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Dychové kvarteto pod vedením Jaroslava Jankoviča aj
tento rok spríjemní adventný čas.

Väčšie právomoci
samosprávy

Volebné obdobie rokov 2002
až 2006 v samospráve zazname-
nalo dôležité zmeny, ktoré prinie-
sol proces decentralizácie verej-
nej správy. Viac ako 400 kompe-
tencií sa presunulo zo štátu na
obce a mestá a na vyššie územné
celky (VÚC). Zámerom uskutoč-
nenia decentralizácie a moderni-
zácie verejnej správy je hlavne
priblíženie správy vecí verejných
bližšie k občanovi.

Kompetencie obcí a miest
a VÚC sa delia na originálne kom-
petencie, ktoré vykonávajú vo
vlastnom mene a na prenesený
výkon štátnej správy, ktorý obce,
mestá a VÚC vykonávajú
v mene štátu. Medzi obcami
a VÚC neexistuje vzťah nadriade-
nosti a podriadenosti.

Nevyhnutnou súčasťou proce-
su decentralizácie a modernizácie
verejnej správy sú aj zmeny v jej
financovaní. Od 1. januára 2005,
kedy bola spustená fiškálna
decentralizácia, je príjmom štát-
neho rozpočtu iba 6,2 % dane
z príjmov fyzických osôb. 70,3 %
výnosu dane je príjmom obcí
a miest a 23,5 % výnosu je príj-
mom VÚC. Nový systém financo-
vania prináša vyššiu mieru zod-
povednosti volených orgánov
samospráv, zabezpečuje vyššiu
mieru informovanosti o používa-
ní verejných financií a vyššiu
mieru občianskej participácie
a spoluzodpovednosti za požitie
týchto financií. Štát uhrádza
náklady preneseného výkonu
pôsobnosti štátnej správy.
V tomto istom roku vstupuje do
platnosti aj nový zákon o miest-
nych daniach a ostáva zachovaný
jediný poplatok za komunálny
odpad a drobný stavebný odpad.
V roku 2005 museli všetci platco-
via dane z nehnuteľnosti podať
opätovné daňové priznania a na
mestskom úrade sa opätovne
museli spracovať priznania 6 146
fyzických osôb a 188 právnických
osôb.

Na obce a mestá boli postup-
ne počnúc rokom 2002 prenese-
né kompetencie najmä na úseku:
- vodného hospodárstva,
- matrík,
- ochrany prírody,

(pokračovanie na str. 5)

Tešíme sa na 
Vianoce 

Už o niekoľko dní sa začne
advent. Je to čas príprav na naj-
krajšie kresťanské sviatky roka, na
ktoré sa už iste všetci tešia. Na
tajomnú zvláštnu atmosféru,
ktorá ich rok  čo rok sprevádza
a predsa je vždy iná a neopako-
vateľná.  Kúzelná, svetielkujúca,
radostná, prenikajúca do hĺbky
duše očaruje dospelých, ale
najmä deti. 

Adventný čas okrem vnútor-
nej prípravy na vianočné sviatky
sprevádza i príprava materiálna,
prejavujúca sa väčším zhonom.
Predvianočná naháňačka sa dá
prežiť  s úsmevom, no nesmie
chýbať vzájomná ohľaduplnosť
a tolerantnosť. Veď i pri náku-
poch sa možno  porozprávať
s priateľmi, potešiť slovom preda-
vačky, ktoré budú mať práce až
nad hlavu. Nesmieme zabudnúť,
že sú tu aj druhí ľudia, ktorí chcú
mať rovnako pekné sviatky. 

Čas príprav na Vianoce samo-
správa Senice už niekoľko rokov
spríjemňuje svojim občanom via-
nočnou dedinou na Námestí
oslobodenia. Je to tiež jedna
z príležitostí, kde si nakúpiť, ale
tiež pobudnúť so známymi
i neznámymi v dobrej pohode pri
sledovaní programu, občerstvení
či nezáväznom konverzovaní.
Vianočná dedina bude od 11. do
23. decembra. 

Námestiu bude dominovať
opäť vyzdobený stromček, vyhrá-
vajúci vianočné melódie a pod
ním každému bude zvoniť zvon-
ček šťastia. V predajných stán-
koch budú v ponuke, napríklad
ľudovoumelecké výrobky s via-
nočnou tematikou, knihy, hračky
z dreva, prútený a ratanový tovar,
tkané koberce, keramika, medo-
vníky, vianočné dekorácie, darče-
kové predmety. Predajné stánky
s a občerstvením budú otvorené
v čase od 8. - 20. hod. Súčasťou
vianočnej dediny bude predaj
živých rýb. bar

Program vo vianočnej dedine   
Vianočnú atmosféru  bude spríjemňovať program zosta-

vený pre rôzne vekové kategórie. Jeho súčasťou budú
i vystúpenia Dychového kvarteta  Jaroslava Jankoviča. Poslu-
cháči si ich môžu vypočuť od  18. do  23. decembra od 9.
do 10. hod.  a od 10.30 do 11.30 hod.   V dňoch 18., 20.
a 22. decembra  sa na námestí predstavia aj od 15. do 15.30
hod. 

11. 12. o 12. hod. - tanečná skupina Scream
- Klub priateľov heligónky
- vianočné koledy CVČ Stonožka

o 14. hod. - vianočné pásmo ZUŠ 
o 15. hod.  - Dychová hudba Seničanka

12. 12. o 15. hod. - spevácky zbor Hviezdička
13. 12. o 15. hod - Dychová hudba Seničanka
14. 12. o 15. hod. - spevácky zbor Hviezdička
15. 12. o 15. hod. -  Dychová hudba Seničanka
19. 12. o 15. hod. - tanečná skupina Scream

o 15.30 hod. - vianočné pásmo ZUŠ 
20. 12. o 15. hod. -  Klub priateľov heligónky
21. 12. o 15. hod. - vianočné koledy CVČ Stonožka

Aktivačná činnosť  
V roku 2004 sa Mesto Senica v spolupráci s Úradom

práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici zapojilo do Národ-
ného projektu  č. V Aktivácia nezamestnaných  s nízkou
motiváciou, odkázaných na dávku v hmotnej núdzi. 

Do aktivačnej   činnosti (AČ) bolo tento rok zapojených
105 uchádzačov o zamestnanie. Ide o ľudí dlhodobo neza-
mestnaných. Väčšie percento tvoria ľudia nad 50 rokov, ktorí
sa len veľmi ťažko uplatňujú na trhu práce. Aktivačný prís-
pevok vo výške 1 900 Sk dostane ten, kto odpracuje určitý
počet hodín. Príspevok je 20 % financovaný zo štátneho roz-
počtu a 80 %  z Európskeho sociálneho fondu. 

„Zamestnávatelia o starších ľudí  nejavia veľký záujem.
Mám s nimi však dobré skúsenosti. Hoci sa nájdu i špeku-
lanti, nie je ich našťastie veľa a v prípade nutnosti sa s nimi
rozlúčime,“ hovorí  koordinátorka aktivačných prác na MsÚ
Senica Anna Reháková.  (pokračovanie na str. 10)
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Z rokovania mestskej
rady a zastupiteľstva

7. riadne zasadnutie mestskej rady sa
konalo 9. novembra 2006. Mestská rada
v Senici pracovala v rokoch 2002 - 2006
v zložení: Ing. Anton Cibula, MUDr. Mar-
tin Čulen, Mgr. Ondrej Krajči, Ing. Štefan
Mikula, Ing. Roman Radočák,
MUDr. Peter Šťastný, Ing. Peter Švec,
Ing. Emília Wágnerová. Mestská rada
počas volebného obdobia zasadala 35
krát a prijala 684 uznesení. Mestská rada
je iniciatívnym, výkonným a kontrolným
orgánom mestského zastupiteľstva a záro-
veň plní funkciu poradného orgánu primá-
tora mesta.  Mestská rada na svojom
zasadnutí prerokovala a odporučila pred-
ložiť na rokovanie 25. riadneho zastupi-
teľstva nasledovné materiály:
- správy o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach v základ-
ných  školách v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta Senica. Z predložených správ
vyplýva, že na  štyroch základných školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je
spolu 2 292 žiakov, čo je pokles o 117 žia-
kov oproti školskému roku 2005/2006.
ZŠ V. P. Tótha - 553 žiakov,
ZŠ Komenského - 409 žiakov,
ZŠ Sadová - 818 žiakov,
ZŠ Mudrochova - 512 žiakov.
- Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach v školských
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Senica. Základnú umeleckú školu
v Senici navštevuje 1 045 žiakov, ktorí nav-
števujú odbory hudobný, tanečný, literár-
no-dramatický a výtvarný. Centrum voľné-
ho času 473 žiakov v 39 záujmových útva-
roch a do Materskej školy chodí 553 detí
do 8 elokovaných tried na Kalinčiakovej
ul., na Kolónii, na Robotníckej ul., v Čáčo-
ve, na Ul. J. Kráľa, na Komenského ul., na
Hollého ul.  a na Ul. L. Novomeského. Aj
u týchto školských zariadení došlo k pokle-
su detí spolu o 76.
- Návrh na zmenu rozpočtu mesta a orga-
nizácií v jeho riadení na rok 2006. Predlo-
žený návrh rieši zmenu rozpočtu presun-
mi  medzi jednotlivými položkami  a navý-
šením bežných príjmov vo výške
7 988 000 Sk a navýšením bežných výdav-
kov vo výške 5 530 000 Sk. V bežných
výdavkoch boli riešené požiadavky na zvý-
šenie rozpočtu na údržbu ciest a chodní-
kov, na údržbu verejnej zelene a naklada-
nie s odpadmi, ako aj príspevok Rekreač-
ným službám mesta Senica a Mestskému
kultúrnemu stredisku v Senici.
V kapitálových výdavkoch je návrh zvýšiť
položky na rekonštrukciu a modernizáciu
miestnych komunikácii, na rekonštrukcie
a modernizácie.
- Návrh rozpočtu mesta a organizácií
v jeho riadení na rok 2007, 2008, 2009.
Mestská rada odporučila mestskému
zastupiteľstvu zobrať návrh rozpočtu
mesta na vedomie a predložiť ho na
schválenie až po prerokovaní novozvole-
ným mestským zastupiteľstvom.
- Správu o činnosti hlavného kontrolóra za

III. štvrťrok 2006.
- Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra na I. polrok 2007.
- Plán zasadnutí MsR a MsZ na rok 2007.
- Návrh na vyplatenie odmeny za III. štvrť-
rok 2006 primátorovi, zástupcovi  primá-
tora a hlavnému kontrolórovi.
- Dispozície s majetkom.
Primátor zároveň zhodnotil plnenie Roz-
vojového programu mesta Senice na roky
2002 - 2006, v ktorom konštatoval, že väč-
šina cieľov Rozvojového programu bola
splnená a je výsledkom úsilia orgánov
mesta, ale aj podpory inštitúcií a občanov
mesta.
25. mestské zastupiteľstvo zvolal primátor
mesta na 23. novembra 2006. Predmetom
rokovania budú materiály, ktoré na svojom
7. riadnom zasadnutí odporučila preroko-
vať mestská rada. 2. decembra 2006 sa
uskutočnia komunálne voľby primátora
mesta a poslancov mestského zastupiteľst-
va. Novozvolený primátor a mestské
zastupiteľstvo sa ujmú svojich funkcií až
zložením sľubu na ustanovujúcom mest-
skom zastupiteľstve, ktoré musí súčasný
primátor zvolať do 30 dní od uskutočne-
nia volieb. JUDr. Katarína Vrlová

prednostka mestského úradu

Kanalizácia 
Kunov - Čáčov

Po viacerých rokovaniach primátora
Senice Ľ. Parízka s Bratislavskou vodáren-
skou spoločnosťou (BVS) bola stavba
Odkanalizovanie mestských častí Čáčov
a Kunov v Senici zaradená do investičných
akcií na roky 2006-2008. Po aktualizácii
projektu BVS Bratislava  uskutočnila výber
zhotoviteľa stavby, ktorým sa stala spoloč-
nosť AQUASTAV, a. s. Bratislava. Celkový
náklad stavby predstavuje 200 mil. Sk,
z toho viac ako 40 miliónov je investícia
Mesta Senica, ktoré bude financovať daž-
ďovú kanalizáciu a všetky domové
prípojky. 

V časti Kunov už zhotoviteľ
AQUASTAV, a. s. s prácami začal. Zaria-
denie staveniska je zriadené v bývalom
dvore Poľnohospodárskeho družstva.
Zemné práce sa t.č. realizujú v poli medzi
Sotinou a Kunovom.

V časti Čáčov bude práce vykonávať
UNISTAV, s. r. o. Senica ako subdodávateľ
a nastúpi po 15. novembri. Ten tiež začne
s prácami v poli od čerpacej stanice ČOV.

Všetkých obyvateľov dotknutých častí
ubezpečujeme, že na pracovnom rokova-
ní so zhotoviteľom bol dohodnutý taký
harmonogram prác, aby počas zimných
mesiacov neboli rozkopané zastavané
časti, čo znamená, že v mesiacoch novem-
ber, december 2006 a január, február
2007  by sa mali práce vykonávať v poli
alebo  v častiach mimo  rodinných domov.  

Pred začatím prác na budovaní kanali-
zácie v cestách jednotlivých ulíc ako
i v štátnej ceste budeme občanov infor-
movať prostredníctvom Našej Senice, TV-
SEN, resp. výveskami v informačných

skrinkách  ako aj cez internetovú stránku
Senice (www.senica.sk).  

Po odsúhlasení projektu organizácie
dopravy a upresnení prác v jednotlivých
uliciach bude v informačných skrinkách
v Kunove i v Čáčove vyvesená mapka, kde
si občania môžu pozrieť trasy kanalizač-
ných zberačov  a stôk  splaškovej a daž-
ďovej kanalizácie . V prípade nejasností
a potreby je možné pozrieť si podrobnej-
šie výkresy na oddelení  výstavby, dopravy
a ŽP v budove Mestského úradu v Senici
(č. kancelárie 305). 

Budovanie kanalizácie v takom veľkom
rozsahu spôsobí v Kunove a Čáčove veľké
úskalia, s ktorými sa zhotoviteľ stavby
musí popasovať. Počas prác budú postup-
ne cesty ulíc zúžené alebo uzavreté, čo
budú signalizovať dopravné značky. Počas
budovaní kanalizácie v štátnych cestách
II/500 (Čáčov) a III/05117 (Kunov) bude
úplná na určitú dobu uzávierka cesty. Toto
všetko si  vyžiada od občanov veľkú trpez-
livosť a pochopenie. Bude nutná veľká
opatrnosť a disciplína chodcov i vodičov.

Oddelenie výstavby, 
životného prostredia a dopravy MsÚ

Rekonštrukcia Svetlušky 
Denný stacionár pre mentálne postih-

nuté deti Svetluška  v Kunove, ktorého
zriaďovateľom je  Pro Region, n.o., začal
svoju činnosť 1. marca 2006.  Umožnila
do rekonštrukcia interiéru starej školy, kde
sa preinvestovalo 400 000 Sk z rozpočtu
mesta Senica  a pomohli aj ďalšie subjekty.
Manažment Domova sociálnych služieb
(DSS) plánuje ešte ďalšie rekonštrukčné
práce objektu, ktoré umožnia rozšíriť
zameranie zariadenia. 

Po začatí pravidelnej činnosti v bezba-
riérovom zariadení pokračovali stavebné
úpravy, ktorými sa rozšírili priestory pre kli-
entov i pre personál a kapacita domova
sociálnych služieb vzrástla na 30 osôb.
Finančne sa  na tom podieľalo Minister-
stvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Trnav-
ský samosprávny kraj, spoločnosť SPOSA
a viacero súkromných darcov. 1. septem-
bra  tu bola otvorená aj elokovaná trieda
senickej Spojenej školy, ktorá je špeciál-
nou učebňou pre deti s autizmom. 

V budúcom roku  by mala úprava
objektu pokračovať prestavbou podkrovia
na priestory, ktoré  by slúžili na tzv. špeci-
alizovaný cestovný ruch, teda na  rekreá-
ciu a terapeutické programy  pre mentálne
postihnuté osoby a tiež ako školiace záze-
mie pre ľudí starajúcich sa o tieto deti.
V hornej časti budovy  by vznikla jedna
miestnosť  pre prácu komunity. Súčasťou
plánov je tiež dobudovať exteriér o tvorivé
dielne a záhradu.  

