
Peter Pellegrini
Vážení priatelia,
pred našou stranou stojí ďalšia 
veľká skúška, a tou sú novembro-
vé komunálne voľby. Dovoľte mi 
preto poďakovať sa všetkým obe-
tavým predstaviteľom samosprá-
vy, ktorí každý deň riešia prob-
lémy ľudí v  obciach a  mestách, 

ktoré spravujú. Viem, že dôveru, 
ktorú od nich dostali, nie je ľah-
ké napĺňať. Každý deň im prináša 
nové úlohy a požiadavky, ktorých 
riešenie neznesie odklad. Niekde
je treba opraviť školské budovy, 
inde kanalizáciu či vybudovať no-
vé komunikácie. Ak k tomu pripo-
čítame celý rad byrokratických 
požiadaviek zo strany úradov, 
ich poslanie sa mení doslova 
na rehoľu. Preto mám veľký reš-
pekt k  práci všetkých poctivých 
starostov a  primátorov, ktorí 
sa každý deň prebíjajú týmito 
skúškami, aby pozitívne zmenili 
život okolo nich. Aj na základe 
tohto poznania som presvedče-
ný, že povinnosťou nás, vládnych 
predstaviteľov, je im túto neľah-
kú prácu zjednodušiť. Vo vláde 
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Robert Fico
Strana SMER – sociálna demokracia 
pomáha ľudom. Prostredníctvom 
sociálnych opatrení – či už to boli 
vlaky zadarmo, rast minimálnej 
mzdy alebo v súčasnosti pripravo-
vané obedy pre deti v školách za-
darmo – sa snažíme zvýšiť životnú 
úroveň ľudí na Slovensku. Ak túto 
politiku chcete robiť dlhodobo 
a hlavne poctivo, nemôžete zostať 
zavretí v Bratislave alebo v minis-
terských kanceláriách. Urobili sme 
všetko pre to, aby sme mali svojich 
členov, starostov aj poslancov na 
celom Slovensku a priamo od ľudí 
sme tak zbierali nápady na zlep-

šenie. A  išli sme ešte ďalej. Vlády 
strany SMER - SD začali pravidelne 
zasadať v  rôznych kútoch Sloven-
ska. Ministri mali možnosť stretnúť 
sa priamo v  regiónoch s  problé-
mami, ktoré tam treba riešiť a do-
volím si tvrdiť, že to bolo správne 
rozhodnutie. Práve preto, že sme to 
považovali za prioritu, je dnes stra-
na SMER - SD najväčšou politickou 
stranou na Slovensku.
Aj vďaka ľuďom z  regiónov tak 
vznikli na celom Slovensku stovky 
multifunkčných ihrísk, veľké hoke-

presadzujem ideu „priateľského 
štátu“, ktorý uľahčuje výkon nie-
len volených zástupcov, ale aj ži-
vot tých, ktorí im dali dôveru. Na 
úrovni vlády sme prijali a chystá-
me sa realizovať celý rad opatre-
ní. Z  hľadiska motivácie a  rastu 
kvality považujem za dôležité, 

že sa dosiahla dohoda o  zvýše-
ní platov vo verejnej a  štátnej 
službe na úrovni 20 % v priebe-
hu dvoch rokov. Rovnako chceme 
zmeniť zákon o verejnom obsta-
rávaní, aby fl exibilne reagoval na 
potreby obce či mesta. Opravy 
budov či infraštruktúry potrebujú 
okamžité rozhodnutie a zbytočné 
prieťahy sú neprípustné. Želám 
si, aby tieto opatrenia vytvorili 
nový impulz pre prácu zvolených 
starostov a primátorov. Bez nich 
nemožno budovať moderný a dy-
namicky sa rozvíjajúci štát.
Chcem zaželať všetkým našim 
kandidátom úspešný výsledok 
v komunálnych voľbách, aby sme 
sa mohli aj v  nasledujúcom ob-
dobí výrazne podieľať na zmene 
našej krajiny k lepšiemu.

