlivky-
niach z roku 2000, keď sa v roku 2002
stala viacmajsterkou SR pre rok 2002.
Senické družstvo však neodchádzalo úplne
bez ocenenia. Ing. Róbert Vyskoč bol za
dosiahnuté výsledky ocenený majstrovskou
triedou, ktorú v tomto roku vybojovalo
z celého Slovenska iba šesť pretekárov. 

Dlhoročné „rivalské" družstvo z VVÚ
Záhorie sa umiestnilo na peknom druhom
mieste a tak aj medaila z umiestnenia
družstiev poputuje na Záhorie. 

Za celoročne dosahované výsledky
bolo KVvZ Sniper Senica odmenené
reprezentačnou pozvánkou na medziná-
rodný pretek do poľskej Poznane.
Dúfajme, že ich opustí smola a podajú
zasa vrcholové výkony.

Veľká vďaka od KVvZ Sniper Senica
patrí aj samotnému mestu Senica za
poskytnutie sponzorského daru, bez kto-
rého by nebola možná tak náročná prípra-
va na Majstrovstvá SR 2002.

Klub vojakov v zálohe Sniper Senica

Turnaj šampiónov
Na turnaji svetových šampiónov v bel-

gickom Liege štartovala 14. septembra
výprava senických karatistov. Pod vede-
ním šéftrénera klubu Hanko kai Senica
MUDr. Martina Čulena dosiahli bojovníci
v kimonách ďalší významný medzinárod-
ný úspech, keď získali pre Senicu tri meda-
ily. Najlepšie sa turnaj „World Champions
2002" vydaril dvojnásobnej majsterke
republiky Gabriele Liškovej (hnedý pás).
Iba 11-ročná reprezentantka SR prešla
víťazne vyraďovacími kolami až po finále,
kde ju iba malá strata stability stála zrejme
pohár za víťazstvo. Po striebre Gabiky
v kata žiačok do 12 rokov potešila i jej
sestra Zuzana Lišková v kata žiačok do 14
rokov, keď po výbornom výkone získala
bronzovú medailu. Tretiu medailu tiež
bronzovú, získala už skúsená reprezen-
tantka SR, najlepšia juniorka a víťazka
Slovenského pohára Mirka Vašeková (čier-
ny pás). Veľmi cenné sú i umiestnenia
Borisa Theberyho a Daniela Sebeša do 8.
miesta v kata žiakov do 14 rokov. Mladí
športovci získali potrebné skúsenosti
a v ťažkých súbojoch s poprednými repre-
zentantmi takých krajín ako Japonsko,
Brazília a ďalšie, potvrdili svoje majstrov-
stvo. 

Pretekári A-družstva sa zúčastnili ďalej
na Európskom turnaji univerzít a Pohári
SNP 28. septembra v Banskej Bystrici. 

E. Jareč

� a n c a  
pre plavcov

Plavecký klub Záho-
rák Senica organizuje
nábor pre záujemcov o pretekárske  plá-
vanie. Nábor sa koná 2. a. 4. októbra
v telocvični II. základnej školy na
Komenského ulici v čase od 17. do 18.
hod. Veková kategória: ročník narodenia
1998 a starší. Bližšie informácie na tel. č.
0903/320 028 – Milan Jamrich.

Mladí karatisti - hláste sa
Hanko kai karate klub Senica a Škol-

ské športové stredisko pri III. základnej
škole v Senici organizujú nábor na kara-
te. Nábor sa koná od 17. septembra
v telocvični III. základnej školy v Senici
a to každý utorok a štvrtok o 18. hod.
Veková kategória: deti od 6 do 15 rokov. Futbalisti konečne vyhrali

Senickí futbalisti v 9. kole v sobotu 21.
septembra konečne vyhrali na domácej
pôde nad Prešovom 3:0 a v tabuľke sú s
ôsmymi bodmi na 14. mieste. Do konca
jesennej časti druhej slovenskej ligy chýba
odohrať ešte šesť kôl a dúfame, že
Seničanom sa v zostávajúcich zápasoch
bude dariť lepšie, ako doteraz. 

it
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Podujatia v Dome kultúry
� 17.októbra o 19. hod.
NARODENINY - Divadlo Astorka Korzo 90 uvádza hru najhranejšie-
ho dramatika na svete Harolda Pintera. Účinkujú Peter Šimun, Zita
Furková, Vladimír Hajdu, Gabriela Bírová, Marián Zednikovič
a Vladimír Černý.