DSS Svetluška získalo malé granty od
rôznych spoločností, ktoré  sú určené na
programové aktivity a vzdelávanie
zamestnancov.  DSS uskutočnilo v lete
prvé  integrované prázdniny, ktorých sa
v týždňových turnusoch  zúčastnilo vyše
60 detí. NS
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Aktivity radnice
2. 10. - Stretnutie so speváckym zbo-

rom Cantilena k príprave medzi-
národného festivalu v zborovom
speve.

- Arcelor - rokovanie s manažmen-
tom o zámeroch budúcej
výstavby fabriky.

- Pracovné stretnutie ohľadom
protipovodňových opatrení v Sotine.

- Jednota dôchodcov Slovenska -
pracovné stretnutie s členmi výbo-
ru k aktuálnym problémom
v jednotlivých častiach mesta.

3. 10.- Proma Žilina - príprava zámeru
výstavby novej športovej haly.

- Rokovanie s politickými stranami
SMER, SDKÚ - DS, Strana
zelených Slovenska.

9. 10. - Rokovanie s firmami ZIPP, IPEC,
DIPA - zosúladenie harmonogra-
mu výstavby novej fabriky
Heironvil v priemyselne zóne.

10. 10. - Výbor Oblastného športového
združenia o financovaní telový-
chovy.

11. 10. - Slávnostné uvedenie do prevádzky
opravenej telocvične v II. ZŠ po
povodniach.

- Rokovanie s talianskym investo-
rom.

- Prezentácia priemyselného parku
chorvátskej agentúre a štátnemu
tajomníkovi ministerstva hospo-
dárstva Chorvátska.

12. 10. - Pracovné stretnutie s manažmen-
tom Technických služieb k jesen-
nému upratovaniu.

- SOU Senica - prezentácia projek-
tu Otvorená škola.

- Rokovanie s Ing. Sališom o zosúla-
dení zámerov skupiny Kord s mož-
nosťami mesta.

13. 10 - Mosty - prijatie mladých výtvarní-
kov z Česka, Rakúska, Poľska a SR.

- Pracovné rokovanie na tému
výstavba kostola v Sotine.

14.10. - Otvorenie cyklotrasy.
16.10. - Rokovanie s BVS o výstavbe

kanalizácie Kunov, Čáčov.
- Trnava - rokovanie sociálnej

komisie VÚC Trnava.
17. 10. - Reding - rokovanie na tému časo-

vý harmonogram výstavby infrašt-
ruktúry v priemyselnom parku.

- Rokovanie so zástupcami Sloven-
skej sporiteľne na tému možnosti
spolufinancovania zámerov
mesta.

- Rokovanie s mexickou firmou
o vstupe do priemyselného parku.

- Rokovanie s rakúsko - slovenskou
firmou.

18.10.- Prijatie členov Slovenského syndi-
kátu novinárov.

- Rokovanie s investičnou skupinou
realizujúcou projekt Golfové
ihrisko za letiskom a možnosti
riešenia infraštruktúry.

19.10. - Prijatie konzula Švajčiarskeho
veľvyslanectva na Slovensku.

- Trnava - rokovanie s developer-
skou skupinou o výstavbe novej
obchodnej zóny na Párovciach.

- Pracovné rokovanie s riaditeľom
Technických služieb J. Kaščákom -
o príprave na zimu a vývoz
komunálneho odpadu.

20.10. - Tatra banka - rokovanie o spolufi-
nancovaní projektov.

- Rokovanie s riaditeľkou Polikliniky,
n. o. Ing. A. Kovačičovou o ekono-
mickej analýze organizácie. 

- Pamätník M. Bartoňa v Čáčove -
uctenie si pamiatky popraveného
čáčovského richtára.

23.10.- Rokovanie s investormi na tému
hromadná bytová výstavba,
bytové domy.

24.10. - Cantilena - príprava medzinárod-
ného koncertu.

25.10. - Rokovanie s investormi zaoberajú-
cimi sa energetikou, téma bioma-
sa.

- Stretnutie s dôchodcami pri príle-
žitosti  Mesiaca Úcty k starším.

- Rokovanie na VÚC Trnava - rada
TTSK.

26.10.- Rokovanie s riaditeľom OR PZ
Mgr. F. Harnúškom o bezpečnosti
v meste a ďalšej spolupráci.

27. 10.- 30. výročie Materskej školy
v Čáčove.

30.10. - Rokovanie s riaditeľkou Záhorské-
ho osvetového strediska RNDr.
Ľ. Krištofovou o spoločnej
príprave environmentálnych
a kultúrnych projektov.

- Rokovanie s projektantami na
tému výstavba viacúčelovej
športovej haly.

31.10. - Rokovanie s riaditeľom Mestského
podniku služieb o príprave projek-
tu opráv a rekonštrukcie ciest
v bývalých kasárňach.

2. 11. - SARIO Bratislava - rokovanie
s agentúrou pre podporu investo-
rov o postupe výstavby priemysel-
ného parku v Senici.

6. 11. - Športová hala - projektová štúdia,
posúdenie a zosúladenie architek-
túry s okolím.

- Rokovanie s  firmou OMS o ďal-
ších zámeroch rozvoja.

- Rokovanie s majiteľom firmy Hílek
o bytovej výstavbe v meste a
investičných cieľoch firmy na
území mesta.

9. 11. - Otvorenie Prezentácie stredných
škôl.

- Priateľské posedenie senických
dôchodcov s partnermi z družob-
ného mesta Velké Pavlovice.

10.11. - Rokovanie so skupinou Kord, SH a
firmou Deloitte o realizácii záme-
rov skupiny Kord v areáli SH.

- Rokovanie s podpredsedom VÚC
Trnava Bc. Zdenkom Čambalom o
doprave v meste a regióne, prípra-
va zámerov mesta do rozpočtu
VÚC Trnava pre riešenie dopravy.

- Stupava - slávnostné záverečné
rokovanie združenia miest a obcí
Záhoria pri príležitosti ukončenia
funkčného obdobia.

13.11. - Rokovanie o postupe prác pri
výstavbe ihriska s umelou trávou a
umelým osvetlením.

14.11. - Rokovanie s taliansko - francúz-

skym investorom.
- Firma SEISA - záverečné rokovanie

s investorom o zosúladení krokov
pred začatím výstavby fabriky.

15.11. - Pracovné rokovanie so zástupca-
mi Slovenskej správy ciest, VÚC
Trnava, štátnych orgánov v oblasti
dopravy, dopravnými inžiniermi
na tému križovatka a postup
samosprávy a štátnej správy pre
zlepšenie dopravy.

16.11. - Pracovné rokovanie s projektanta-
mi o zámeroch mesta v zmysle
schváleného Územného plánu,
vzájomná výmena skúseností.

17.11. - Rokovanie s firmou Aquastav
a Unistav realizujúcich kanalizáciu
Kunov, Čáčov.

18.11. - Výročná členská schôdza Dobro-
voľného hasičského zboru.

- TV Sen - televízna debata s pod-
predsedom vlády SR Dušanom
Čaplovičom.

Nájomné byty 
Na sídlisku Sotina v blízkosti polikliniky

vyrastá nová bytovka. Zdroje financovania
sú dva. Dotáciu vo výške 13,495 mil. Sk
poskytlo Ministerstvo výstavby a regionál-
neho rozvoja. Mesto Senica financuje
stavbu formou úveru zo ŠFRB vo výške
31,487 mil. Sk. V bytovke bude 60 nájom-
ných bytov. Text a foto bar  

Obnova tradičných
remesiel 

Na októbrovom zasadaní mestského
zastupiteľstva  bol schválený Plán hospo-
dárskeho a sociálneho rozvoja Senice,
ktorý vytyčuje hlavné smery rozvoja
mesta v nasledujúcich  rokoch. Jedným
z cieľov je aj oživenie tradičnej kultúry
a remesiel v širšom spektre aktivít, ktoré
sú zachované alebo obnoviteľné. Ich
zdroj je v dokumentácii, zvykoch, tradíci-
ách a v ľudskom potenciáli.  

V rámci programu Interreg III A s rakús-
kymi a českými partnermi vzniká v Senici
tzv. remeselný rínek. Umiestnený bude
v bývalých kasárňach. Cieľom zariadenia
bude aktívne podporovať ľudové tradície
a zvyky dokumentačnou činnosťou,
vytvárať  podmienky  pre    organizátorov
podujatí s týmto zameraním. V rámci oži-
venia tradičnej kultúry v remeselnom
rínku  bude obnovená výroba habánskej
keramiky. bar
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SADZBY daní na rok 2007
Pre výpočet  dane z nehnuteľností boli použité ceny pôdy (ornej pôdy, trvalých tráv-

nych porastov) podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 582/2004 Z. z., kedy základom pre výpo-
čet  dane je cena pôdy vynásobená výmerou, vypočítaná cena sa zaokrúhľuje na celé
koruny nadol a táto suma sa vynásobí sadzbou, ktorá je určená vo VZN -  0,25 %.
Príklad: Daňovník má 1000 m2 ornú pôdu v katastrálnom území Senica - cena pôdy je
21.84 Sk - výpočet: 1000 x 21.84 = 21 840 Sk x sadzba dane 0,25 % = 54.6 Sk. Teda za
1000 m2 ornej pôdy v Senici zaplatí daňovník - daň sa zaokrúhľuje na celé koruny sme-
rom nahor = 55 Sk.
Pre výpočet dane z nehnuteľností za pozemky - záhrady, zastavané plochy a nádvoria,
ostatné plochy a stavebné pozemky boli použité ceny pôdy podľa prílohy č. 2 k zákonu
582/2004 Z. z. Výpočet je obdobný ako pri ornej pôde a trvalých trávnych porastoch,
sadzbou dane je príslušné percento za jednotlivý druh pozemku určené vo VZN.

Daň z pozemkov: 
cena pôdy % 

a) orná pôda Senica 21,84 Sk/m2 0,25    
Kunov    17,01 Sk/m2 0,25 

b) tráv. porasty  Senica          5,94 Sk/m2 0,25
Kunov 3,28 Sk/m2 0,25

Lesy, rybníky Senica 0,25 
Kunov    0,25

c) záhrady, nádvoria, ostat. plochy 
Senica           140    Sk/m2 0,43 
Kunov, Čáčov,Košutovec 140   Sk/m2      0,29
Brestové, Horné a Dolné Suroviny 140   Sk/m2 0,15   

d) stavebný pozemok 
v k.ú  Senica, Kunov 1400   Sk/m2 0,40 

Daň zo stavieb:
suma

a) stavby na bývanie  + príslušenstvo           

Senica + IBV Čáčov 5.25
Kunov, Čáčov,Košutovec (mimo IBV Čáčov) 3.0   
Horné a Dolné Suroviny, Brestové 2.50
b) stavby poľnohosp. prvovýroby,skleníky 7.50

c) chaty, záhr.  chatky 30.00

d) garáže 21.00

e) priemys. stavby 95.00

f) podnikateľ. objekty, administr. budovy, sklady 95.00

g) ostatné stavby 25.00

Daň z bytov:
a) byty 3.50

Nebytové priestory:
a) nebytové priestory - (Robotnícka 59, 61,Hollého 741,Štefánikova707,
Hurbanova 523, Sotinská 1421, Gen. L. Svobodu 1361   
Záhradná 1052, Robotnícka 110                                                   21.00

b) nebytové priestory - Robotnícka 57, 58, L. Novomeského 1210, 1213,
Nám. Oslobodenia 16, J. Kráľa 738, 739, Štefánikova 726
Hviezdoslavova 484, Hurbanova 486, Hollého 741/7       95.00     

Pri viacpodlažných stavbách uvedených v písm. a), b), c), g) sa upravená ročná sadzba
dane zvyšuje o 3 Sk za každý aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie nadzemné
podlažie (aj manzardka) okrem prvého nadzemného podlažia a pri viacpodlažných stav-
bách uvedených v písm. e), f)  sa upravená ročná sadzba dane zvyšuje o 10 Sk za každý
aj začatý m2 zastavanej plochy za každé ďalšie podlažie  okrem prvého nadzemného
podlažia. Finančné oddelenie MsÚ

Vážení 
občania - daňovníci!

Dňa 26. októbra schválilo mestské
zastupiteľstvo v Senici Všeobecne záväz-
né nariadenie č. 7 (VZN) o dani z nehnu-
teľností na rok 2007.  VZN upravuje daň
z nehnuteľností za pozemky, stavby a byty
v katastrálnom území Senica  a Kunov.
Upravuje  tiež platenie dane, oslobodenie
a zníženie dane.
Daň z nehnuteľností sa vyrubuje a vyberá
od 1 Sk.
Daň je splatná podľa zákona do 31. mája
bežného zdaňovacieho obdobia, ktorým
je rok. VZN upravuje, že  správca dane
(Mesto Senica) umožňuje daňovníkom
zaplatiť daň v 3 rovnakých splátkach, a to:
1. splátka najneskôr do 31. mája 
2. splátka najneskôr do 31. augusta
3. splátka najneskôr do 31. októbra
Daň možno zaplatiť aj naraz najneskôr do
31. mája. Ak niekto zabudne zaplatiť daň
v tomto termíne a zaplatí ju napr. 30.
októbra, musí počítať so sankciami, a to
sankčným úrokom, ktorý je správca dane
povinný podľa zákona  (č. 511/1992 Zb. z.
o správe daní a poplatkov) vyrubiť (vo
výške 4-násobku základnej úrokovej sadz-
by NBS). 

Správca dane poskytuje oslobodenie
od dane z pozemkov, stavieb a bytov:

pozemky užívané školami a školskými
zariadeniami, pozemky, na ktorých sú cin-
toríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylo-
vé lúky, močiare, plochy slatín a slancov,
rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy
a pásma hygienickej ochrany vodných
zdrojov I. a II. stupňa, stavby slúžiace ško-
lám a školským zariadeniam a zdravotníc-
kym zariadeniam, stavby užívané na účely
sociálnej pomoci, múzeá, galérie, knižni-
ce, výstavné siene, osvetové zariadenia,
kostoly a modlitebne. 

Správca dane poskytuje zníženie dane
zo stavieb a bytov, a to vo výške 50 % na
stavby na bývanie a na byty, ktoré majú vo
vlastníctve občania s ťažkým zdravotným
postihnutím – vlastníci preukazov ZŤP
a ZŤP/S - ktoré slúžia na ich trvalé bývanie
podľa výšky ich vlastníckeho podielu.
Zákon (582/2004 Z.z. o miestnych dani-
ach...) ukladá oznamovaciu povinnosť,
ktorá je 30 dňová. To znamená, že každý,
kto kúpi, vymení, dostane do daru, zdedí
v našich katastrálnych územiach nehnute-
ľnosť - pozemok, stavbu alebo byt, je
povinný to oznámiť
do 30 dní od zápisu do katastra nehnute-
ľností v Senici správcovi dane. Stačí ak
doručí na finančné oddelenie - správu
dane z nehnuteľností - fotokópiu kúpnej,
darovacej či inej listiny
s pečiatkou zápisu do katastra. Táto povin-
nosť sa týka nového aj starého vlastníka.
Za nesplnenie si tejto povinnosti - povin-
nosti nepeňažnej povahy - musí správca
dane uložiť
daňovníkovi pokutu. Oznamovacia povin-
nosť sa týka aj zmeny mena a bydliska!
Ak ste ešte nezaplatili  daň z nehnuteľnos-
tí na rok 2006, určite tak urobte ihneď. Ak

nemáte
istotu a neviete si spomenúť či ste zaplatili - nech sa páči, spýtajte sa, sme tu pre vás
a odpovieme  vám na akúkoľvek  otázku.  Nájdete nás v budove  MsÚ na 4. podlaží
č. dverí 410.
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Väčšie právomoci
samosprávy
(dokončenie zo str. 1)

- regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu,

- sociálnej pomoci – mesto od 1. januára
2003 rozhoduje o poskytovaní
opatrovateľskej služby a v súčasnosti
túto službu zabezpečuje 24
opatrovateliek. V komplexe ďalších
služieb a novovytvorených zariadení
sociálnych služieb vytvárame pod-
mienky pre poskytovanie sociálnej
pomoci všetkým skupinám a odká-
zaným spoluobčanom. 

- Školstva,
- telesnej kultúry,
- zdravotnej starostlivosti – mesto zria-

ďuje Polikliniku Senica, n.o. a táto
začína činnosť 1. marca 2003 a v roku
2004 sa sťahuje do nových priestorov
Polikliniky do Sotiny. Od roku 2005
Poliklinika Senica, n.o. prevádzkuje
Sotinskú lekáreň a skvalitňuje pod-
mienky na poskytovanie zdravotníckych
služieb.