jové a futbalové štadióny. Opravili 
sa významné kultúrne pamiatky 
a vzniklo napríklad aj múzeum ho-
lokaustu, aby sa nikdy nezabudlo 
na chyby minulosti. Zlepšila sa 
doprava a pribudli nové pracovné 
miesta. A  to nie len v  Nitre, kam 
smeruje jedna z najväčších investí-
cií v Európe za posledné roky, ale 
aj v menších mestách, kde sme so 
starostami vybudovali priemyselné 
parky.
Kľúčové pre všetky tieto úspechy 
bolo, že strana SMER - SD vždy ve-
dela hľadať riešenia v  spolupráci 
s  komunálnymi poslancami, sta-

rostami alebo primátormi. Spo-
ločne s Petrom Pellegrinim sme sa 
zhodli, že v  tejto politike chceme 
obaja pokračovať aj naďalej. Pre-
to Vás chceme poprosiť, aby ste 
v  nadchádzajúcich komunálnych 
voľbách do samosprávy veľmi zod-
povedne rozhodli o  tom, kto Vás 
bude ďalšie roky zastupovať. Aj 
v obecnej politike sa totiž rozhodu-
je o tom, či má štát ľudom pomáhať 
alebo ho v ťažkých chvíľach opustiť 
a či sa má starosta s vládou hádať 
alebo s ňou spolupracovať.

          Vo vláde presadzujem ideu „priateľského štátu“,
     ktorý uľahčuje výkon nielen volených zástupcov,
  ale aj život tých, ktorí im dali dôveru.

P. Pellegrini, predseda vlády SR

   Strana SMER - SD vždy vedela hľadať riešenia v spolupráci
s komunálnymi poslancami, starostami alebo primátormi.

R. Fico, predseda strany SMER - SD



„V  podpore stravovania pre deti 
vidíme obrovskú príležitosť na vy-
rovnanie sociálnych rozdielov, lep-
šej životosprávy detí a  zlepšenia 
fi nančnej situácie rodičov. Ak sa 
opatrenie osvedčí, sme pripravení 
rozšíriť bezplatné obedy aj pre štu-
dentov stredných škôl. Stále platí 
a bude platiť, že ak SMER - SD niečo 
sľúbi, tak svoje slovo drží,“ uviedol 
predseda strany Robert Fico.

OBEDY ZADARMO 
OD 1. JANUÁRA 2019
 všetky deti v poslednom (predškolskom) 

ročníku materských škôl
 všetci žiaci základných škôl*

 rodiny s dvomi deťmi môžu ušetriť až 500 € ročne

* platí pre štátne, súkromné a cirkevné základné školy
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„Výhodu tohto opatrenia  – v  šir-
šom kontexte – vidím v zabezpeče-
ní zdravej, vyváženej, pravidelnej 
a čerstvej stravy, a tým aj vo vplyve 
na žiakov a ich stravovacie návyky. 
Priaznivý fi nančný efekt pre rodiny, 
zvlášť pri väčšom počte detí, či v ro-
dinách zo znevýhodneného prostre-
dia, môže byť pre rodiny zaujímavý 
a mohli by sme to využiť ako príleži-
tosť pre lepšiu socializáciu ohroze-
ných skupín.“
PaedDr. Alžbeta Chamillová
riaditeľka ZŠ Komenského 6,
Stará Ľubovňa

„Na túto tému sa chcem vyjadriť 
cez optiku riaditeľa školy, a  tak-
tiež rodiča. Mnohé opatrenia, ktoré 
v poslednom období vláda poskytla 
školám, mali aj svojich neprajníkov. 
Boli to napr. príspevky na lyžiarske 
kurzy, či školy v prírode. Po uplynutí 
troch rokov si už nevieme predsta-
viť, že by sa tieto príspevky mali 
zrušiť. Podobne vnímam aj opat-
renie obedov zadarmo  – myslím si, 
že bude mať pozitívne ohlasy tak zo 
strany rodičov, ako aj pedagógov. 
Doposiaľ sa prispievalo na stravu 
len žiakom v hmotnej núdzi, pričom 
paušálny príspevok bude podporo-

vať nielen sociálne slabšie rodiny, 
ale aj mladé rodiny a  mnohopo-
četné rodiny. Som presvedčený, že 
každé opatrenie, ktorého cieľovou 
skupinou je podpora mladých rodín 
je dobrý nápad a osobne takéto rie-
šenia podporujem.“
PaedDr. Ján Lazor
riaditeľ ZŠ s MŠ Pod Papierňou 1, 
Bardejov