� 25. októbra o 13.30  hod.
SLÁVNOSTNÉ STRETNUTIE pracovníkov, ktorí pracujú alebo pra-
covali v redakčnej rade spravodaja NAŠA SENICA  pri príležitosti 25.
výročia vzniku tohto mesačníka.

� 25.októbra o 17. hod. 
DEŇ KULTÚRNYCH A OSVETOVÝCH PRACOVNÍKOV nášho
mesta - v kultúrnom programe účinkujú: Klub spoločenského tanca
SYNKOPA

� 28. októbra od 8. do 12. hod.
BÁBKOVÉ DIVADLO manželov Stražanovcov s hrou pre deti I. st.
senických ZŠ a MŠ.

S p o l o č e n s k á  k r o n i k a
Uzavreté manželstvá
Miroslav Drinka a Marcela Marcinová
Ľubomír Cintula a Soňa Prekopová
Stanislav Kováč a Zdenka Kollárová
Peter Ladovič a Monika Tollarová
Dušan Mášik a Gabriela Turánková
Róbert Vilček a Jana Bartoňová
Ivan Fajnor a Lucia Celleryová
Branislav Lajda a Andrea Hluchá
Martin Špány a Žaneta Anderlová
Marek Labudek a Andrea Samková
Rastislav Sukopčák a Beáta Tománková
Jozef Velický a Eva Petrášová
Peter Prelec a Veronika Kovaříková

Narodili sa
Helena Janerlová, Kalinčiakova 302 4. 8. 2002
Patrik Sekáč, Ružová 226 5. 8. 2002
Karin Pajpachová, L. Novomeského 1214 9. 8. 2002
František Vašek, Štefánikova 721 19. 8. 2002
Katarína Danihelová, J. Kráľa 734 20. 8. 2002
Alžbeta Ragulová, Kalinová 1245 20. 8. 2002
Sabina Baleková, D. Suroviny 1000 22. 8. 2002
Jakub Petrovič, J. Mudrocha 1353 23. 8. 2002

Opustili nás
Ondrej Griga, Dlhá 257 4. 8. 2002
vo veku 77 rokov
Ing. Rastislav Rýša, L. Novomeského 1210 4. 8. 2002
vo veku 24 rokov
Ján Lesák, Štefánikova 1377 6. 8. 2002
vo veku 91 rokov
Viera Balážová, Štefánikova 1377 7. 8. 2002
vo veku 64 rokov
Mária Birčáková, Komenského 958 9. 8. 2002
vo veku 76 rokov
Vilma Danišová, Štefánikova 1377 15. 8. 2002
vo veku 79 rokov
Leopold Parák, Štefánikova 1377 15. 8. 2002
vo veku 76 rokov
Ľudmila Držíková, Štefánikova 1377 16. 8. 2002
vo veku 64 rokov
Ján Horinka, Štefánikova 1377 16. 8. 2002
vo veku 55 rokov
Jozef Toráč, Čáčov 50 25. 8. 2002
vo veku 54 rokov
Alojzia Dvorská, Štefánikova 1377 27. 8. 2002
vo veku 87 rokov
Pavol Daniel, Hurbanova 1379 30. 8. 2002
vo veku 50 rokov

Čo a kedy vysiela TV SEN
Senické noviny
pondelok 30. 9. 18.30 hod. - r 21.30 hod. - r
streda 2. 10. 10.00 hod. - r
piatok 11. 10. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 13. 10. 11.00 hod. - r
pondelok 14. 10. 18.30 hod. - r 21.30 hod. - r
streda 16. 10. 10.00 hod. - r
piatok 25. 10. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 27. 10. 11.00 hod. - r
pondelok 28. 10. 18.30 hod. - r 21.30 hod. - r
streda 30. 10. 10.00 hod. - r

Skalický magazín
streda 2. 10. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 6. 10. 11.00 hod. - r
pondelok 7. 10. 21.30 hod. - r
streda 16. 10. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 20. 10. 11.00 hod. - r
pondelok 21. 10. 21.30 hod. - r
streda 30. 10. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 3. 11. 11.00 hod. - r

Myjavské tel. noviny
piatok 4. 10. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 6. 10. 11.00 hod. - r
streda 9. 10. 21.30 hod. - r
piatok 18. 10. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 20. 10. 11.00 hod. - r
streda 23. 10. 21.30 hod. - r
piatok 1. 11. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
nedeľa 3. 11. 11.00 hod. - r

Správy spod Bradla
piatok 18. 10. 18.00 hod. - p 22.00 hod. - r
streda 23. 10. 21.30 hod. - r

Zmena vysielacej �truktúry TV SEN
Lokálna televízia TV SEN Senica svojimi službami neustále

vychádza v ústrety svojim divákom s cieľom zvýšiť svoju sledova-
nosť. Na základe potrieb divákov TV SEN zmenila grafiku videotextu
a pribudli v ňom i nové rubriky. 