- Územného plánovania a staveného
poriadku,

- pozemných komunikácií,
- podpory rozvoja bývania,

Práve z dôvodov presunov kompetencií,
došlo v tomto období aj k prechodu pra-
covno-právnych vzťahov z orgánov štátnej
správy na mesto a počet pracovníkov
mesta sa zvýšil.

Už 1. júla 2002 prešla zriaďovateľská
pôsobnosť siete škôl a školských zariadení
na mesto Senica, a tak aj majetok týchto
zariadení spolu so zodpovednosťou za
ich prevádzku a údržbu, prípadne investície
do tohto majetku. Originálnou kompetenci-
ou mesta je financovanie materských škôl,
Centra voľného času , Základnej umeleckej
školy a školských jedální pri materských a
základných školách a  školských klubov. Na
základné školy dostávame na prenesený
výkon štátnej správy decentralizačné dotá-
cie od štátu. Od 1.7.2004 sme pre mesto
Senica a 21 obcí zriadili na Mestskom
úrade v Senici Spoločný školský úrad s
dvoma pracovníkmi, ktorí zabezpečujú
štátnu správu v školstve.

1. januára 2003 bol na základe zmlúv
mesta Senice a 22 obcí okresu zriadený
Spoločný obecný úrad, ktorý vykonáva
pôsobnosť stavebného úradu v prvom
stupni. Na tomto úrade pracuje 5 pracovní-
kov a zabezpečujú prenesený výkon štát-
nej správy na úseku stavebnej agendy.

V roku 2005 bola otvorená na mest-
skom úrade kancelária Europe Direct, ktorá
vznikla ako sprostredkovateľský orgán na
výzvu Európskej komisie a poskytuje svoje
služby pre okresy Skalica, Myjava a časť
okresov Trnava a Piešťany. 

V roku 2006 na mestskej polícii bolo zri-
adené chránené pracovisko a 6 pracovní-
kov so zmenenou pracovnou schopnosťou
obsluhuje kamerový systém s cieľom
zabezpečiť v meste väčšiu bezpečnosť a
poriadok. 

V roku 2006 poslanci schválili Zmeny a
doplnky územného plánu mesta, Energetic-
kú koncepciu mesta, Program hospodár-

skeho a sociálneho rozvoja mesta a ďalšie
významné dokumenty, ktorú budú nástro-
jom a podkladom pri ďalšom rozvoji mesta.
Mesto získalo v roku 2006 významný grant
na Priemyselný park, ktorý otvára priestor
pre príchod ďalších investorov a podmien-
ky pre rozvoj zamestnanosti.

Volebné obdobie rokov 2002 – 2006
bolo veľmi dynamické, plné zmien a prílivu
nových kompetencií. Snahou primátora
mesta, mestského zastupiteľstva a mestské-
ho úradu bolo zvládnuť tento vývoj a byť
úspešnými pri napredovaní tohto trendu. 

Mestské zastupiteľstvo zasadalo počas
volebného obdobia 29-krát. Prijalo 779
uznesení (k 19.11.2006) a 65 všeobecne
záväzných nariadení mesta, ich zmien a
doplnkov. Účasť poslancov na zasadnutiach
mestského zastupiteľstva je uvedená v prilo-
ženej tabuľke. Počas tohto volebného obdo-
bia nás opustila poslankyňa Mária Bezde-
ková, ktorú nahradil Ing. Vladimír Minx.

Mesto Senica bolo členom Združenia
miest a obcí Slovenska (ZMOS), Únie miest
Slovenska (ÚMS), Združenia obcí záhor-
skej oblasti (ZOZO) a RNDr. Ľubomír
Parízek, primátor mesta, pôsobil v týchto
organizáciách ako člen Rady ZMOS-u,
podpredseda ZOZO a predseda komisie
školstva, mládeže a športu ZMOS-u. Jeho
aktívne pôsobenie v týchto združeniach
prinášalo cenné skúsenosti pre naše mesto
a riešenia v našich podmienkach.

Dôveru poslancom MsZ v Senici dali
občania aj vo voľbách do Trnavského
samosprávneho kraja v novembri 2005,
kedy boli RNDr. Ľubomír Parízek, Ing.
Anton Cibula a Ing. Štefan Mikula zvolení
za poslancov TTSK. Dnes už pôsobia a
zastupujú záujmy miest a obcí okresu Seni-
ca vo vyššom územnom celku. 

Vo voľbách do orgánov samosprávy,
ktoré sa uskutočnia 2. decembra 2006 roz-
hodneme o našich zástupcoch v orgánoch
mesta na roky 2006 až 2010, preto veľa
šťastia, Seničania a Senica. 

JUDr. Katarína Vrlová
prednostka Mestského úradu

Partnerstvo Taškentu so
Senicou

V rámci spolupráce medzi detským fon-
dom OSN Unicef v Uzbekistane a na Slo-
vensku od 5. do 13. novembra bola na
Záhorí 6-členná delegácia uzbeckých žien.
Prišli si vymeniť skúsenosti z oblasti sociál-
nej práce s deťmi a matkami. V delegácii
boli lekárky, pedagogičky a predstaviteľky
uzbeckého Unicefu: Nuria Tureeva (vedú-
ca delegácie, poslankyňa a predsedníčka
Výboru žien Uzbeckej republiky), ďalej Ino-
bat Karimova, Zuzkhra Ibragimova, Mua-
zam Izmailova, Oyunsaikhran Dendevno-
rov a Shakhlo Ashrafkhanova.

V programe ázijských hostí boli aj
návštevy viacerých zariadení sociálnych
služieb a zdravotníckych zariadení v Senic-
kom okrese i v Myjavskom okrese aj preh-
liadka nášho hlavného mesta, či seminár
s predstaviteľkami Únie žien a občianskeho
združenia Profesionálne ženy.

Podrobnejšie sa zoznámili s prácou
v zariadeniach Svetluška v Kunove, v senic-
kom Domove sociálnych služieb v Senici,

navštívili polikliniku i súkromný penzión
v Krajnom. 

Na pôde okresného mesta Senica
uzbeckú delegáciu v sprievode projektové-
ho manažéra Ivana Šimonoviča a preklada-
teľa Pavla Waldekera prijal 7. novembra na
radnici senický primátor RNDr. Ľubomír
Parízek.

Hostia sa zoznámili so systémom fungo-
vania samospráv (mestských i regionál-
nych) v oblasti starostlivosti o deti a sociál-
ne odkázaných občanov. Zaujímali sa
o financovanie sociálnych, zdravotníckych
a školských zariadení. Primátor Senice im
priblížil okrem špecifík pôsobenia mest-
skej samosprávy aj možnosti financovania
konkrétnych projektov z prostriedkov
Európskej únie. Vzájomnú výmenu skúse-
ností označil RNDr. Ľ. Parízek ako štart do
nového partnerstva Senice s hosťami zo
vzdialenej ázijskej krajiny. Ako „Uzbek“ sa
isto chvíľu cítil aj primátor Senice
RNDr. Ľubomír Parízek, keď ako jedinečný
a doteraz na radnici nezvyčajný darček
dostal od hostí zo Strednej Ázie typický
ručne vyšívaný domáci odev s uzbeckými
vzormi. 

Uzbeckých hostí prijal 7. novembra aj
prednosta Obvodného úradu v Senici
JUDr. Jaroslav Riha. Navštívili tiež Domov
penzión pre dôchodcov v Senici. 

Milan Soukup, foto autor

Úprava priestranstva
pred múzeom 

Priestranstvo pred Múzeom L. Novo-
meského bolo už niekoľko rokov zdeva-
stované. Drobné dlažobné kocky boli
z veľkej časti narušené  a vytrhané, čím
tento  parkový priestor  strácal na kvalite.
Súčasne s opravou lávky cez Teplicu, kto-
rej statiku narušila marcová povodeň, sa
na tomto mieste robí nový povrch zo zám-
kovej  dlažby.                      Text a foto bar 
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Separovanie odpadov
Technické služby Senica, a. s. naďalej

pokračujú v rozširovaní a zintenzifikovaní
separovaného zberu v meste Senica, a tak sa
snažia naplniť literu zákona o odpadoch. Zo
skúseností už zrealizovaných zberov v minu-
lom a tomto období a na základe pripomie-
nok a požiadaviek občanov TS pripravili na
rok 2007 plán zberu pre celé mesto. Z dôvo-
du rozsahu zberu jeho efektívnosti a nasade-
nia techniky bolo mesto rozdelené do troch
zberových oblastí, a to na:

Zvozovú oblasť A (kde patria ulice):
Robotnícka, Štúrova, Krátka, Školská, Dlhá,
Ružová, Hurbanova, V. P. Tótha, Sládkovi-
čova, Bernolákova, Priemyselná, Hviezdo-
slavova, Železničná, Tehelná, Továrenská,
Záhradná, Agátová, Smreková, Jabloňová,
Kalinová, Lipová, Stromová, Orgovánová,
Kaplinská, Olivová, Kvetná, Muškátová,
Jasmínová, Topoľová, Astrová, Kalinčiako-
va, Palárikova, Námestie oslobodenia,
Vajanského, Ružová, Bottova a Kolónia.

Zvozová oblasť B (kde patria ulice):
Sadová, Mudrochova, SNP, Moyzesova,
Fajnorova, Brezová, Dr. Horvátha, M. Neš-
pora, Okružná, Komenského, Rovenská, J.
Kráľa, Štefánikova, Sotinská, gen. L. Svobo-
du, L. Novomeského, S. Jurkoviča, Hurba-
nova (za Perlou), Štefánikova, Komenkého,
Hollého, Námestie oslobodenia.

Zvozová oblasť: Kunov, Brestové, Košu-
tovec a Čáčov.

Presné termíny zberu, zberané vytriede-
né zložky (komodity) a čo kde z vytriede-
ných zložiek patrí, čo kde nepatrí, bude
uvedené v informačnom letáku, ktorý
bude doručený do každej domácnosti.

V termínoch zberu sa TS snažili maxi-
málne dodržiavať zvyklosti z tohto roka,
a to hlavne deň zberu, ale i napriek našej
snahe sme museli pristúpiť pri niektorých
uliciach k zmene zberového dňa, preto je
potrebné si pozorne prečítať informačný
leták.

Separovaný zber TS Senica je vykoná-
vaný tromi  spôsobmi, a to kontajnerovým,
vrecovým (papier, plasty a tetrapaky, sklo,
kovové obaly, biologicky rozložiteľný
odpad) a zvozovým (objemný odpad).
Kontajnerový zber je aplikovaný v sídlis-
kách a v bytových domoch. Vrecový
zber sa aplikuje pri rodinných domoch,
kde občania dostali vrecia, ktoré sa im po
vysypaní vracajú späť, okrem vriec pre bio-
logický odpad, kde pri zvoze obdržia vždy
nové.  Pri zvozovom zbere je objemný
odpad odvážaný od stojísk kontajnerov
a spred rodinných domov. Štvrtým spôso-
bom zberu je donáškový, ktorý si občania
vykonávajú sami, a to odovzdaním vysepa-
rovaných odpadov v zbernom dvore.

Pre odpady, ktorých zber sa priamo
nevykonáva, napr. nebezpečné odpady ale
i ostatné odpady, ktorých zber vykonáva-
me, bol na Železničnej ulici na konci areá-
lu bývalých kasární zriadený Centrálny
zberný dvor. Zberný dvor je otvorený
denne pondelok - piatok od 8. do 16. hod.
a v sobotu od 8. do 14. hod. V zbernom
dvore môže občan tieto odpady odovzdať
bezplatne. Jediným nákladom pre občana
je doprava. Odpad si môže občan priviesť

Poplatok za komunálne
a drobné stavebné
odpady na rok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Senici na svo-
jom 24. riadnom zasadaní konanom 26.
októbra schválilo zmenu Všeobecne
záväzných nariadení č. 17 a č. 3/A.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 17
o nakladaní s komunálnymi a drobnými
stavebnými odpadmi bolo doplnené
o nové články, a to z dôvodu zavedenia
pravidelného zberu  objemných odpadov
z domácností. Ako sme informovali už
v septembri tohto roku prostredníctvom
letákov, každý občan má možnosť vyložiť
objemné odpady na verejné priestranstvo
deň pred termínom vývozu. V prípade, že
bude potrebovať z domácnosti odstrániť
objemné odpady v termíne medzi vývoz-
mi, zabezpečí si dopravu odpadov do
Zberného dvora na Železničnej ul., kde ich
bezplatne odovzdá. Zber objemných
odpadov sa bude celoročne realizovať
v dvojtýždenných intervaloch. O termí-
noch budú všetci občania informovaní
prostredníctvom letáku, na ktorom bude
harmonogram zberu. V súvislosti so zave-
dením tohto zberu bude zrušený vývoz
veľkoobjemových kontajnerov umiestne-
ných v Čáčove, v Kunove, v Senici Ul. SNP,
Kolónia a IBV Záhrady pri pohostinstve
Lipa.

Vo Všeobecne záväznom nariadení
č. 3/A o miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady  bol schválený
paušálny poplatok na rok 2007  pre fyzic-
ké osoby vo výške 600 Sk/osoba/rok.
Medziročné navýšenie poplatku predsta-
vuje 25 Sk. Dôvodom zvýšenia poplatku je
cenový nárast za vývoz komunálnych
odpadov pre budúci rok vo výške 3,5 % zo
strany Technických služieb Senica, a.s.
a zvýšenie poplatku za uloženie odpadov
na skládku, vyplývajúce zo zákona
o poplatkoch za uloženie odpadu.  Z tohto
dôvodu je poplatok vyšší i pre fyzické
osoby, vlastníkov nehnuteľností, ktorí
nemajú v meste trvalý ani prechodný
pobyt ako i pre podnikateľské subjekty.  

Pre fyzické osoby budú platobné výme-

sám alebo si dopravu objedná v TS.
Záverom je treba spomenúť, že pre

občana mesta Senice sú momentálne
vytvorené bezplatné podmienky pre odo-
vzdanie širokej škály vyseparovaných
odpadov, ale nie komunálneho odpadu.
Na základe týchto podmienok by nám už
nemali znepríjemňovať život pohádzané
odpady v remízkach, priekopách
a poľných cestách.

Technické služby aj touto cestou vyzý-
vajú občanov k spolupráci a k čo najväčši-
emu zapojeniu sa do separácie odpadov.
V prípade vašich  pripomienok k zberu sa
môžete kedykoľvek obrátiť na TS na tel.
číslo: 651 3101-2.  Informácie ohľadom
separovaného zberu nájdete i na interne-
tovej stránke www.tssenica.sk, ktorá bude
sprístupnená v najbližších dňoch.

Ing. Marián Fojtlín
Technické služby Senica

ry vydávané tak ako doteraz, raz ročne.
Spôsob platenia a termíny úhrady poplatku
ostávajú taktiež nezmenené. Podrobnosti
platenia budú uvedené na platobnom
výmere. Všeobecne záväzné nariadenia
o miestnom poplatku za komunálne
a drobné stavebné odpady je v článku č. 7
Oslobodenia a úľavy doplnené o úľavu vo
výške 50 % pre študentov a osoby dochád-
zajúce za prácou, ktorí bývajú v ubytova-
cích zariadeniach v mieste štúdia, príp.
zamestnania na území SR. O úľavu je
možné požiadať písomne a doložiť doklad
o ubytovaní v ubytovacom zariadení alebo
potvrdenie o prechodnom pobyte.

Oddelenie výstavby, dopravy
a životného prostredia MsÚ 

Včielka doslúžila 
Mesto Senica sa rozrastá a neustále pri-

búdajú polyfunkčné domy poskytujúce
priestor na podnikanie. Dalo by sa pred-
pokladať, že centrum mesta bude hýriť
pestrou ponukou obchodíkov, služieb, reš-
taurácií, proste tým, čo človek potrebuje.
Žiaľ, nedeje sa tak a mnohé prevádzky
z mesta miznú úplne alebo na vzdialenú
perifériu.

Nedávno  sme sa s ľútosťou rozlúčili
s cukrárňou Včielka, ktorá skončila svoju
prevádzku v meste. Dôvody boli jasné:
neschopnosť platiť vysoký nájom. Z toho
istého dôvodu skončilo i mnoho ďalších:
Zlatá rybka,  Gazdinka, bufet na autobu-
sovej stanici a ďalšie. Je jasné, že vždy ide
o prevádzky, ktoré nie sú založené na pre-
daji alkoholu, lacného tovaru či na pre-
vádzke hracích automatov. Centrum
mesta sa nám pomaly mení na ázijskú
štvrť, domáci podnikatelia odchádzajú.
A hoci je tu množstvo barov, je ťažké nájsť
miesto,  kde  si možno posedieť pri káve
v nefajčiarskom prostredí alebo sa rýchlo
občerstviť v ľudovej jedálni. 