„Myšlienku podávania obedov všet-
kým žiakom zadarmo vítam a pod-
porujem, nakoľko týmto opatrením 
sa vyrovnajú rozdiely vo fi nancovaní 
medzi rodičmi, ktorí žijú v  hmot-

nej núdzi a  nedoplácajú za obedy 
a  rodičmi, ktorí pracujú za mini-
málnu mzdu a za obedy doplácajú – 
a v mnohých prípadoch im potom na 
krytie ostatných životných nákladov 
ostáva menej fi nancií.“
Mgr. Július Slavkovský
riaditeľ ZŠ Slobody 2, Poltár

„Určite to pomôže aj zamestnanos-
ti a  vyťaženosti školských jedální 
a  zlepší sa celková fi nančná situá-
cia.“
Mgr. Emil Valko
riaditeľ ZŠ J. A. Komenského 7,
Revúca

ANKETA: Ako vnímate prínos pripravovaného opatrenia vlády
Slovenskej republiky súvisiaceho s obedmi pre žiakov zadarmo?

Ak sa ekonomike darí, prvý kto by 
to mal pocítiť sú ľudia, a to zvýše-
ním ich životnej úrovne. Slovensko 
dnes zažíva časy silného ekono-
mického rastu a  prosperity. Sme 
krajina s  kvalitným podnikateľ-
ským prostredím, pribúdajú nové 
pracovné miesta, rastie HDP, mzdy 
a  domáca spotreba. Toto všet-
ko naznačuje, že Slovensko píše 
úspešný príbeh a  povinnosťou 
nás, sociálnej demokracie, je po-
deliť sa o tento úspech so svojimi 
občanmi.
Nerobíme to prvýkrát. Zvyšovanie 
životnej úrovne Slovákov pro-
stredníctvom sociálnych opatrení 
je naša fi lozofi a a zároveň aj tradí-
cia, ktorej sa nemienime vzdať ani 
v budúcnosti. Stačí, ak si spolu spo-
menieme na zavedenie bezplatnej 

prepravy vlakom pre študentov 
a seniorov, podporu detí pri lyžiar-
skych výcvikoch či zníženie ceny 
liekov a základných potravín.
Dnes, vo výbornej ekonomickej 
kondícii Slovenska, prichádzame 
s  opatrením, ktoré je progresívne 
a vytvára rovnosť tam, kde je nao-
zaj potrebná, u detí. Rozhodli sme 
sa podporiť viac ako pol milióna 
detí tým, že na oboch stupňoch zá-
kladnej školy a  v  poslednom roč-
níku materskej školy preplatíme 
deťom a žiakom ich obedy.
Toto opatrenie má zároveň aj silný 
sociálny a  rodinný charakter, pre-
tože zabezpečenie každodenného 
obeda v škole pre svoje dieťa vyj-
de rodičov každý mesiac približne 
22 €, za 10 mesiacov – čo je trva-
nie školského roka  – tak rodičia 

za obedy svojho dieťaťa uhradia 
220 €. Ak má však rodina viac ako 
jedno dieťa, ich náklady sa náso-
bia a rodič takto platí ročne 440 € 
a  viac, čo už nie je zanedbateľná 
suma.
Zavedenie bezplatných obedov 
pre deti základných škôl a posled-
ného ročníka materskej školy má 
rovnako aj rozmer rovnosti. Už Pla-
tón, antický fi lozof a  mysliteľ, na-
vrhoval spoločné stravovanie ako 
prostriedok utuženia komunity. 
Rovnako tak k  tomu pristupujú aj 
škandinávske štáty, ktoré spoloč-
né obedy považujú za pedagogický 
nástroj. Deti sa lepšie socializujú 
v kolektíve, vytvárajú si nové pria-
teľstvá, budujú stravovacie návyky, 
ktoré pomáhajú zdravšiemu život-
nému štýlu. A čo je najpodstatnej-