Naviac od 1. júla podstatne rozšírili vysielanie spravodajských
relácií, vďaka novému technickému systému vysielania. Premiéry
vysielaní magazínov zostali nezmenené, ale zvýšili sme počet repríz
nielen Senických novín, ale senický divák bude mať možnosť po-
zrieť si aj v repríze Myjavské televízne noviny, Správy spod Bradla či
Skalický magazín. Možnosť požičať si magazín Senické noviny na
videokazete vo videopožičovni alebo si ho pozrieť v knižnici samoz-
rejme zostáva. Podrobný program vysielaní našich magazínov nájde-
te aj vo videotexte TV SEN. 

Pre krásu tela i ducha
Aerobik s Andy oznamuje, že záujemcovia o cvičenia môžu
využiť z nasledovnej ponuky:

V mestskej �portovej hale Senica:
pondelok: Cardio kick-box aerobic od 19.30 do 20.30 hod.
streda: Hi-Lo aerobic od 19.30 do 20.30 hod.
nedeľa: Bodystyling od 18.30 do 19.30 hod.

V telocvični SOU Senica:
utorok a štvrtok: 
Step-aerobic od 19.30 do 20.30 hod.

Cardio kick-box aerobic v telocvični III. ZŠ Senica bude každý
štvrtok  od 3. októbra. 



16

Info kútik

na OKTÓBER 2002
Začiatky filmových predstavení o 18.30 hod.

Utorok 1. októbra
MILIÓNOVÝ ZÁVOD
Americká komédia. Šesť  tímov a dva milióny dolárov. Pravidlá? Žiad-
ne nie sú! Bohatý majiteľ kasína pripraví pre svojich klientov novinku:
veľký závod o dva milióny dolárov.  
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 112 min.
Streda 2. októbra
AKO NA VEC
Americká komédia. Tridsaťosemročný Will je typický londýnsky play-
boy. Je bohatý, slobodný, bezdetný a bezstarostný. Ale len chvíle,
kým mu jedna z množstva priateliek, ktoré až doposiaľ striedal vo
svižnom tempe, dá „kopačky". A viete prečo? Kvôli svojmu dieťaťu. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 110 min. 
Piatok 4. októbra
SVET PODĽA PROTA
Nemecko-americký magický príbeh. Príbeh Prota - tajomného pa-
cienta psychiatrickej kliniky, ktorý tvrdí, že pochádza zo vzdialenej
planéty K-PAX. Ošetrujúci lekár je presvedčivosťou svojho partnera
značne vyvedený z miery, ale ostatní pacienti veľmi rýchlo uveria
jeho vierohodnému popisu života na planéte, vzdialenej 7000 svetel-
ných rokov. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 120 min., PREMIÉRA
Sobota 5. a nedeľa 6. októbra
LILO A STITCH
Animovaná rodinná komédia. Aj vaše zvieratko pochádza z vesmíru?
Úsmevný príbeh o blízkom stretnutí havajského dievčatka a malého
zlomyseľného mimozemšťana na úteku.
Vstupné: 59 Sk, MP, 85 min., PREMIÉRA
Utorok 8. a streda 9. októbra
JEDNODUCHO SEXI
Americká romantická komédia... bez cukru. Christina a jej priateľ
vyznávajú neviazaný život. Viac ako na pána „Pravého"striehnu na
pána „Práve teraz". Muži sú na to, aby sa bolo s kým a na kom poba-
viť, a rozhodne si ich netreba vešať na krk. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 84 min., PREMIÉRA 
Piatok 11. októbra
PUTOVANIE VTÁKOV
Francúzsky umelecký dokument. Pastva pre oči, harmónia pre uši,
balzam na dušu... Príbeh putujúcich vtákov rozpráva o túžbe vrátiť sa
späť.  
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP, 92 min., PREMIÉRA
Sobota 12. októbra
CROSSROADS
Americký hudobný film. Sny sa menia, ale priatelia zostávajú.  
Vstupné: 55, 57, 59 Sk, MP 12 r., 94 min.
Nedeľa 13. októbra
ELITA
Americký thriller. Pravda je nebezpečná... dôvera smrtiaca! Geniálny
mladý programátor Milo dostáva od charizmatického milionára
Winstona ponuku pracovať pre jeho veľkú softwarovú spoločnosť.
S vidinou veľkých peňazí a na naliehanie svojej priateľky prestížne
miesto prijíma. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 108 min., PREMIÉRA
Utorok 15. a streda 16. októbra
AUSTIN POWERS V ZLATOM ÚDE
Americká bláznivá komédia. Anglický superšpión opäť v akcii!
Tajomstvo bude odhalené.
Doktor Evil a Mini-Ja uniknú za pomoci „Goldmembra" z veľmi dobre
stráženého väzenia. Spoločne vymyslia plán, ako ovládnuť svet.   
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 100 min., PREMIÉRA
Piatok 18. októbra
ZATRATENIE
Česká dráma. „Môže sa to stať aj tebe!" Príbeh začína na letisku
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Zo súťažných kupónov sme tentoraz vyžrebovali Miroslava
Cebulu, Gen. L. Svobodu  1359/14. V redakcii budeme čakať na
odpovede z tohto čísla do 15. októbra.  