Cukráreň Včielka v centre mesta bude
chýbať. Hoci sú tu ešte iné cukrárne, svo-
jím spôsobom bola jedinečná. Mala svoje
čaro, svoje prostredie, svoj druh kávy,
možno najlacnejšej v meste, mala svoju
klientelu, zlaté rybky v akváriu, príjemný
personál. A svoju históriu. Ešte v časoch,
keď sídlila v Dome služieb na námestí
(dnes daňový úrad) bola akousi stanicou
pre tých, ktorí išli z Polikliniky, z kostola,
z úradov, z nákupov. Tu sa svojho času
dalo občerstviť slaným i sladkým, zmrzli-
nou i teplými nápojmi. Tu sa stretávalo
mesto: mamy s deťmi, dôchodcovia, osla-
vujúci i žialiaci.  Odteraz je cukráreň už
len blednúcou fotografiou z minulosti.
Keď sa cukráreň presťahovala a zlepšila
zásadne svoj interiér , doplatila na trhové
nájmy v centre mesta, ktoré v niektorých
prípadoch dosahujú hodnotu prenájmu
priestorov v hlavnom meste...

Preto na rozlúčku chceme cukrárni
poďakovať za to že nám poskytovala roky
svoje  služby a zaželať, aby sa pomery
zmenili tak, aby sa tu uživili i prosté cuk-
rárne pre obyčajných ľudí. Zbohom Včiel-
ka, mali sme ťa radi. 

RNDr. Ľubica Krištofová
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ZPOZ – dôležitá
súčasť obradov  

Bez členov Zboru pre občianske zále-
žitosti  pri MsÚ Senica  si už  rôzne sláv-
nostné príležitosti ani nevieme predstaviť.
Na neformálnom stretnutí sa s nimi zišli
predstavitelia radnice 10. novembra.

„Som rád, keď počujem priaznivú odo-
zvu na vašu prácu. Svedčí to o tom, že pra-
cujete na vysokej úrovni. Vaša práca, keď
ju chcete robiť vynikajúco a oddane,   je

Diabetici majú svoju
organizáciu

Diabetes mellitus, ochorenie  ľudovo
nazývané aj cukrovka,  je jedným z najča-
stejších a najzávažnejších  a ekonomicky
najnáročnejších chronických ochorení.
Odhaduje sa, že na Slovensku je okolo
350 000 ľudí postihnutých cukrovkou
a ich počet stále narastá. Od 31. októbra
už diabetici v Senici majú svoju základnú
organizáciu Zväzu diabetikov Slovenska
(ZO ZDS), ktorá im chce pomáhať zvlád-
nuť ochorenie a rôznymi podujatiami  šíriť
osvetu. Na ustanovujúcej schôdzi v domo-
ve dôchodcov  za účasti viceprezidenta
ZDS Jána Šindlera schválili názov organi-
zácie DIAMANT Senica. 

V dôsledku akútnych  a chronických
komplikácií toto ochorenie  významne
zvyšuje  chorobnosť, úmrtnosť a zhoršuje
kvalitu života pacientov. Na zakladajúcej
schôdzi  sa preto okrem organizačných
záležitostí zaoberali aj svojimi budúcimi
aktivitami. „Veľa bude závisieť od záujmu
našich členov a od financií,“ hovorí pred-
seda organizácie Alois Matela a dodáva:
„Chceme organizovať  pravidelné stretnu-
tia diabetikov s cieľom  vzájomnej výmeny
skúseností. Ich súčasťou bude prezentácia
výrobkov pre diabetikov, liekov  a zdravot-
níckej techniky. Podstatnou súčasťou
našej činnosti budú prednášky a besedy
s odborníkmi.“ Edukácia pacienta je rozsi-
ahly proces, ktorý zahŕňa oveľa viac než
len pomoc pacientom monitorovať hladi-
nu glugózy v krvi. Treba docieliť,  aby
pacient  sám zohrával kľúčovú úlohu
a treba dať mu potrebné znalosti a návo-
dy, ako sa s diabetes mellitus naučiť plno-
hodnotne žiť a neprehlbovať si zdravotné
komplikácie.  

O vznik organizácie diabetikov sa usi-
lovalo už dlhšie, veď i tu žije početná sku-
pina ľudí a najbližšia organizácia je až
v Starej Turej. Prečo práve diamant? „V
názve je obsiahnuté slovo dia, ktoré evo-
kuje spojenie diabetik,“ vysvetľuj predse-
da ZO ZDS A. Matela. „Diamant je tvrdý
nerast a diabetici musia byť tvrdí k sebe.
Diamant je tiež vzácny  kameň a naša
organizácia chce byť  taká výnimočná na
náhrdelníku organizácií ZDS.“ Záujemco-
via o členstvo v ZO ZDS Diamant Senica
sa môžu obrátiť o podrobnejšie informá-
cie na číslach  0905/529 064 (A. Matela)
a 0914/181 068 (hospodár organizácie J.
Kocian).  bar 

náročná a ťažká. Preto vám chcem poďa-
kovať a vysloviť presvedčenie, že  k nej pri-
tiahnete aj ďalších,“ povedal primátor
Senice Ľubomír Parízek.  No stretnutie, na
ktorom bola prítomná tiež prednostka
MsÚ Katarína Vrlová, vedúca oddelenia
MsÚ Katarína Poláková a matrikárka Anna
Klimáčková, sa hovorilo aj o námetoch,
ako  prácu Zboru pre občianske záležitos-
ti ešte skvalitniť.  Okrem iného sa dohod-
lo, že  parte bude možné vystaviť okrem
doterajších miest na Námestí oslobodenia
a na cintoríne  aj na sídlisku Sotina i na sta-
rom sídlisku. Po vyhotovení skriniek
s osvetlením budú osadené na svoje nové
miesta. Medzi ďalšie námety, ktoré sa
budú postupne realizovať, bude úprava
sedenia v obradnej sieni na cintoríne
a rozšírenie parkovania v blízkosti cintorí-
na.   Zo skôr realizovaných opatrení treba

spomenúť klimatizáciu v obradnej sieni na
MsÚ, ktorá prispela k dôstojnosti obradov. 

Práca člena ZPOZ-u si vyžaduje člove-
ka  zodpovedného, dobre pripraveného
vykonať príslušný obrad. Tento rok s ich
aktívnou účasťou bolo na MsÚ 64 sobá-
šov, slávnostne privítali  55 narodených
detí a vykonali 31 občianskych pohrebov.
ZPOZ asistuje aj pri rôznych spoločen-
ských udalostiach, akými sú, napríklad pri-
jatia zahraničných delegácií, významných
osobností Senice,  ktorých bolo tento rok
7. Pri príležitosti  Pamiatky zosnulých uro-
bili spomienkovú slávnosť na cintoríne. 

Členovia ZPOZ-u  vykonávajú svoju
prácu s vysokou profesionalitou. Pri pohre-
boch rozlúčkou  uľahčujú pozostalým
smútok a pri iných vnášajú do obradu reci-
táciou, hudbou či spevom  dôstojnosť
a sviatočnú  atmosféru.   Viera Barošková

Foto autorka

Členovia ZPOZ-u v Senici.

Partnerstvo hasičov 
Pomôžu aj technikou  

Mesto Senica rozvíja partnerské vzťahy
so švajčiarskym mestečkom Herzogen-
buchsee predovšetkým na samosprávnej,
kultúrnej a športovej báze. Teraz sa k nim
pridávajú i hasiči, ktorí sa dohodli na kon-
krétnej spolupráci. 

Prispela k tomu návšteva veliteľa Mest-
ského hasičského zboru v Senici Jozefa
Kovačovského a vedúcej oddelenia MsÚ
Ľubice Lesayovej vo  švajčiarskom partner-
skom meste v dňoch 26. až 29. októbra.

Na radnici ich prijala  starostka Charlotte
Ruf, ekonóm Rolf Habegger, ktorí vysoko
ocenili doterajšiu úroveň vzájomných vzťa-
hov.

Na hasičskej stanici sa stretli s veliteľom
hasičov Urse Zumsteinom a oboznámili sa
s tamojším systémom dobrovoľného hasič-
stva i technickým  vybavením. Premietnutý
film objasnil štruktúru a systém hasičstva
v Herzogenbuchsee. Prezreli si veliteľskú
centrálu a potom  sa konala prehliadka
hasičských zariadení a autoparku. Seniča-
nov rebrík z hasičského auta vyzdvihol  do
výšky okolo 50 m, z ktorej mali nádherný
výhľad na mestečko a okolie. Po prehliad-
ke materiálneho vybavenia sa  diskutovalo
o technických otázkach a tiež si vymenili
skúsenosti zo zásahov.

Vzájomne prospešná výmena skúse-
ností vyústila do pozvania švajčiarskych
hasičov na budúcoročnú súťaž hasičských
družstiev do Senice, ktorá tak bude mať šir-
šiu  medzinárodnú účasť. Podstatným
výsledkom nadviazania kontaktov je
pomoc senickým hasičom vo forme
potrebného materiálu.  Podľa informácií
poradcu primátora Senice Petra Horvátha,
ktorý spoluprácu hasičov sprostredkoval,
už  v novembri prídu do Senice hasičské
rebríky, hadice,  čižmy či  záchranné dosky.
Úloha  Mestského hasičského zboru
v Senici vzrastá aj v súvislosti s prírodnými
katastrofami, preto je pomoc od hasičov
z partnerského mesta vítaná. bar

XX. Novomeského Literárna
Senica 
Spoznáme víťaza

Vo štvrtok 7. decembra sa rozhodne
o tom, kto v tohtoročnej celoštátnej súťaži
Literárna Senica Ladislava Novomeského
2006 si vďaka svojmu talentu a usilov-
nosti naklonil na svoju stranu porotu nato-
ľko, že bude ďalej literárne rásť s odporu-
čením renomovaných básnikov a spisova-
teľov. 

Predpoludním od 10. hod. bude
v Dome kultúry v Senici odborný seminár
venovaný básnikovi Ladislavovi Novomes-
kému. O pol druhej popoludní si ho pri-
pomenieme pri jeho soche pred múzeom
v parku (Pub DAV). Ceny najlepším odo-
vzdajú na vyhodnotení XX. Literárnej
Senici L. N. v Záhorskej galérii v Senici
o 14. hod.

Súťaž organizujú spoločne Trnavský
samosprávny kraj, Záhorská knižnica,
Mesto Senica, spolu so Záhorským osve-
tovým strediskom Senica, Spolkom sloven-
ských spisovateľov a Spoločnosťou Ladi-
slava Novomeského v Bratislave. Do tema-
ticky voľnej neanonymnej súťaže, ktorá
mala uzávierku 20. októbra, prišlo 591
súťažných doteraz nepublikovaných prác
od 180 autorov v troch vekových kategó-
riách. Súťažné práce posudzovali básnici
a spisovatelia Ján Beňo, Anton Hykisch,
Ján Majerník, Peter Valček a Pavol Stani-
slav, na ktorých odporúčanie tým najtalen-
tovanejším udelia ceny.

ms
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Plenérové priateľstvo 
MOSTY 2006 - poznaj svoj kraj, poznaj

svojho suseda. Pod týmto názvom sa
v dňoch 12. - 15. októbra  uskutočnilo
v Senici  tvorivé stretnutie mladých výtvar-
níkov vo veku 

12  až 18 rokov  z troch susediacich štá-
tov Rakúska, Českej republiky a Slovenska. 

Stretli sa mladí ľudia z troch partner-
ských miest a partnerských škôl -  Musik-
hauptschule Dürnkrut,  Gymnázia Velké
Pavlovice  a Základnej umeleckej školy
Senica.

Účastníci projektu, ktorých rozdeľuje,
ale i spája hraničná rieka Morava, poznáva-
li mentalitu, kultúru, pamätihodnosti a prí-
rodné prostredie hostiteľskej krajiny.

Mladí výtvarníci   si veľmi dobre poro-
zumeli a počas  štyroch dní  vytvorili  veľa
zaujímavých prác  s námetom Kunovskej
priehrady,  architektúry  Senice, Habánske-
ho dvora  v Sobotišti a hradu Branč. 

Prekážkou nebola ani jazyková bariéra,
ktorú  s úspechom  pomáhala odbúravať
Henrieta Bartoňová, tlmočníčka i vyučujú-
ca jazyk slovenský  v rakúskej skupine. 

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým,
ktorí sa  našej tvorivej dielne  zúčastnili
a vytvorili tak skvelú tvorivú atmosféru . 

Výsledky  môžete vidieť na výstave pod
názvom  „MOSTY 2006“.

V Senici  od 16. do 27. novembra
v Galérii ZUŠ  a v Rakúsku  v Musik-
hauptschule  Dürnkrut  od 28 novembra
do 12.  decembra 2006.

Projekt  MOSTY 2006  sme mohli usku-
točniť vďaka finančnej podpore Európskej
únie z programu  INTEREG  III A.

Štefan Orth
koordinátor projektu

Na foto zľava Katarína Poláková a Paula
Krajčiová.

PLENÉR  2006  Mosty
12. októbra 2006 sa vydala skupina 11

žiakov a 2 učitelia z Musikhauptschule
Dürnkrut do rekreačnej oblasti Kunovská
priehrada, aby sa zúčastnili výtvarného pro-
jektu „Mosty 2006“.

Ako aj v roku 2004, stretli sa tu mladí zo
Senice a gymnazisti z Velkých Pavlovíc.

Hneď po ubytovaní sa sme začali s prá-
cou - zhotovovali sa skice krajiny pri prie-
hrade. Nádherné jesenné počasie dalo svoj
príspevok k veľmi dobrej nálade, ktorá nás
sprevádzala po celé štyri dni. Popoludní
sme sa dozvedeli zaujímavosti o umelec-
kom smere „Land Art“, ktoré nám sprost-
redkoval umelec Milan Mikula. Od teórie

k praxi, tak znel nasledujúci príkaz, totiž
výroba Land Art objektov - to sú umelecké
diela z vecí, ktoré poskytuje príroda. Prvý
večer bol venovaný vzájomnému spozná-
vaniu sa. Účastníci zo všetkých troch krajín
museli v partnerskej práci čo najviac o tom
druhom vymyslieť, výtvarne spracovať
a potom partnera predstaviť.

Druhý deň sa začal pre nás ako aj iné
dni, krátkym jazykovým kurzom, ktorý nám
priniesol základné pojmy zo slovenského
jazyka. Potom sme navštívili Záhorskú galé-
riu v Senici, ktorá sa nachádza v peknom
barokovom kaštieli. Samozrejme, že sme aj
tu kreslili. Po návšteve na radnici, kde nás
prijal primátor mesta, vydali sme sa ku
kostolu, aby sme zhotovili ďalšie skice.
Pritom nás nafilmovala Slovenská televízia
a poskytli sme i krátke interview.

Večer 13. októbra sa niesol v znamení
motta „Veľký formát“. V skupinovej práci
vznikli dva veľké obrazy, ktoré čiastočne
štylizovali mosty.

Sobotné doobedie sme strávili v obci
Sobotište, kde sme sa po krátkej návšteve
u pani starostky zaoberali maľovaním starej
zvonice v habánskych dvoroch. Práca
s akrylovými farbami a pastelmi bola pre
našich žiakov úplne nová a mimoriadne ich
fascinovala.

Umelec Jozef Chrena nás sprevádzal na
všetkých výletoch a žiaci ho mohli pozoro-
vať priamo pri maľovaní, čo bolo pre nich
veľmi poučné.

Návšteva zrúcaniny hradu Branč bola na
programe popoludní, odkiaľ sme sa opäť
vrátili s peknými výkresmi.

Večer 14. 10. sa prezentovali všetky
vzniknuté umelecké diela na spoločnej
výstave. Pri táboráku s opekaním špekáči-
kov sme nechali doznieť tento deň.

Výlet na mohylu Bradlo v nedeľu pred-
poludním skompletizoval náš program. Po
obede sme sa pobrali na cestu domov.

Poďakovať by sme sa chceli za vynikajú-
cu organizáciu pánovi Štefanovi Orthovi,
za veľkú pomoc pri prekonávaní jazyko-
vých ťažkostí našej tlmočníčke Henriete
a všetkým umelcom a profesorom, ktorí
nás v našej práci podporovali a dávali nám
cenné rady.