Bezplatné obedy zvyšujú
rovnosť medzi deťmi

Opatrenia pre ľudí

šie, stierajú sa sociálne rozdiely 
medzi deťmi, keďže si za jeden stôl 
môžu sadnúť spolu, bez ohľadu na 
sociálne pomery.



TOP OPATRENIA 
za 10 rokov vlády strany SMER – sociálna demokracia

A TO VŠETKO PRI ZACHOVANÍ 
ZDRAVÝCH VEREJNÝCH FINANCIÍ

do Schengenského priestoru a môžeme 
voľne cestovať v rámci krajín EÚ 

minimálnu mzduminimálny dôchodok

vianočný príspevok pre dôchodcovvlaky pre študentov a dôchodcov 
zadarmo

materskú dávkulacný bankový účet pre každého

príspevok na starostlivosť o dieťapríspevok na školy v prírode a na 
lyžiarske kurzy

príspevok pre zdravotne ťažko 
postihnutých (ZŤP)

štátne pobyty pre sociálne slabšie 
rodiny zadarmo

platy učiteľovpríplatky za prácu v noci, cez víkendy 
a sviatky

počet nových pracovných miestpríspevok na bývanie pre študentov 
a na rekonštrukcie internátov

VSTÚPILI SMEpríspevok na rekonštrukcie nemocníc 
a obnovu ich technického vybavenia

do eurozóny - prijatím jednotnej 
európskej meny EURO 

jasnú a nemennú protimigračnú 
politiku

odvody pre ľudí s nízkymi 
a so strednými príjmami

bezplatné autobusy k vlakom zadarmo

DPH na 10 % na vybrané základné 
potraviny

obedy zadarmo pre deti posledného 
ročníka MŠ a všetkých žiakov ZŠ

doplatky na lieky pre dôchodcov 
a pre deti

20 % navýšenie platov zamestnancov 
verejnej a štátnej správy

evidovanú mieru nezamestnanosti 
na historické minimum

zastropovanie veku odchodu 
do dôchodku

ZVÝŠILI SMEZAVIEDLI SME

PRIPRAVUJEMEZNÍŽILI SME

3Opatrenia pre ľudí
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Trnava

Sereď

Trnavský kraj

Vláda SR v  rámci financova-
nia a programu rekonštrukcie, 
modernizácie a budovania fut-
balových štadiónov na roky
2013  – 2022, vyčlenila prostried-
ky zo štátneho rozpočtu vo výške
13 miliónov eur na projekt vý-
stavby nového štadióna v Trnave.

Štadión Antona Malatinského 
City Arena Trnava patrí v  tejto 
dobe k  najmodernejším a  naj-
väčším futbalovým štadiónom 
na Slovensku. City Arena Trnava 
je domácim štadiónom klubu
FC Spartak Trnava a  zároveň 
Slovenskej futbalovej reprezen-
tácie.

V  roku 2016 bolo ako memen-
to pre súčasníkov i  budúce 
generácie otvorené v  Seredi - 
v mieste bývalého pracovného 
koncentračného tábora - Mú-
zeum holokaustu v Seredi. Ob-
jekt Múzea holokaustu v Seredi 
bol zrekonštruovaný s využitím 
príspevkov z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a  dotá-
ciou vlády SR.
V  roku 2018 opätovne cez Mi-
nisterstvo kultúry z rezervy vlá-

dy SR bola vyčlenená dotácia 
850 tis. eur na dobudovanie 
múzea, konkrétne rekonštrukč-
ných prác a  expozičnej časti 
venujúcej sa zariadeniu dielní 
a ubytovania väzňov v pracov-
nom a  koncentračnom tábore 
v  Seredi, perzekúciám na Slo-
vensku a  táborom na našom 
území, vrátane časti Memo-
riál  – venovanej pamiatke za-
vraždených.