Kto vie ,  odpovie
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Kupón č. 9
1. Uveďte názov básnickej zbierky Pavla Stanislava, ktorá 

mala 10. septembra prezentáciu?

2. Do ktorej krajiny rozšírila export Senická mliekareň?

3. Ktorou ulicou vchádzal pred 100 rokmi cisár do Senice? 

Meno a priezvisko
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v Bandungu, meste v juhovýchodnej Ázii, kde je český turistický
sprievodca Tomáš svedkom zatknutia dvadsaťjedenročného Petra
Lovického. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 100 min., PREMIÉRA
Sobota 19. a nedeľa 20. októbra
xXx
eXtrémny! eXplozívny! eXcelentný! Xander Cage je extrémista v kaž-
dom smere. Podniká bláznivé a nebezpečné eskapády - napríklad
skok padákom z ukradnutého auta padajúceho z mosta - a živí sa tým,
že ich záznamy predáva na web. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 124 min., PREMIÉRA
Utorok 22. a streda 23. októbra
KÓD NAVAJO
Americký vojnový thriller. Navajovia poznajú kód. Ten nesmie byť
v žiadnom prípade prezradený. 8. decembra 1941, deň po Pearl
Harboure, vyhlasujú Spojené štáty vojnu Japonsku.  
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 134 min., PREMIÉRA
Sobota 26. a nedeľa 27. októbra
KRUTÉ RADOSTI
Slovensko-česká poetická komédia. Príbeh o láske, pre ktorú je nevy-
hnutný charakter. Film je komorným príbehom, v ktorom zložitý a tra-
gický vzťah dospievajúceho dievčaťa a jej ambiciózneho otca drama-
ticky poznačí a snáď i trochu zmení mikrokozmos lokálneho spolo-
čenstva na slovenskom vidieku. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 105 min., PREMIÉRA
Utorok 29. októbra
ANJELSKÁ TVÁR
Český romanticko-dobrodružný príbeh. Láska, nenávisť a strach zaha-
lené rúškom tajomstva. Francúzsko, polovica 19. storočia. Kostolné
zvony bijú na poplach, horí kláštor. V zmätku, ktorý tu nastal, zahliad-
ne náhodný chodec dievča v okne na prvom poschodí. Oheň jej
odrezal cestu, a tak bez váhania skočí do ponúknutého náručia.
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 12 r., 120 min., PREMIÉRA
Streda 30. októbra
MUŽ, KTORÝ NEBOL
Americká kriminálna dráma. Zvláštny príbeh nespravodlivo odsúde-
ného muža. Píše sa rok 1949. Ed Carne je kaderník v malom mesteč-
ku Santa Rosa niekde na juhu Kalifornie. Jeho žena Doris pracuje
v miestnom obchode a potajomky preferuje intímnu spoločnosť svoj-
ho šéfa. Ed nemá jediný dôvod k spokojnosti nad svojím doposiaľ pre-
márneným životom. 
Vstupné: 60, 62, 64 Sk, MP 15 r., 116 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.