Ďakujeme pekne!
Keď sme sa vrátili do Dürnkrutu, mienili

všetci účastníci jednomyseľne: „Znovu by
sme sa takého podujatia zúčastnili!“

Ingeborg Brandhuber, Andreas Lux

Ďalšie ocenenie pre RECO 
Spoločnosť Grafobal Skalica získala

tohtoročné národné ocenenia pre najlepší
obal - Gold Pack 2006, ktoré jej udelila
odborná komisia za obal na šumivé víno
Johan E. Hubert (J. E. H) v kategórii obalo-
vé prostriedky, za obal na MP3 prehrávač
v kategórii prototypy a funkčné obaly a za
kolekciu obalov Darčekový set 100. výro-
čie Grafobalu. Ocenenie Zlatý Ean získal
zároveň Grafobal za obal na šumivé víno J.
E. H. a Zlatú pečať od Zväzu polygrafie na
Slovensku dostal za vlastnú publikáciu:
Grafobal 100 rokov. Súbor obalov aj pub-
likáciu ku stému výročiu navrhol Milan
Mikula, kreatívny riaditeľ grafického štú-
dia RECO, s.r.o. Senica.

Od Dvořáka k muzikálom
Senickí rodáci,  dirigenti profesionál-

nych vojenských orchestrov, kapitán Matej
Farkaš a poručík Peter Bibza, spojili svoje
orchestre a vytvorili možnosť nezabudnu-
teľného zážitku.

V pondelok 4. decembra   sa od 18.00
hod. v Dome kultúry v Senici uskutoční
výnimočný slávnostný koncert, ktorý
v sebe skrýva niekoľko zvláštností. Prvou
je, že dirigenti a sólisti koncertu sú umelci,
ktorí získali svoje prvé hudobné základy
práve v senickej Ľudovej škole umenia
(dnes ZUŠ). Druhou je hudobné teleso,
ktoré vzniklo spojením dvoch orchestrov
z Čiech a Slovenska. Zo Slovenska je to
Vojenská hudba Banská Bystrica, ktorej

hlavný dirigent je poručík Peter Bibza
a Českú republiku zastupuje Orchester
Vojenského konzervatória z Roudnice nad
Labem. Jeho dirigentom je zástupca veliteľa
konzervatória  kapitán Matej Farkaš. Treťou
zvláštnosťou je zaujímavý a pestrý program
koncertu, ktorý okrem klasických hudob-
ných diel ponúkne divákom i moderné muzi-
kálové melódie. Naraz zaznie Dvořákov
Slávnostný pochod, dve predohry - Bizetova
Carmen a Straussov Netopier.  V druhej časti
to bude výber z klasických a súčasných
muzikálov - My Fair Lady, Cabaret, Helo
Dolly, Les Misérables a ďalších. 

Vo vokálnych sólach sa predstavia Ján
Babjak, tenorista – sólista SND a Petra  Kel-
lerová, mezzosopranistka z Prahy. Tento
projekt vznikol ako oslava 50. výročia zalo-
ženia Vojenskej hudby v Banskej Bystrici
a obsahuje štyri vystúpenia po Slovensku
(B. Bystrica, Turčianske Teplice, Senica
a Piešťany).

Koncert je organizovaný ako benefičný,
s nestanoveným vstupným, a celý výťažok
bude venovaný detským  domovom. Vstu-
penky je možné rezervovať v pokladni
Domu kultúry.    Matej Farkaš, foto autor

Orchester Vojenského konzervatória z Roud-
nice nad Labem pri koncerte v Obecnom
dome v Prahe s Jánom Slezákom .
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Heligónkari 
rozospievali Seničanov

V sobotu 11. novembra sa v priestoroch
IV. základnej školy v Senici rozliehali tóny
heligóniek. Stretnutie s týmto tradičných,
no dnes už vzácnym hudobným nástro-
jom, pre obyvateľov mesta i okolia sprost-
redkovali Záhorské osvetové stredisko,
Klub priateľov heligóniek a IV. ZŠ v Senici.
Na  koncert heligónkarov pod vedením
Mgr. Pavla Grimma prišlo nečakane veľa
hostí , ktorí navyše prejavili záujem aj o
spev, a tak sa za pripravenými textami
piesní len tak zaprášilo.  Dobrá nálada,
spev  tanec, zaujímavá tombola, humorné
slovo ľudového rozprávača pána Tytykala
vytvorili atmosféru a zábavy, ktorá trvala
do večerných hodín. K pohode prispelo i
dobré víno a občerstvenie, ktoré na podu-
jatie zabezpečil primátor mesta RNDr.
Ľubomír Parízek. Potešiteľné bolo, že heli-
gónka nie je doménou len skúsených star-
ších hudobníkov, ale zaujala aj mládež.
Erik Otrísal, 10-ročný malý heligónkar,
predviedol svoje umenie ako hosť večera
a zožal potlesk prítomných.     Ľ. K.

foto autorka

Pribudne detské
dopravné ihrisko 

V Senici na  budúci rok začne  opäť
fungovať detské dopravné ihrisko. Priestor
na výučbu nájdu  deti v areáli autoškoly
Progres. Rozhodol sa ho vybudovať Ing.
Peter Križan vzhľadom na  nedostatočnú
dopravnú výchovu detí, časté dopravné
nehody a celkovú súčasnú dopravnú situá-
ciu v meste.

Cieľom znovu vybudovania dopravné-
ho ihriska je zvýšiť vedomosti, zručnosti a
správne návyky v oblasti bezpečnosti cest-
nej premávky u detí, zdokonalenie jazdy
na bicykli a lepšie vnímanie dopravnej situ-
ácie cestou do školy alebo pri využívaní
pozemných komunikácií vo voľnom čase,
najmä u detí mladšieho školského veku a
mládeže. Pri dopravnej výchove detí
bude spolupracovať so všetkými materský-
mi a základnými školami a chystá sa orga-
nizovať rôzne podujatia a súťaže pre deti
v oblasti dopravnej výchovy detí
a mládeže. NS

Jedenásta fotografia v  kalendári v roku 2006.

ný náhrobník pána Juraja Korontályho, sto-
ličného sudcu. Erb Sotiny - tri obilné klasy
- znázorňujú, že hlavným zamestnaním
Sotiňanov bolo poľnohospodárstvo.
V polovici 18. storočia tu bol založený
majer rodinou Nyáryovcov. Ten prešiel do
vlastníctva rodiny Karola Kuffnera, ktorý
pristavil liehovar v roku 1880 a bol funkč-
ný do roku 1946. Vlastníctvo sa menilo
pozemkovými reformami. Prvá etapa pre-
behla po roku 1918 a druhá etapa zasiahla
Kuffnerov majetok o tri roky neskôr. V 30.
rokoch boli majiteľmi majera i tehelne
Čapek a Verner. 

Čas skladá z čriepkov mozaiku, ktorá
už nikdy nebude kompletná. Časti vypadli,
chýba ich veľa. Na mieste bývalého Ver-
nerovho majera dnes stoja výškové obytné
budovy. 

Ján Peter
Foto z archívu rodiny Vernerovcov

List z kalendára
Sotina v spomienkach

Na záver roka sa krátkym príspevkom
vraciame ku kedysi samostatnej obci Soti-
na. Už niekoľko desaťročí je súčasťou
Senice a stalo sa z nej sídlisko. Pôvodná
dedina zostala v spomienkach.

Na prechádzkach rodnou dedinou for-
moval svoj talent známy sotinský rodák,
maliar - akademik Ján Mudroch. Ktovie,
koľkokrát navštívil svoje obľúbené miesta
Lajdov a Lánikov mlyn? Z nich dnes stojí
len jeden, Lánikov mlyn, ako kulisa minu-
lých čias. Okrem toho zostala stáť len časť
Rovenskej ulice, ktorá je dnes doplnená už
modernou výstavbou. Tak je to i na Párov-
ciach. Stojí tiež stará lipa pri starom sotin-
skom cintoríne, ktorý má dnes modernú
parkovú podobu. Snáď existuje aj význač-

Správa pre podnikateľov:
EDP kontrola v daňovej
správe SR

V snahe prispôsobiť sa európskym tren-
dom v používaní analyticko-kontrolných
nástrojov  pri daňových kontrolách bola
v podmienkach daňovej správy Slovenska
implementovaná elektronická kontrola
tzv. EDP kontrola. Pod EDP (electronic
data processing) kontrolou sa rozumie
využívanie počítačových kontrolných
metód na analýzu, hodnotenie a kontrolu
dát za účelom verifikovania účtovných
transakcií spracovaných v elektronickom
prostredí. 

Čo to znamená? Znamená to, že výkon
EDP kontroly  spočíva v dôkladnejšej ana-
lýze existujúcich informácií v daňových
priznaniach, hláseniach, účtovných výka-
zoch daňových subjektov pomocou analy-
tického softvéru a iných nástrojov urče-
ných na elektronické spracovanie dát.
Zavádzanie EDP kontroly je dôsledkom
globalizácie obchodovania a rozvoja med-
zinárodného podnikania a s týmito javmi
súvisiaceho rapídneho rozvoja elektronic-
kého fakturovania, elektronického obcho-
dovania a elektronického spracovania dát. 

V súčasnosti je narastajúca tendencia
daňových subjektov viesť a uchovávať

svoje účtovné záznamy v elektronickej
forme. V tejto súvislosti aj daňová správa
SR modernizuje kontrolu daní prostredníc-
tvom automatizovanej podpory a snaží sa
výkon daňových kontrol  prispôsobiť poži-
adavkám a kritériám, ktoré sú na ňu klade-
né zo strany daňových subjektov aj zo
strany európskych štruktúr. V konečnom
dôsledku však postupy a metódy výkonu
EDP kontroly zostávajú v porovnaní s „tra-
dičnou“ daňovou kontrolou nezmenené,
líšia sa len v používaní kontrolno-analytic-
kých nástrojov. 

Kontrola EDP si vyžaduje ústretovú
spoluprácu zo strany daňových subjektov,
teda poskytnutie účtovných a iných záz-
namov na technických nosičoch dát.
Zámerom je dosahovať postupné odbre-
meňovanie daňových subjektov od posky-
tovania predmetných dát v papierovej
forme. Hlavnými cieľmi EDP kontroly sú: 
- skrátenie výkonu daňovej kontroly
u daňového subjektu,
- spracovanie rozsiahlych účtovných výstu-
pov a veľkého množstva údajov obsiahnu-
tých v nich za veľmi krátky čas,
- postupné odbúranie papierovej kontroly,
- dosiahnutie kontinuity v oblasti výkonu
daňových kontrol s krajinami Európskej
únie.

Ing. Peter Fojtlín
riaditeľ Daňového úradu Senica



M
o

za
ik

a 
z 

m
es

ta
Naša Senica 11/2006

10

Prišli sa pokloniť ich
vráskam...

Posledný októbrový deň sa vybrali deti
zo Školského klubu IV. ZŠ v Senici do
Domova dôchodcov, aby svojou zdravi-
cou potešili jeho obyvateľov na záver
Mesiaca úcty k starším. Deti zaspievali,
zarecitovali a krásnym úprimným príhovo-
rom vyjadrili svoje pocity ku všetkým sta-
rým ľuďom. A hoci sa pri tejto príležitosti
stali naše návštevy v domove dlhoročnou
tradíciou, po prvý raz sme naše „pozdra-
venie“ vysielali do ich domováckeho roz-
hlasu, aby nás počuli aj ležiaci obyvatelia.
Naše deti starkým nakreslili obrázok, kde
vyjadrili svoj obdiv a poďakovanie. 

Z domova sme odchádzali s dobrým
pocitom, že sme urobili aspoň malú
radosť a zažali plamienok lásky v srdieč-
kach starkých. Nech im budúce dni prine-
sú radosť, šťastie, lásku a nech sa stretá-
vajú s úctou k svojim vráskam nielen
v mesiaci október, ale na každom kroku.

Iveta Potočárová
ved. vychovávateľka ŠKD, IV. ZŠ

Zber gaštanov 
IV. ZŠ v Senici v spolupráci s poľovníc-

kym združením Raková zorganizovala
v mesiacoch október a november zber
gaštanov. V súťaži sa najviac darilo škol-
skému klubu detí a 2.A triede. Nazberané
gaštany iste budú zvieratkám chutiť tak
ako deťom sladká odmena v podobe torty.

Mgr. J. Grimmová

Prezentácia stredných škôl
Spoznaj a dobre vyber!  

Do výberu ďalšieho štúdia pre deti kon-
čiace povinnú školskú dochádzku aktívne
vstúpil vo štvrtok 9. novembra  v senickom
Dome kultúry už 8. ročník Prezentácie
stredných škôl. Podujatie pripravené Peda-
gogicko-psychologickou poradňou (PPP)
spolu s Mestom Senica a MsKS v Senici
využíva každý rok okolo 1 200 návštevní-
kov na získanie potrebných informácií, rád,
konzultácií a poradenstva pre voľbu ďalšie-
ho štúdia. Predpoludním  prezentáciu nav-
števovali najmä deti s výchovnými poradca-
mi zo základných škôl, popoludní častejšie
aj deti s rodičmi.

Prezentáciu otvorila riaditeľka PPP
PhDr. Anna Sekáčová a medzi hosťami

okrem iných privítala Mgr. Evu Vaškovú,
vedúcu oddelenia odborných činností
a zároveň zástupkyňu prednostky Krajské-
ho školského úradu v Trnave, senického pri-
mátora RNDr. Ľubomíra Parízka. Na pre-
zentácii sa zúčastnili tiež prednosta
Obvodného úradu  v Senici JUDr. Jaroslav
Riha a Ing. Mária Fábiková,  riaditeľka
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
v Senici, dôležitého článku v reťazci pri
uplatnení absolventov škôl na trhu práce. 

Cieľom akcie  bolo  poskytnúť potrebné
informácie deťom, rodičom a pedagógom
škôl, aby  pri voľbe štúdia dieťa  svoje záuj-
my skonfrontovalo s možnosťami, aby po
získaní stredoškolského vzdelania nielenže
získalo potrebné množstvo vedomostí, ale
malo aj šancu ich uplatniť na trhu práce
v regióne a nerozširovalo rady nezamest-
naných.

V Dome kultúry sa prezentovalo 25
stredných škôl nielen zo Záhoria, z okresov
Senica a Skalica, ale zo širšieho územia
západného Slovenska od Bratislavy, cez
Modru, Piešťany, Nové Mesto nad Váhom,
Trenčín, Starú Turú, Myjavu. Štátne
i súkromné školy mali ambíciu zaujať nato-
ľko, aby nerozhodnutý žiak, ktorý hľadal na
prezentácii radu a pomoc, zareagoval
práve na ich ponuku. 

Počítačové  a iné audiovizuálne prezen-
tácie, písomné materiály o študijných
odboroch, informácie pedagógov aj štu-
denti konkrétnych stredných škôl deviata-
kom zo základných škôl približovali nielen
štúdium, ale  život stredoškolákov  na inter-
náte a vo voľnom čase. K dispozícii boli
výstavky z produkcie  škôl, ukážky zruč-
nosti  absolventov pri miešaní nápojov,
aranžovaní, ochutnávka pekárskych a cuk-
rárskych výrobkov a podobne. Prezentácia
stredných škôl dovtedy nerozhodnutým
deťom pri voľbe  povolania pomohla sa nie-
len zorientovať, ale aj rozumnejšie rozhod-
núť čo ďalej. M. Soukup

2.A trieda s tortou za zber gaštanov.

Aktivačná činnosť  
(dokončenie zo str. 1)

Vďaka  tejto činnosti sa naše mesto
Senica stáva čoraz krajším a hlavne čistej-
ším.  Ľudia zamestnaní na aktivačných prá-
cach  robia osožnú prácu. V jarných mesi-
acoch  pomáhali likvidovať všetko, čo
zostalo po marcových  záplavách a júno-
vých prívalových dažďoch. Nebola to prí-
jemná práca. Čistili chodby, pivnice, sute-
rény, kde vyrazili kanály s odpadom.
Pomáhali aj úradom a školám. Dvakrát
pokosili cyklotrasu a pomáhali uviesť do
prevádzky aj jej najnovšiu časť. V Senici
pribudlo aj nové námestie pri novoposta-
venom hoteli Arli, kde tiež 3 až 4 razy do
týždňa zbierajú  papiere a odpadky.  Takis-
to 2-krát do týždňa čistia autobusovú sta-
nicu.

V septembri vysadené ruže  na Námes-
tí oslobodenia nahradili  celoročne zelený-
mi  stromčekmi, kríkmi a tujami. Na Hvi-
ezdoslavovej a Štefánikovej ulici zasadili
39 stromov. Pred sviatkom Pamiatka
zosnulých  v okolí cintorína hrabali lístie,
nakladali  na traktor  a Technické služby

lístie odvážali. Predovšetkým po víkende
je na niektorých miestach väčší neporia-
dok, ale v priebehu týždňa  dajú všetko do
poriadku. A mimochodom – nie sme si za
ten neporiadok niekedy zodpovední sami?