Okres Senica
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V prípade môjho zvolenia za poslanca mestského zastupiteľstva 
v meste Senica sa zaväzujem:
  nezvyšovať daň z nehnuteľnosti, ani výšku miestnych poplatkov pre občanov mesta
  naďalej napomáhať rozvoju malého a stredného podnikania v meste vyváženou daňovou 
politikou a zabezpečovaním prístupu k informáciám týchto podnikateľov
  stabilizovať a napomôcť modernizácii výrobných a spracovateľských poľnohospodárskych 
podnikov na území mesta
  podieľať sa na rozvoji cestovného ruchu a cezhraničnej obchodnej spolupráce s Českou 
republikou a s Rakúskom

V prípade môjho zvolenia za poslanca mestského zastupiteľstva 
v meste Senica sa zaväzujem:
  vyčleniť z rozpočtu mesta viac fi nančných prostriedkov určených na sociálnu výpomoc 
mladým rodinám, sociálne odkázaným občanom, zdravotne postihnutým občanom
 dôchodcom mesta prispievať naďalej na stravovanie a na činnosť klubov dôchodcov
 podporovať činnosť opatrovateľskej služby a ostatných činností, ktoré zabezpečujú v tej-
to oblasti neziskové organizácie mesta a skvalitňovať naďalej výkon sociálnych služieb 
mesta
  zachovať doterajší počet materských škôl v meste, podporovať prevádzku detských jaslí 
a denného detského stacionára a naďalej podporovať činnosť klubov detí na základných 
školách a činnosť CVČ
 modernizovať prevádzku základných škôl a ZUŠ Senica, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta
 podporovať rekonštrukciu kultúrnych pamiatok v meste

Ivan HABA - konateľ spoločnosti
kandidát na poslanca MsZ
v meste Senica

SENICA
volebný
obvod č. 7
Vieme spolupracovať medzi 
sebou a  máme výsledky. Or-
ganizujeme rôzne podujatia, 
ktoré sú určené pre deti, dos-
pelých ale i  pre seniorov. Na 
základe komunikácie chceme 
spolupracovať i  s  Vami, ob-
čanmi Senice. Týmto môžeme 
presadiť lepší život v  našom 
meste, podľa predstáv Vás, 
Vašich detí, ale i Vašich rodi-
čov.

Ivan Šimonovič - dôchodca
kandidát na poslanca MsZ
v Senici

Voľte kandidátov č. 3 a č. 10



Okres Senica6

Budovanie mesta Šaštín-Stráže – podpora
štátu je žiadúca

V  okrese Senica máme dve 
mestá, okresné mesto Senica 
a  jedno z najmladších miest na 
Slovensku, mesto Šaštín-Stráže. 
V minulosti boli investície do in-
fraštruktúry mesta obmedzené 
z  rôznych dôvodov. Až v  ostat-
nom období občania začínajú 
vnímať posun nielen v  oblasti 
investovania, ale aj v oblasti du-
chovnej, lebo na život v  meste 
vplýva nielen budovanie mate-
riálnej stránky, ale je nevyhnut-
né budovať aj oblasť nadstavby 
v podobe podujatí v oblasti kul-
túry, športu, obnovy kultúrnych 
pamiatok, či cestovného ruchu.
Mesto Šaštín-Stráže bolo dňa 9. 
januára 2017 Národným infor-
mačným strediskom Slovenskej 
republiky za rok 2016 vyhodno-
tené ako mesto s predpokladom 
stabilného rozvoja. Analýza hos-
podárenia všetkých 2926 miest 
a obcí Slovenska bola zameraná 
na fi nančnú a majetkovú bonitu 
územnej samosprávy, na efek-
tívne využívanie fi nancií ako aj 
majetku pre trvalo udržateľný 
rozvoj. Naše mesto zaujíma po-
predné miesto nielen v  rámci 
okresu, ale aj kraja a  preto mu 
bola udelená, Pečať Rozvoja obcí 
a miest“, ktorá má tieto výhody:
• potvrdzuje osobitnú pozíciu na 
trhu, deklaruje svoju dôvery-
hodnosť, prosperitu a fi nančnú 
stabilitu,

• je silným marketingovým ná-
strojom pri komunikácii s  vý-
znamnými investormi, zákaz-
níkmi a širokou verejnosťou.