„Ich  práca nie je určite zbytočná, viem
to posúdiť aj z telefonátov, ktoré dostáva-
me na Mestský úrad,“ dodáva A. Reháková.

bar

Dlhá a krásna jeseň udržala posledné listy na
stromoch až takmer  do konca novembra.
V parkoch pri Múzeu L. Novomeského a pri
starej poliklinike napadané lístie v novembri
hrabali občania zamestnaní na aktivačných
prácach.  Foto Viera Barošková

CVČ pozýva
MIKULÁŠ v Stonožke
V sobotu 2. decembra
o 16.30 hod. a o 18. hod.
pozývame členky Mater-
ského centra  s deťmi na
slávnosť  Mikulášska
besiedka v Materskom
centre.

V sobotu 9. decembra  Stonožka  pozýva
deti s rodičmi a širokú verejnosť na 

divadelné predstavenie 
Mikuláš v snehovom kráľovstve. 

Môžete sa tešiť na rozprávkový príbeh
plný pekných pesničiek a tancov, príbeh
o priateľstve, odvahe a láske. Gerda, Kay,
Snehová kráľovná, ale i ďalšie rozprávkové
postavy pre vás pripravujú nejedno pre-
kvapenie.
Na rozprávku je zvedavý i svätý  Mikuláš,
preto sa na neho môžete určite tešiť.
1. predstavenie 
je v Dome kultúry 9. 12.  o 14. hod.
2. predstavenie 
je v Dome kultúry 9. 12.o 16. hod.
Vstupenky sú na miestenky, predpredaj je
v CVČ od 20. 11. (8. – 16. hod., v stredu od
10.30 do 18.30 hod., v piatok do 17. hod.)
V cene vstupenky pre dieťa je mikulášsky
darček. Info 651 3539.

Športové aktivity
5. 12. - Malý futbal  so Stonožkou   

- športová hala (info v CVČ)

Podujatia pre deti  cez zimné prázdniny
budú zverejnené v budúcom čísle.
(v prípade dobrých snehových podmienok 
29. 12.: Lyžovačka a sánkovačka v Starej
Myjave).
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Časť ocenených študentov s primátorom Senice.

ský parlament), Hana Vítková a Artur
Kubík (Domka) a Alena Páleníková
(Domov sociálnych služieb Svetluška
v Kunove).

Mnohí z ocenených Seničanov
v novembri 1989 „keď študenti a mládež
pohli dejinami“ ešte neboli na svete. „Poh-
núť svetom chceme i my. A sme radi, že
nám to, vy dospelí, umožňujete, vytvárate
priestor pre účasť mladých ľudí na živote
spoločnosti, dávate nám možnosť partici-
povať na veciach verejných,“ zaznelo
z úst moderátorky Moniky Mikušovej.

Predseda Študentského parlamentu
Peter Siwiec pri ďakovaní za ocenenia
okrem iného vyzdvihol, že v meste sa darí
organizovať workshopy, okrúhle stoly,
besedy s odborníkmi, na „stenu mládeže“
adresovať pripo-
mienky na mesto,
s a m o s p r á v u
a rôzne verejné
inštitúcie.

Novinkou v 5.
ročníku oceňova-
nia najlepších štu-
dentov v Senici
bola Cena senic-
kej mládeže od
Študentského par-
lamentu, ktorú
udelili Dane
Kopeckej z Centra
voľného času Sto-
nožka, za vše-
strannú pomoc
a usmerňovanie

práce Študentského parlamentu.
Súčasťou slávnosti 14. novembra na

radnici boli aj diskusné vystúpenia ocene-
ných o ich pomoci škole, okoliu či mestu.
Jeden z receptov na radosť z práce pre
iných v obradnej sieni radnice predniesla
Alena Páleníková, dnes už študentka Vyso-
kej školy Jána Ámosa Komenského
z Prahy, ktorá pomáha v Domove sociál-
nych služieb Svetluška v Kunove. Zdôraz-
nila potrebu priniesť viac svetla do života
mentálne postihnutej mládeži. Podobnú
vnútornú motiváciu by sme našli i u ďal-
ších ocenených alebo diskutujúcich počas
osláv Dňa študentstva v Senici.           

Milan Soukup
foto autor

Deň študentstva 
„Chceme pohnúť svetom...“ - deklaro-

vali mladí na radnici.
V obradnej sieni Mestského úradu

v Senici 14. novembra predpoludním oce-
nili mladých ľudí, ktorým nie je ľahostajný
osud mesta a rozhodli sa aktívne prispie-
vať k jeho rozvoju.„Senická mládež nie je
budúcnosťou Senice, ale aj jej súčasnos-
ťou,“ rezonovalo v moderátorskom texte
gymnazistky Moniky Mikušovej i vo vystú-
pení predsedu Študentského parlamentu
v Senici Petra Siwieca po ocenení 17 štu-
dentov plaketou mesta. Ďalších 17 mla-
dých ľudí dostalo ďakovné listy na počesť
Dňa boja za slobodu a demokraciu, 17.
výročia nežnej revolúcie - 17. november
1989 a Dňa študentstva. Akciu spoločne
zorganizovali Študentský parlament,
Mesto Senica a Centrum voľného času
Stonožka.

„Vážim si prácu učiteľov, ktorí sa snažia
všetkým svojím nasadením do vás vštepiť
vedomosti, schopnosti, aby ste boli nao-
zaj úspešní v živote,“ povedal v príhovore
primátor mesta RNDr. Ľubomír Parízek,
ktorý študentom odovzdal plakety
a ďakovné listy. A potom už kultúrny pro-
gram a ocenenia patrili najmä 34 nomino-
vaným. Na ocenenie ich navrhli na piatich
stredných školách v Senici, v Domke -
združenie saleziánskej mládeže Senica
a v Študentskom parlamente. Pamätnými
plaketami jubilejnej 750-ročnej Senice boli
ocenení:

Veronika Brisudová, Katarína Ružičko-
vá a Katarína Smíkalová - Obchodná aka-
démia, Peter Siwiec, Viera Sedláková, Bar-
bora Komorníková, Erich Szabó a Zuzana
Šipoldová - Gymnázium Ladislava Novo-
meského, Lenka Alakšová - súkromná
škola Via Humana, Natália Lučanová
a Lucia Jediná - Súkromná stredná škola
podnikania, Petra Uvačíková a Katarína
Kubincová - Stredné odborné učilište,
Monika Mikušová a Miloš Fojtlín - Štu-
dentský parlament, Viktória Vasiľová
a Dominka Vaculová - Domka. Držitelia
plakety sa zároveň zapísali do Pamätnej
knihy Senice.

V sedemnástke ocenených Ďakovným
listom za vzornú reprezentáciu školy
a mesta boli: Kristína Jurčová, Mária Stan-
ková, Ľubomíra Šalamúnová, Lucia Rado-
čáková a Anton Paus (Gymnázium L. N.),
Tatiana Násadová a Simona Oslejová
(Obchodná akadémia), Lucia Dzurová
a Dominika Knoteková (Súkromná stredná
škola podnikania), Lenka Zlochová (Via
Humana), Hana Vávrová, Lucia Ožvoldí-
ková a Veronika Pribišová (Stredné odbor-
né učilište), Veronika Zlochová (Študent-
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Boli sme v parlamente
Niekoľko študentov Obchodnej akadé-

mie Senica si  18.  októbra  v Bratislave
prezrelo  priestory Národnej rady Sloven-
skej republiky a krátko sa zúčastnilo na
zasadaní  parlamentu. 

Po bezpečnostnej kontrole v budove
parlamentu nás   vo veľkej vstupnej hale
privítala  poslankyňa  NR SR  Renáta
Zmajkovičová a jej  asistentka.  Pri vitríne
so štátnymi symbolmi  Slovenskej republi-
ky sa začala prehliadka parlamentu. Spre-
vádzal nás pracovník oddelenia styku
s médiami a verejnosťou  Ľubomír Adam-
čík, ktorý nás oboznámil  aj s činnosťou
poslancov NR SR. V priestoroch parla-
mentu sme objavili množstvo televízorov,
kde sa vysielal priamy prenos zo zasada-
nia NR SR a aj 6-ty diel zo všetkých oblas-
tí slovenského života od Albína Brunov-
ského. Išli sme sa  pozrieť aj do rokovacej
miestnosti, kde práve pani poslankyňa
Angyalová diskutovala o novelizácii záko-
na o daniach. Všetci, vrátane pani uči-
teliek, sme sa započúvali do rozpravy.
Nemohli sme zostať pridlho, pretože sme
sa museli odobrať do zasadacej miestnos-
ti výboru NR SR, kde nás čakala poslanky-
ňa Zmajkovičová. Oboznámila nás s prá-
cou jednotlivých výborov a poslaneckých
klubov, taktike hlasovania a sprostredkova-
la nám aj veľa ďalších  informácií.

Do diskusie sa mnohým študentom
veľmi nechcelo, no našlo sa  pár odvážliv-
cov. Otázky zneli:  prečo sa školstvo nazý-
va bezplatné, keď majú študenti také vyso-
ké náklady na štúdium, prečo sa učíme zo
socialistických kníh, prečo sa mení štruktú-
ra a systém maturitných skúšok a či sa ešte
budú meniť a zvyšovať príspevky pre štú-
dium na vysokých školách? Pani poslanky-
ňa sa snažila odpovedať na všetky otázky.
Do  istej miery  sme boli  spokojní,  hoci ju
zaskočila otázka o maturitách, na ktorú
nevedela odpovedať. Po skončení diskusie
sa nás ujala asistentka pani poslankyne,
ktorá nám ukázala  kancelárie poslancov
NR SR, čím sa skončila naša prehliadka
parlamentu.

Myslím si, že táto exkurzia bola pre nás
veľmi poučná a že sa nájde medzi nami
pár ľudí, ktorí by chceli v budúcnosti
zakotviť v parlamente.       Petra Tureková

Obchodná akadémia Senica

O zvieratách okolo nás 
alebo každý z nás participuje na živote

nášho mesta po svojom – ja idem na
scénu so psom a mačkou

Mám rád všetky zvieratá, dokonca aj
pavúkov a potkanov, ale keď sú odo mňa
dostatočne ďaleko. 

Psov a mačky však milujem, práve pre
ich odlišnosti a najmä to, ako mi pripomí-
najú práve nás ľudí. Pes je priateľ, mačka
je svojhlavá a dravá bytosť a práve takí sú
aj ľudia. Sú kamaráti, ale aj diví a nezávislí.
Sú prítulní, aj škriabu. Sú verní, ale aj nevy-
spytateľní. Vedia striehnuť na svoju korisť
ako mačka na myš, ale nie vždy ju chcú

zožrať, dakedy sa chcú len pobaviť. 
Vyzývam mladých ľudí v našom meste,

aby sme pomáhali zachrániť život túlavým
psom a mačkám a v útulku pre zvieratá
v bývalých kasárňach, prispievali k záchrane
týchto nám tak podobných živých tvorov. 

Pomoc môžeme vyjadriť viacerými
spôsobmi:
� Dobre sa starať o psov a mačky,

ktoré máme doma.

� Upozorňovať na zlé zaobchádzanie
spolky na ochranu zvierat, veterinár-
nych lekárov a mestskú políciu.

� Poskytnúť pomoc alebo vyhľadať
pomoc pre choré, opustené alebo
zatúlané zvieratá. 

� Pomáhať príspevkami aj starostlivos-
ťou zvieratám v útulku.

� Hovoriť o zvieratkách ako o našich
priateľoch, a tak ovplyvňovať svoje
okolie, aby sa k nim správalo dobre. 

Ozaj, viete, aký je rozdiel medzi
pánom a jeho psom? Žiaden, pretože
obaja počúvajú na slovo svoju paničku.

Marek zvaný Škreko

Anketa prvákov OA
Senica
Ahojte, prváci, môžem spraviť s vami
anketu o našej škole, o tom čo sa vám tu
páči  a čo sa vám tu nepáči, čo by ste tu
zmenili, aké sú vaše prvé dojmy...???
- Samozrejme.
- Jasnačka.
- V pohode.
Prečo ste si vybrali práve túto školu?
- Lebo je to najlepšia škola v širokom okolí
a má kvalitnú výučbu, kvalitných profeso-
rov a vynikajúci prístup k žiakom.
Ako ste zvládli prijímacie pohovory?
- Nebol som na prijímacích pohovoroch.
- Ako sa zdá, tak dobre, keďže som sa
dostala na túto školu...(smiech).
Ako sa vám páči budova školy?
- Ako budova je veľmi pekná, moderná.
Najmä sa mi páči tá zelená prístavba vedľa
školy.
Čo sa vám nepáči v škole?
- Nepáči sa mi ako to tu vnútri vyzerá. Všet-
ko je tu také staré, okná pomaly na roz-
padnutie...Je to tu veľmi fádne a neútulné.
Pripomína mi to kasárne. Ešte že aspoň tie 
WC sú tu prerobené, ako sa zdá...Ale navo-
nok táto budova vyzerá veľmi dobre...
A čo imatrikulácie? Tešíte sa na ne?
- Mne osobne to je jedno. Vážne mi to je
jedno, veď nejako to prežijem...je to vec,
ktorú si musíme prežiť, prežili to aj ostatní
prváci pred nami, zvládneme to aj my.
- Bojím sa trapasu.
- Mám ich na „háku“...aj všetkých tretiakov,
čo sa na nás chystajú...
A vlastne, kedy máte „imatrikulačky“?
- V pondelok, dňa 20. novembra 2006.
Hm, takže ste boli vopred informovaní.
A máte prichystaný už aj nejaký pro-
gram? A aký?
- Program už máme vymyslený, nachysta-
ný, len ho ešte treba nacvičiť. A aký pro-
gram máme, to si necháme pre seba...k
tomu sa nevyjadrujem. Uvidíte na imatri-

kuláciach.
Navštevujete na škole aj nejaké záujmové
krúžky?
- Ja som sa prihlásila na krúžok strojopisu.
A hlavne preto, aby som sa zdokonaľovala
v písaní na stroji, keďže administratíva
a korešpondencia je pre mňa úplne nový
vyučovací predmet.
- Navštevujem krúžok kondičného posilňo-
vania. Túžim po vysnívanej super postave,
ktorú získam len zdravou stravou a usilov-
ným cvičením. 
- Zúčastňujem sa krúžku triedneho učiteľa,
čo obnáša rôzne triedne akcie, exkurzie,
lyžiarske kurzy, návšteva múzea, divadla,
rôznych historických pamiatok a pod.
- Chodím na volejbalový krúžok.
Máte dobrý kolektív?
- Áno. Oproti základnej škole, áno.
- Nie každý s každým si sadne do noty, ale
myslím si, že sme veľmi dobrý kolektív.
A čo pani učiteľky a páni učitelia? Akí sú?
- Na vyučujúcich nemám jedno jediné
slovo. Sú super, naučia.
Mali ste už aj nejakú písomku? Z čoho?
Ako dopadla?
- Tých písomiek už bolo neúrekom. Napo-
sledy bola z angličtiny. Dopadla celkom
dobre, čo je paradox, lebo cudzích jazykov
sme sa tu veľmi báli.
Takže máte už aj nejaké známky?
- Z každého predmetu mám aspoň jednu.
Vy ste trieda s anglicko-francúzskym
zameraním, čiže francúzština je váš
druhý jazyk, však? Takže s ním práve začí-
nate? A ako sa vám zatiaľ páčia prvé
hodiny tohto jazyka?
- Sme spokojní, aj keď začiatky sú vždy
veľmi ťažké, ale ide nám to.
Chystáte sa aj niekam do divadla s vašou
triednou pani učiteľkou? Kam?
- Dohodli sme sa, že pôjdeme do SND v Bra-
tislave na do Divadla P. O. H.
Na aké predstavenie idete?
- Predstavenie sa volá ČERTICE. Vraj to je
veľmi dobré a hrajú tam dobrí herci. No,
keď uvidíme, posúdime.
Kedy to bude?
- Teraz v utorok dňa 24. 10. 2006.
Máte nejaké pripomienky ku školskému
bufetu?
- Mohli by sa tu predávať aj nejaké školské
potreby, ako sú napr. zošity, pravítka...
Zmenili by ste niečo na tejto škole?
- Ja by som nejako zútulnil triedy, chodby,
nech to tu nevyzerá tak fádne, chceme sa
tu cítiť dobre a nie ako v kasárňach.
Ďakujem vám za rozhovor.
- Rado sa stalo. Veronika Štefková

študentka 1. C, OA Senica

Pozývame mladých
V piatok 15. decembra o 20. hod.

bude
Záverečný happenig 

Projektu - Mladí na scénu

o 21. hod. 
HIP-HOPový koncert pre mladých
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Strach a násilie na 
senioroch

Niektorí starší ľudia sú
veľmi vnímaví na vlastné
ohrozenie, ale aj na
nešťastie iných. Neraz ich
v živote ovládne priveľký
strach, ktorý negatívne
ovplyvňuje celý náš život.

Trpíte často bezdôvodnými pocitmi stra-
chu, beriete lieky, aby ste napríklad večer
zvládli strach zo samoty a tmy, žijete kvôli
strachu v sociálnej izolácii (radšej nikam
nechodíte, nikoho k sebe nepozývate,
nerobíte žiadne aktivity mimo bytu), pre-
padáte panike nad novinovými titulkami
v čiernej kronike.

Za účelom zbavenia sa tohto prílišného
strachu je dobre sa o tom porozprávať
s niekým z rodiny, s dobrým známym, prí-
padne s lekárom alebo sa obrátiť na niek-
torú z krízových liniek dôvery. Vyhýbajte
sa správam o zločine, nesledujte drastické
filmy a kriminálne príbehy a radšej sa snaž-
te vyhľadať dobré správy, upokojujúce
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 netr-
pieť už od objavenia prvých príznakov.
Nikto nie je povinný znášať nadmerný
hluk, urážanie, výsmech a pod.

Nepripusťte, aby vám príbuzní hovorili:
„Ty už nič nepotrebuješ, aj tak nikam
nechodíš, to je pre teba dobré, to ti bude
stačiť“! a pod. 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
zdravotnej nevoľnosti je u vás podstatne
vyššia a takáto kontrola vám môže zachrá-
niť život.

Nebuďte príliš dôverčiví a zamykajte si
byt, hoci idete von len na krátku dobu (po
noviny a pod.). Mladší páchatelia túto
dobu vedia dobre využiť vo váš nepro-
spech. Neschovávajte si kľúče pod rohož-
ky, do kvetináčov a na podobné pre
páchateľa ľahko prístupné miesta.

Zmysluplnými aktivitami 
odbúrať drogové závislosti 
10 rokov 
protidrogových snažení

15. novembra sme si pripomenuli desať
rokov aktivít v boji proti drogám na Záho-
rí. Stalo sa tak na odbornom seminári
v zasadačke Mestského úradu v Senici
pod už tradičným názvom Chráňme sa
pred drogovým nebezpečenstvom. Orga-
nizátormi akcie boli Trnavský samospráv-
ny kraj, Záhorská knižnica a Obvodný
úrad v Senici, Združenie obcí Záhorskej
oblasti, Mesto Senica, Okresné riaditeľst-
vo Policajného zboru, Záhorské osvetové
stredisko a Pedagogicko-psychologická
poradňa v Senici. Medzi hosťami bola aj
Bc. Tatiana Janečková, odborná poradky-
ňa podpredsedu vlády SR pre vedomost-
nú spoločnosť, európske záležitosti, ľud-
ské práva a menšiny a ďalšie osobnosti.

Riaditeľka Záhorskej knižnice
Mgr. Katarína Soukupová pri otvorení
seminára uviedla, že za desať rokov sa „do
regionálnych seminárov zapojili ľudia
mnohých profesií, ktorým prevencia a boj
proti drogám ležia na srdci... Tohtoročným
obsahom je - pomenovať realitu a mož-
nosti prevencie niektorých nelátkových
závislostí a upozorniť na Európsku straté-
giu a Národný program boja proti drogám,
prípadne pri rekapitulácii dosiahnutého sa
zamyslieť nad novými formami práce
v tejto oblasti.“ Zároveň ocenila, že orga-
nizátorom seminárov sa v tomto roku
dostalo uznania od Protidrogového
fondu. Senický projekt celookresného
seminára bol spolu s ďalšími desiatimi
vybraný z 500 projektov z oblasti mimo-
školskej prevencie a ocenený na pracov-
no-benefičnom podujatí organizovanom

pod záštitou prezidenta republiky ako Pro-
tidrogový čin roka 2005. Prezentoval ho
Štefan Orth.

Primátor Senice RNDr. Ľubomír Parí-
zek v príhovore účastníkom seminára si
želal, aby čoraz viac detí malo zmysluplne
využitý voľný čas, čím by bolo aj menej
problémov s drogami. A vyjadril ľútosť nad
tým, že aj z rôznych grantov a projektov
smerujúcich do oblasti práce s mládežou
nejdú ešte vždy potrebné peniaze priamo
deťom na mimoškolské aktivity.

Za Mesto Senicu ako spoluorganizáto-
ra jubilejného 10. seminára senický primá-
tor odovzdal zároveň dvojici aktívnych
lektorov - docentke PhDr. Márii Bratskej
z Katedry psychológie Filozofickej fakulty
Univerzity Komenského v Bratislave
a Mgr. Miroslavovi Jablonickému, hlavné-
mu štátnemu radcovi na Generálnom
sekretariáte výboru ministrov pre drogové
závislosti a kontrolu drog pri Úrade vlády
Slovenskej republiky, pamätné plakety
mesta Senica. Plakety za angažovanosť
v protidrogovej činnosti prevzali aj ďalší
desiati predstavitelia inštitúcií, organizácií,
občianskych združení, štátnej správy
a samospráv, ktorí sa aktívne zapájajú do
boja proti rôznym druhom a stupňom
závislostí, ich prevencie či liečby.

Na seminári sa docentka Bratská veno-
vala zaujímavému rozboru rôznych závis-
lostí pod názvom Realita a prevencia niek-
torých nelátkových závislostí. V jej prís-
pevku z oblasti psychohygieny rezonovali
aj konkrétne záťažové situácie, ktoré
môžu viesť k závislostiam. Odzneli aj
námety, ako ich možno prekonať, prípad-
ne závislostiam predísť. Pritom sa hovorilo
aj o závislosti na droge, na patologickom
hráčstve - gemblerstve, chorobnom naku-
povaní, o závislostiach na počítačoch
a internete, na práci, na sexe a podobne.
Pri liečbe podľa M. Bratskej nie je dôleži-
té len identifikovať spúšťače závislostí, ale
aj budovať u ľudí zdravé sebavedomie.
Pomôcť ohrozeným skupinám hľadať raci-
onálny spôsob zvládania rôznych finanč-
ných, pracovných či medziľudských pro-
blémov.

Mgr. Miroslav Jablonický sa dotkol aj
nepriaznivej štatistiky v inštitucionalizova-
nom zapájaní detí z kraja i okresov Senica
a Skalica vo veku do 15 rokov do mimo-
školskej záujmovej činnosti, ktorá by
dokázala mladých od drog odpútať.
V centrách voľného času, detí totiž oproti
12-percentnému celoslovenskému prie-
meru zapojenosti detí, v okrese Senica je
zapojenosť len necelých 7 percent (6,97
%), a v okrese Skalica iba 5,41 %. V Trnav-
skom kraji je zapojenosť priemerne oveľa
nižšia, len 0,64 %.

Z bilancie úspechov v protidrogovej
problematike, o ktorej na seminári hovori-
la koordinátorka projektu Mgr. Libuša
Orgoníková, mnohé boli prezentované
v zasadačke na paneloch s fotografiami.
Pokázala aj na nové úlohy, napr.: správnu
koordináciu podujatí v regióne, aby sa
neprekrývali, aby myšlienky lektorov -
odborníkov sa prenášali do nášho regiónu. 

Milan Soukup

Dopravná nehodovosť
Za deväť mesiacov roku 2006 bolo

policajtmi OR PZ v Senici šetrených 739
dopravných nehôd, pri ktorých bolo päť
osôb usmrtených, 21 ťažko a 172 ľahko
zranených. V okrese Senica policajti šetrili
457 dopravných nehôd, čo je o 39 menej
ako za 9 mesiacov minulého roku. Taktiež
z hľadiska následkov bol zaznamenaný
pozitívny vývoj. Usmrtené boli dve osoby,

čo je o 4 menej ako v predchádzajúcom
roku, ťažko zranených bolo 13 osôb
a ľahko 111. V okrese Skalica bolo zazna-
menaných 282 osôb dopravných nehôd,
čo je v porovnaní s minulým rokom nárast
o 13 nehôd. Usmrtené boli tri osoby (v
minulom roku v uvedenom období nebo-
la usmrtená ani jedna osoba), ťažko zrane-
ných 8 osôb a ľahko 61.

Najčastejšou hlavnou príčinou doprav-
ných nehôd bolo porušenie základných
povinností vodičom, napr. nevenovanie sa
vedeniu vozidla (234 dopravných nehôd),
nesprávny spôsob jazdy (185 DN)
a neprispôsobenie rýchlosti jazdy, napr.
schopnostiam vodiča a poveternostným
podmienkam (113 DN). Alkohol sa podpí-
sal pod 43 nehôd, čo je o 16 menej ako
v minulom roku.

V súvislosti so zimou  polícia apeluje
na zvýšenú opatrnosť počas jazdy,  tole-
ranciu a ohľaduplnosť  účastníkov cestnej
premávky. Zvýšené riziko predstavuje
pohyb neosvetlených bicyklistov  a neo-
značených chodcov na cestách v skorých
ranných hodinách i v podvečer, kedy je už
do  značnej miery znížená viditeľnosť.

OR PZ Senica
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Šiesti mladí karatisti
v reprezentácii 

V uplynulom mesiaci dosiahli množ-
stvo úspechov mladí karatisti Hanko kai
Senica. 16-ročná majsterka Slovenska
Monika Čulenová štartovala s reprezentá-
ciou SR na Slovenija open v slovinskej
Novej Gorici 23. septembra, kde v konku-
rencii pretekárov zo 6 krajín suverénne
zvíťazila. O týždeň neskôr 30. septembra
si priviezla zlato aj z pohára SNP v Banskej
Bystrici. Neporaziteľnosť mladá majsterka
potvrdila aj v prvom kole Slovenského
pohára dorastencov 14. októbra v Sabino-
ve. I na východe republiky Seničanka
dokázala, že slovenská konkurencia na ňu
zďaleka nemá. Po jasných víťazstvách od
1. kola až po finále sa stala jasnou favorit-
kou na ďalší titul  na M-SR 2007. 

Vo fínskom Tampere sa v dňoch 13. -
15. októbra uskutočnili Majstrovstvá sveta
WKF. Medzi najlepšími karatistami planéty
(600 pretekárov z vyše 90 krajín) nechý-
bala ani najlepšia reprezentantka Hanko
kai Senica, 23-ročná Mirka Vašeková.
Družstvo žien (majstri sveta v štýle godžu
v zložení Vašeková, Nová, Masaryková)
malo však veľmi ťažký žreb. Novozložený
tím prehral v 1. kole so skúsenými majster-
kami sveta a Európy - Francúzskom
a v opravách ho porazil ďalší tím zo sveto-
vej špičky - Španielsko. 

V plnom prúde je už aj najvyššia domá-
ca súťaž žiakov - trojkolový Slovenský
pohár. 1. kolo sa uskutočnilo 21. októbra
v Prešove a naši žiaci si z východu priviez-
li jednu zlatú a jednu bronzovú medailu.
Vicemajster SR 2006, 13-ročný Michal
Toure, porazil všetkých súperov jasne 3:0,
vo finále zdolal i Lieskovského (Rapid BA)
4:1 a zaslúžene sa stal víťazom. Výborne
si viedla ďalšia odchovankyňa Školského
športového strediska karate v Senici Alž-
beta Ovečková. Úradujúca majsterka SR
nastúpila už v staršej kategórii a aj tu si
šikovné dievčatko poradilo s omnoho väč-
šími súperkami, keď prehralo iba jeden
zápas a získalo bronzovú medailu.

V Nitre sa 28. októbra uskutočnil med-
zinárodný Kachikan Nitra, ktorý Slov. zväz
karate zároveň určil ako kontrolný turnaj
pre všetkých reprezentantov Slovenska.
Trénerov Hanko kai Senica Martina Čule-
na a Jaroslava Rehuša potešila nominácia
až 6 mladých pretekárov zo senického
klubu. Komisia štátnej reprezentácie
vybrala Alžbetu Ovečkovú, Moniku Čule-

novú, Michala Toureho, Daniela Sebeša,
Borisa Thebeyho a Petra Dermeka. Dôka-
zom výbornej práce s mládežou nielen na
slovenskej, ale i na európskej úrovni sú
desiatky medailí na turnajoch po celej
Európe a titule majstrov Európy a sveta.
Výborne pripravení mladí Seničania skvele
reprezentovali i v meste pod Zoborom,
kde si v konkurencii reprezentantov SR,
Maďarska, ČR, Slovinska, Chorvátska
a Rakúska vybojovali tri medaily. Pred zra-
kom reprezentačných trénerov získala stri-
ebro M. Čulenová a bronz M. Toure a B.
Thebery. Štart na dorasteneckých maj-
strovstvách Európy vo februári v Turecku
by mala mať istý momentálne najjagavej-
šia hviezda slovenského karate Monika
Čulenová. Ostatní musia o miesto v repre-
zentácii SR ešte tvrdo bojovať. Určite
veľkou pomocou k ich stálemu rastu je
vysoká náročnosť a odbornosť známych
senických trénerov MUDr. M. Čulena (7.
Dan) a J. Rehuša (4. Dan), ktorí majú veľkú
zásluhu, že chlapci a dievčatá zo Senice si
môžu merať sily a víťaziť medzi najlepšími.
V amatérskych podmienkach dokázali
profesionálnym prístupom a pracovitos-
ťou dostať klubu z malého mesta medzi
európske špičkové kluby. Sú dôkazom, že
kto chce a vie, môže i popri zamestnaní
dosiahnuť vysoké ciele. Najbližšie povedú
senických karatistov na najväčšom čes-
kom turnaji - 30. ročník známej Bohemie,
18. novembra v Prahe, kde sa predstavia
i v úlohe rozhodcov na tomto medziná-
rodnom turnaji.                                   E. J.

Nezabudnite na 
Silvestrovský beh 

Silvestrovský beh patrí v Senici k pravi-
delným športovým akciám organizova-
ným MsÚ a komisiou pre mládež a šport
pri MsZ. V záverečný deň roka dáva sym-
bolickú bodku za všestrannými športový-
mi aktivitami v našom meste. Beh je jed-
nou zo športových disciplín, ktorej sa
môže venovať veľká časť populácie, preto
organizátori očakávajú, že k pravidelným
účastníkom sa pripoja ďalší.

V spolupráci s CVČ sa XXI. ročník behu
uskutoční v nedeľu 31. decembra. Trasa
preteku je situovaná v parku okolo Múzea
Laca Novomeského a meria 900 m až
5400 m v závislosti od  vekových kategó-
rií. Súťaží sa v kategóriách od mladších žia-
kov až po veteránov nad 60 rokov. Prete-
kári štartujú na vlastné nebezpečenstvo.
Štart pretekárov je možný len vo vlastnej

kategórii, v inej mimo súťaže. Každá kate-
gória štartuje osobitne, iba v prípade malé-
ho počtu bude možné spojiť dve kategó-
rie. Kategória ženy, muži, veteráni nad 40
rokov bude finančne odmenená, ostatné
kategórie dostanú vecné ceny.

Zapojenie detí a mládeže do organizo-
vaných športových podujatí je jednou
z najúčinnejších foriem prevencie proti kri-
minalite a drogám a je zmysluplným
napĺňaním voľného času. Medzi podujatia
organizované pod heslom Športom proti
drogám patrí aj Silvestrovský beh, preto sa
komisia pre mládež a šport rozhodla ude-
liť vecnú cenu pre školu alebo športový
klub s najväčším počtom zúčastnených
bežcov.

Silvestrovský beh bude odštartovaný
o 10. hod. symbolickým jedným kolom, na
ktoré pozývame všetkých Seničanov.

Erika Mášiková

Aj ich baví svet 
Benefičný koncert 

Tretí ročník  benefičného koncertu  kli-
entov zariadení sociálnych služieb  okre-
sov Senica a Skalica  sa konal pod záštitou
primátora Senice Ľ. Parízka 26. októbra
v Dome kultúry.  Aj tento rok obohatil spo-
ločenský život v meste. Jeho organizátor-
mi boli Trnavský samosprávny kraj, DSS
Rohov  a občianske združenie Promethea.
Divákom sa predstavili klienti zo siedmich
domov sociálnych služieb  zo Záhoria
a z troch hosťujúcich. 