Pečať Rozvoja obcí a  miest je 
medializovaná v  systéme, ktorý 
využívajú fi nančné inštitúcie, 
štátna správa a  odporúča ho aj 
Európska komisia pre Európsky 
sociálny fond na preverovanie 
a  hodnotenie žiadateľov o  po-
skytnutie eurofondov. Podniky, 
ktoré hľadajú svojich dodávate-

ľov vidia, že sa môžu na podnik 
s pečaťou spoľahnúť.
Zodpovedným prístupom k  fi -
nanciám mesta sa v  ostatných 
rokoch darí napĺňať požiadavky 
občanov, najmä v  oblasti dlho-
dobo zanedbávanej infraštruk-
túry.
I  keď sa mesto Šaštín-Stráže 
radí medzi najmladšie mestá na 
Slovenku, svojim dynamických 
rozvojom a  vytváraním priazni-
vejších podmienok pre svojich 
obyvateľov sa za ostatné roky 
úspešne približuje k úrovni väč-
ších miest. Patrí medzi najzná-
mejšie slovenské pútnické mies-
ta, ktoré navštevuje z roka na rok 
čoraz viac návštevníkov nielen 
zo Slovenska, ale aj z  bližšie-
ho i  vzdialenejšieho zahraničia. 
Na Celonárodnú púť Slovenska 
k patrónke Slovenska – Sedem-
bolestnej Panne Márii prichá-
dzajú okrem ústavných činiteľov 
aj desaťtisíce pútnikov. Úlohou 
mesta je postupne vytvárať 
priaznivé podmienky pre ich 
dôstojné privítanie a vytváranie 
priateľského prostredia, aby sa 
do mesta s radosťou vracali nie-
len počas sviatkov, ale po celý 
rok.
K napĺňaniu zámerov mesta vý-
znamnou mierou prispieva aj 
podpora štátu v podobe projek-
tov, ktoré mesto pozorne sleduje 
a aktívne sa uchádza o získanie 
fi nancií na realizáciu programov.
Posilňovanie svojho postavenia, 
väčšie zviditeľňovanie a  získa-
vanie na atraktivite, ako centra 
mikroregiónu Šaštínsko, záhor-
ského regiónu a  trnavského sa-
mosprávneho kraja, sa mu darí 
aj vďaka úspešným investíciám. 
Svojim aktívnym zapájaním sa 
do výziev o  získanie nenávrat-
ných fi nančných prostriedkov zo 
zdrojov EÚ a  zdrojov zo štátne-
ho rozpočtu SR, za ostatné roky 

mesto zveľadilo svoj majetok 
a prispelo k výrazným kvalitatív-
nym zmenám života jeho obyva-
teľov.
Konkrétne za posledné tri roky 
boli zo strany štátu podpore-
né nasledovné projekty nášho
mesta:

Ministerstvo hospodárstva SR 
má veľkú zásluhu na realizácii 
projektu rekonštrukcie verej-
ného osvetlenia fi nancovaného 
z prostriedkov EÚ. Modernizáci-
ou a výmenou starých svetiel na 
nové a  úspornejšie sa docielilo 
zníženie spotreby elektrickej 
energie na verejnom osvetlení 
v  meste, čo sa už prejavuje aj 
v roku 2018.