Treba im rozumieť, pretože aj ich baví
svet...  Stretávaním sa klientov z jednotli-
vých zariadení na spoločnom podujatí
prehlbujú priateľstvá a vzťahy a vymieňajú
si aj skúsenosti z práce. V každom  zo
sociálnych zariadení v rámci terapie
s mentálne a telesne postihnutými   občan-
mi robia činnosti, ktoré vyzdvihujú ich
schopnosti. Za bránami  domovov sociál-
nych služieb žije mnoho ľudí, ktorí  vedia
robiť zaujímavé veci a svoje schopnosti
chcú ukázať aj verejnosti.  Benefičný kon-
cert  je vhodné podujatie na prelamovanie
a odstraňovanie bariér. Koncert je tiež prí-
ležitosťou na verejné poďakovanie partne-
rom, ktorí  domovom  pomáhajú finančne
a podporujú ich  aktivity.

Na tohtoročnom benefičnom koncerte
sa v Senici hudobnými a tanečnými vystú-
peniami a dramatickými scénkami pred-
stavili klienti domovov sociálnych služieb
z Rohova, Senice, Skalice, Holíča, Morav-
ského Svätého Jána, Borského Svätého
Jura,  Bojkovej, Jahodnej, Zvolena a Veľkej
Lehôtky. Spievali, tancovali... jednoducho
ukázali, že aj oni vnímajú svet, vedia sa
tešiť  z toho čo im život ponúka.  V takmer
1,5 – hodinovom programe sa  prezento-
vali  svojou vlastnou usilovnosťou, tvori-
vosťou  a elánom. Preto diváci v sále nešet-
rili potleskom na adresu účinkujúcich, no
i tým, ktorí sa o nich starajú. 

Spoločná prezentácia klientov domo-
vov sociálnych služieb  pomáha pri zvyšo-
vaní tvorivosti a motivácie. 

Viera Barošková
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Blahoželáme jubilantom
V novembri 2006 oslávia:
80 rokov Anna Danková, Pavel Kučera, Mária Luptáková a Marie
Veselá.
85 rokov Ján Morávek a Mária Včelková.
90 rokov Mária Vaňková.
91 rokov Anna Chalupová a Štefan Jurovatý.
So želaním dobrej životnej pohody a zdravia sa ku gratulantom
pripája i redakcia Naša Senica.

Spoločenská kronika
Uzavreté manželstvá
Michal Brkal a Silvia Končitá
Michal Cupák a Milota Tóthová
Branislav Konečný a Jana Jánošíková
Radoslav Pretóry a Jana Maláriková
Andrej Zburin a Mgr. Anna Hanáková
Ing. Jozef Chovanec a Ing. Alžbeta Pechová
Vladimír Krnčan a Beáta Peričková
Joachim Ludwig Rosche a Jana Nigrovičová
Ing. Ladislav Kvaska a Bibiana Šebestová
Tomáš Pavelka a Monika Škanderová
Jaroslav Tekel a Silvia Polláková
Jozef Goldšmíd a Alena Praženková
Pavol Hlavička a Anna Juřicová
Jozef Ladovič a Soňa Makovníková

Narodili sa
Jakub Bejdák 4. 10. 2006
Adela Bobeková 4. 10. 2006
Simona Horvátová 6. 10. 2006
Sebastian Kovár 6. 10. 2006
Tomáš Tirpák 6. 10. 2006
Marián Cmiel 9. 10. 2006
Klára Kičková 10. 10. 2006
Andreas Levársky 10. 10. 2006
Ondrej Sekáč 17. 10. 2006
Ondrej Komorný 18. 10. 2006
Adam Otrubčák 18. 10. 2006
Jozef Oravec 20. 10. 2006
Aneta Kalusová 21. 10. 2006
Mária Kurinová 21. 10. 2006
Jakub Hiža 23. 10. 2006
Šimon Škodáček 25. 10. 2006
Jana Bobeková 28. 10. 2006

Opustili nás
Ján Španka, S. Jurkoviča 1208 1. 10. 2006
vo veku 88 rokov
Vladimír Mihál, Palárikova 290 2. 10. 2006
vo veku 68 rokov
Alžbeta Holovanišinová, Robotnícka 54 6. 10. 2006
vo veku 81 rokov
Bc. Peter Kerecman, Kalinčiakova 301 6. 10. 2006
vo veku 38 rokov
Pavol Podmajerský, Štefánikova 1377 7. 10. 2006
vo veku 81 rokov
Ján Vudi, SNP 762 9. 10. 2006
vo veku 78 rokov
Kristína Mikulíková, Štefánikova 1377 10. 10. 2006
vo veku 74 rokov
Marcela Vlčková, Záhradná 1052 12. 10. 2006
vo veku 50 rokov
Peter Hrica, S. Jurkoviča 1207 17. 10. 2006
vo veku 61 rokov
Zuzana Gavlasová, Štefánikova 1377 18. 10. 2006
vo veku 83 rokov
Helena Dzindzíková, Rovenská 607 19. 10. 2006
vo veku 99 rokov
Marta Rolincová, Štefánikova 1377 20. 10. 2006
vo veku 68 rokov
Zuzana Marečková, Kunov 102 21. 10. 2006
vo veku 86 rokov
Alexander Marek, Palárikova 305 26. 10. 2006
vo veku 80 rokov
Bohumír Janák, Štefánikova 1377 27. 10. 2006
vo veku 73 rokov
Jozef Rajnoha, J. Mudrocha 1354 27. 10. 2006
vo veku 66 rokov
Anna Klvačová, Kunov 131 29. 10. 2006
vo veku 71 rokov
Anna Adamčáková, Štefánikova 1377 30. 10. 2006
vo veku 73 rokov
Vilma Belicová, Železničná 439 30. 10. 2006
vo veku 73 rokov
Pavol Rehuš, Kalinová 1238 30. 10. 2006
vo veku 60 rokov

Podujatia v Dome kultúry Senica 
� 3. 12. o 16. hod. Cantilena - W. A. Mozart: Reqviem
- koncert s rakúskymi zbormi a orchestrom � 4. 12. od 8. do 17. hod. 
Slovenský Červený kríž
- odovzdávanie plakiet - tanečná sála
� 5. 12. od 13. do 15.30 hod. Posedenie s dôchodcami SH Senica
� 6. 12. o 10.30 hod. Výchovný koncert pre ZŠ - E. M. Uhríková 
� 7. 12. Vianočná akadémia IV. ZŠ
� 8. 12. Koncerty CVČ Senica
� 11. 12. od 16. do 19. hod. Vianočný koncert tanečného odboru
ZUŠ Senica
� 13. 12. o 19. hod. Honza Nedvěd so skupinou
- vstupné 220 Sk
� 14. 12. o 18. hod. Adventný koncert Cantileny a jej hostí
� 20. - 21. 12. od 8. do 11. hod. Výchovné koncerty ZUŠ Senica
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na DECEMBER 2006
Začiatky filmových predstavení o 19. hod., ak
nie je uvedené inak!

� Piatok 1., sobota 2. a nedeľa 3. december
ASTERIX A VIKINGOVIA
POZOR !Premietame o 18. hod.!
Český dabing. V našej obľúbenej dedinke
v Gálii sa stala veľká udalosť: Justforkix,
náčelníkov synovec, sa práve vrátil z Paríža
a Asterix s Obelixom dostali ťažkú úlohu –
urobiť z neho pravého muža. Všetko sa
však skomplikuje, keď do Gálie dorazia
Vikingovia, ktorí hľadajú toho, ktorý ich
naučí lietať. No a práve ten, kto ich to má
naučiť je napočudovanie Justforkix, ktorý
s nimi odchádza! Problém je však v tom,
že náčelníkov brat je už na ceste do Gálie
a teší sa na svojho syna a „čerstvého“ pra-
vého muža Justforkixa. Asterix a Obelix ho
musia za každú cenu nájsť a priviesť späť
do Gálie, a tak sa vyberú na Veľký Zamrz-
nutý Sever. 
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 78 min.

� Utorok 5. a streda 6. december
DIABOL NOSÍ PRAVDU
Andy je mladá, krásna a ambiciózna. Začí-
na ružovú kariéru novinárky, na ktorej
vrchole je práca v prestížnom New Yorke-
re a dúfa, že si v módnom časopise Run-
way odkrúti len zopár článkov a zase si
pôjde po svojom. To by ale nemohla nara-
ziť na Mirandu, šéfku s veľkým „Š“, ktorá je
skutočne prevtelený diabol. Má tie najväč-
šie nároky, myslí si o sebe, že má patent na
módne analýzy a jej telefonát väčšinou
Andy zastihne v tú najnevhodnejšiu chvíľu.
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 109 min.

� Sobota 9. a nedeľa 10. december
NA DRUHEJ STRANE
Napínavý thriller sa odohráva v Južnom
Bostone, kde polícia vedie vojnu s organi-
zovaným zločinom. Policajt Billy Costigan
dostane za úlohu v prestrojení sa infiltrovať
do mafiánskeho syndikátu, ktorý vedie
Costello, zatiaľ čo ostrieľaný zločinec
Colin Sullivan sa ako informátor infiltroval
do oddelenia polície...V momente, keď sa
obe strany o tom druhom dozvedia, začína
sa akciou nabitá jazda plná napätia.
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 152 min.

� Utorok 12. december
POTOMKOVIA ĽUDÍ
Posledný živý nech zhasne svetlo.
Planéta Zem, rok 2007. Už devätnásť
rokov sa nenarodilo ani jediné dieťa. Svet
podlieha beznádeji a anarchii a po čím
ďalej zúfalejších pokusoch o nájdenie
a odstránenie príčiny neplodnosti ľudstva
sa čaká už len na zázrak.
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 114 min. 

� Piatok 15. december
RÝCHLO A ZBESILO: TOKIJSKÁ JAZDA
V rýchlosti je krása. Najrýchlejšia akčná
séria súčasnosti. V prvej kapitole sme spo-

NAŠA SENICA - informačný mesačník Mesta Senica. Vydáva Mesto Senica. Adresa redakcie: Naša Senica, Mestský úrad, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Vedúca
redaktorka Mgr. Viera Barošková (telefón 034/651 5001-4, kl. 118). Jazyková úprava Anna Maximová. Uzávierka 20. v každom mesiaci. Povolené pod číslom 1/93 OÚ
Senica. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť, redakčne upraviť alebo aj neuverejniť. Zodpovednosť za obsah zverejnených písomných alebo fotografických
materiálov nesie autor. Vydavateľ nezaručuje pravdivosť informácií obsiahnutých v platenej reklame a inzercii. Grafická úprava a tlač: Tlačiareň DURLÁK Senica. Odo-
vzdané do tlače 20. novembra 2006. Náklad 7 450 výtlačkov. Internet: URL: http://www.senica.sk; e-mail: baroskova@msu.senica.sk       
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znali odvrátenú tvár LA a zbesilé naháňač-
ky v jeho nočných uliciach, v druhom diele
sme sa zoznámili so šialenými jazdcami
z Miami a tento raz sa rýchlo a zbesilo pre-
sunieme do japonskej metropoly Tokia.
Vstupné: 50 Sk, MP 12 r., 100 min. 

� Sobota 16. a nedeľa 17. december
VOLVER
Najväčšia európska režisérska ikona súčas-
nosti, Pedro Almodóvar, sa po sérii drám
vracia ku komédii. Spoluprácu si po rokoch
zopakovala jeho dvorná herečka. Postava,
ktorú stvárňuje, je moderná žena a dobrá
matka. Zamilovala sa však do muža, ktorý
nie je práve najsvätejší. Keď umiera, vracia
sa do mesta, aby doriešila veci, ktoré
nemohla vyriešiť za svojho života...
Vstupné: 69 Sk, MP 15 r., 120 min.

� Utorok 19. a streda 20. december
ZASTANEŠ A NEPREŽIJEŠ
Nájomný vrah Chev zistí, že ak sa mu zníži
tep srdca na určitú hranicu, zabije ho jed,
ktorý mu niekto napichal do žíl. Je čas
pomstiť sa ľuďom, ktorí mu dali to svinstvo.
Musí to urobiť skôr, ako poslednýkrát
vydýchne. Jeho pomsta má dvojnásobnú
motiváciu – ten sladký pocit mu udržuje
v tele potrebnú hladinu adrenalínu a pomá-
ha prežiť, ale zároveň je to jediná cesta ako
dosiahnuť spravodlivosť. Chev drancuje
ulice Los Angeles a necháva za sebou
spúšť...
Vstupné: 60 Sk, MP 15 r., 100 min. 

� Utorok 26. a streda 27. december
LOVECKÁ SEZÓNA
POZOR !Premietame o 18. hod.!
Slovenský dabing. Zvieratá vzali záchranu
lesa do vlastných rúk. Do života Booga,
udomácneného medveďa, bez akýchko-
ľvek schopností nutných k prežitiu v divo-
čine, vtrhne ako uragán vyziabnutý a uke-
caný jelenček Elliot. Keď Elliot Booga pre-
svedčí, aby opustil svoj pohodlný domov
v garáži správkyne parku a zakúsil, ako
chutí život v ozajstnej prírode, veci sa im
rýchlo začnú vymykať z rúk. Obaja hrdino-
via sa iba tri dni pred začatím loveckej
sezóny ocitnú v lese, kde sa musia čo naj-
rýchlejšie aklimatizovať. 
Vstupné: 65 Sk, MP, 86 min.

� Piatok 29. a sobota 30. december
PRÍBEH NARODENIA
Jeden pár. Jedna cesta. Jedno dieťa,...ktoré
navždy zmení svet.
Príbeh narodenia je príbehom vychádzajú-
cim z Biblie. Avšak tentokrát hlavnou
postavou nie je Ježiš Kristus, ako býva pri
biblických príbehoch zvykom, ale Mária
a Jozef – jeho rodičia. Film sleduje ich živo-
ty pred narodením Ježiša a aj to, ako im
Archanjel Gabriel zmenil životy. Tento film
predstavuje Máriu takú, aká v skutočnosti
bola. Mladé 16 ročné dievča, ktoré vo svo-
jom mladom veku muselo predčasne
dospieť a čeliť svojmu veľkému osudu...
Vstupné: 60 Sk, MP 12 r., 93 min

Okienko JDS
Pravidelné stretnutie

dôchodcov pri hudbe
v hoteli Branč bude  14.
decembra o 15. hod.  So svojimi jubi-
lantmi, ktorí dovŕšili 80, 85 a viac rokov
sa stretnú 11. decembra. 

Korčuľovanie pre 
verejnosť
Nedeľa 3. 12. 13.30 - 15.30 hod.
Nedeľa 10. 12. 13.30 - 15.30 hod.
Sobota 16. 12. 14.00 - 16.00 hod.
Nedeľa 17. 12. 13.30 - 15.30 hod.

Silvester v Dome kultúry
Mestské kultúrne stredisko v Senici vás

pozýva 31. decembra 2006 do Domu kul-
túry v Senici na Silvestrovskú zábavu.

Do tanca bude hrať hudobná skupina
Magic band Rasťa Mihaloviča.

Vstupné 450 Sk.
Príďte sa rozlúčiť so starým rokom

a privítať nový rok 2007!

Vianočné trhy 
V dňoch 18. a 19. decembra budú

v Dome kultúry  Vianočné trhy. Po oba dni
budú otvorené  od 8. do 18. hod. 

Ako získať granty 
Samospráva Senice  pri svojej činnosti

úzko spolupracuje s neziskovými organi-
záciami, občianskymi združeniami a rôz-
nymi ďalšími organizáciami. Reaguje na
ich podnety a podporuje ich zámery,
napríklad príspevkami z fondu Pro Senica.
Ďalšie zo stretnutí s predstaviteľmi tretie-
ho sektora bude v Dome kultúry  29.
novembra  o 16. hod. Stretnutie bude
zamerané na spoluprácu do budúcich
rokov, predovšetkým v oblasti  získavania
finančnej podpory z rôznych grantov. 

bar  

Dobrá vôľa 
Občianske združenie Dobrá vôľa

poskytuje pomoc postihnutým deťom, pre
ktoré robia niekoľko podujatí do roka. Sú
príležitosťou, aby sa deti stretli, spolu sa
zahrali, súťažili a predviedli, čo dokážu. K
najobľúbenejším  právom patrí  predvia-
nočné stretnutie pri stromčeku pre jeho
krásnu a neopakovateľnú atmosféru. Aj
tento rok sa stretnú v IV. ZŠ 15. decembra,
aby spoločne so svojimi rodičmi, starými
rodičmi či priateľmi okúsili magické čaro
Vianoc  a tešili sa z prvých darčekov.

NS  
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