Ministerstvo vnútra SR spo-
lufi nancuje projekt rozšírenia 
kamerového systému v  meste, 
rekonštrukciu požiarnej zbrojni-
ce a svetelné označenie priecho-
dov pre chodcov.
Vďaka získaným dotáciám na 
uvedené projekty sa ich reali-
záciou prispieva k zvýšeniu bez-
pečnosti obyvateľov, ochrane ich 
zdravia a  majetku, zamedzeniu 
vzniku a  odhaľovaniu protispo-
ločenských negatívnych javov 
a znižovaniu kriminality v meste.  
Zvýšila sa bezpečnosť účastní-
kov cestnej premávky, ich po-
vedomia pri dodržiavaní zásad 
a predpisov. Zároveň sa docielilo 
zvýšenie štandardu pre chodcov 
v  súlade s  normami EÚ. Príno-
som pre mesto je aj skutočnosť, 
že v  zrekonštruovanej budove 

mestskej hasičskej zbrojnice sa 
vytvoria lepšie podmienky pre 
prácu dobrovoľného hasičského 
zboru.

Ministerstvo školstva SR schvá-
lenou dotáciou umožňuje re-
konštruovať telocvičňu za úče-
lom zlepšenia a  skvalitnenia 
jej využívania a  zvýšenia počtu 
učebných priestorov určených 
na výchovno-vzdelávací proces 
v  oblasti telesnej a  športovej 
výchovy. Využitie je všestranné, 
najmä v  zimných mesiacoch, 
kedy je potrebné udržať kondí-
ciu všetkým futbalovým muž-
stvám v meste.

Ministerstvo kultúry SR poskyt-
lo mestu dotáciu na obnovu 
kultúrnych pamiatok a  rozvoj 
kultúrneho dedičstva.
Okrem spomenutých úspešných 
projektov vedenie mesta vypra-
covalo ďalšie žiadosti na získa-
nie fi nančnej podpory a  tieto 
predložilo na príslušné minis-
terstvá, ktoré sú v súčasnej dobe 
ešte len v procese ich hodnote-
nia. Pre mesto je veľmi dôležitý 
projekt realizácie zberného dvo-
ra, v ktorom sa mesto pokúšalo 
viackrát uspieť.
Je to iba zlomok z realizovaných 
a  podaných projektov, mesto 
čaká ešte veľa práce vo všet-
kých oblastiach. Pozitívne je, 
že nastúpená cesta je správna 
a  nechýba chuť a  ani odhodla-
nie občanov a  vedenia mesta 
popasovať sa s úlohami, ktoré si 
predsavzali.
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Dňa 22. 9. 2018 bol v MsKD Se-
nica už 3. ročník prehliadky 
Speváckych súborov seniorov 
okresu Senica. Na prehliadke 
ukázali svoje kvality KRIŽANOV-
CI z Prietrže, spevácka skupina 
SPIEVANKY z Borského Mikuláša, 
JABLONIČANKA z Jablonice, skupi-

na SENIOR pri JDS Šaštín-Straže, 
SMRDÁČANÉ zo Smrdák, domá-
ci spevácky súbor SENIORKA zo 
Senice, skupina PETRANÉ z Pla-
veckého Petra, spevácka skupina 
z PRIETRŽE, TRIO Lukáčovci 
z Osuského + Vlasta Križanová 
z Prietrže, ženská spevácka sku-

pina z Kuklova KUKLOVJANKY. 
Ako hosť sa predstavil miešaný 
spevácky zbor mesta VRBOVÉ 
a na záver čerešnička na torte - 
Pěvecký zbor z Lanžhota. 
Okresná predsedníčka JDS pri 
zahájení privítala čestných 
hostí pána Ing. Vladimíra Ko-

courka, prednostu Okresného 
úradu Senica, primátora mesta 
Senica Mgr. Branislava Grimma, 
p. Mgr. Františka Harnúška, ria-
diteľa MsKD Senica, riaditeľa I.ZŠ 
v Senici p. Mgr. Vladimíra Šváčka, 
čestnú okresnú predsedníčku JDS 
p. Boženu Hradskú. 
Akciu výstižne konferoval Peter 
Husár. Organizátorom podujatia 
bola Okresná organizácia JDS Se-
nica, na čele s jej predsedníčkou 
pani Máriou Jamriškovou, ktorá 
má s jej kolektívom veľký podiel 
na tejto vydarenej akcii. 
Podľa ohlasu návštevníkov spe-
vácke skupiny priniesli veľa ra-
dosti, pohody a z pódia odzneli 
vysoko kvalitné spevácke výkony. 
Je veľmi krásne, že sa udržuje tra-
dícia zborového spevu a najmä 
ľudovej piesne. 
Po spoločenskej, organizačnej 
a hudobnej stránke to bol zatiaľ 
najlepší ročník. 
Na záver všetky skupiny spoloč-
ne zaspievali krásnu pieseň HO-
LUBIENKA.

Vydarená kultúrna akcia seniorov

Gazárka patrila mladým záchranárom civilnej ochrany

Dňa 3.  5.  2018 patrilo rekreač-
né stredisko Gazárka žiakom 
základných škôl, ktorí sa stretli 
v  Šaštíne-Strážach na Spoloč-
nom okresnom kole „Súťaže 
mladých záchranárov civilnej 
ochrany“ okresov Senica a Ska-
lica. Do súťaže sa prihlásilo 
19 zmiešaných družstiev zo 
základných škôl, ako aj jedno 
hosťujúce družstvo z  Českej 
republiky zo Základnej školy 
Hodonín. Organizátormi sú kaž-
doročne odbory krízového ria-
denia Okresných úradov Senica 
a Skalica.

Súťaž obsahuje viacero dis-
ciplín, v ktorých musia súťažia-
ci preukázať nielen teoretické 
vedomosti z  oblasti civilnej 
ochrany, dopravnej výchovy, 
požiarnej ochrany a  zdravot-
níckej prípravy ale i  praktické 
zručnosti, ktoré zahŕňali streľbu 
zo vzduchovky, hasenie malých 
požiarov, orientáciu v  teréne, 
použitie ochranných masiek 
a improvizovaných prostriedkov 
individuálnej ochrany ako aj po-
skytovanie prvej pomoci.
Samotná súťaž bola napínavá, 
keď o  víťazoch v  oboch okre-

soch rozhodoval jediný bod. 
Prvé miesto v  okrese Skalica 
získalo družstvo ZŠ Strážnická 
Skalica pred ZŠ Bernoláková Ho-
líč a tretia skončila ZŠ Kopčany. 
V okrese Senica obhájilo prven-
stvo z  minulého roku družstvo 
ZŠ  V.P.  Tótha „A“ Senica o  bod 
pred domácou ZŠ Šaštín-Stráže 
a tretím miestom príjemne pre-
kvapila ZŠ Sadová Senica. Ab-
solútnym víťazom spoločného 
okresné kola sa stali súťažiaci 
zo ZŠ V.P. Tótha „A“, ktorí získali 
na rok do svojej držby putovný 
pohár.
Umiestneným družstvám odo-

vzdali prednostovia Okresných 
úradov Senica a Skalica Ing. Vla-
dimír Kocourek a  JUDr.  Viera 
Kučerová diplomy, víťazné po-
háre, medaile a vecné ceny. Na-
prázdno však neodišiel žiaden 
súťažiaci.
Záverom patrí poďakovanie 
všetkým, ktorí sa na organi-
začnom zabezpečení podieľali 
hlavne pánovi primátorovi mes-
ta Šaštín-Stráže Jaroslavovi Su-
chánkovi, ako aj celému rozhod-
covskému zboru, v ktorom opäť 
pôsobili aj dobrovoľníci civilnej 
ochrany.



Ako nás asi
nepoznáte

Peter Kažimír

Ranné plávanie v Dunaji Centrum sociálnych služieb Jesienka na Myjave

Peter Pellegrini

Jaroslav Baška

Cez Sorošku jazdím pravidelne

Juraj Blanár

Kontrolný deň v elektrárňach

Robert Kaliňák

Richard Raši

Sobášny palác v Bytči

Robert Fico

V kroji z Horehronia na „Slovenskom dni kroja“ v Banskej Bystrici

S mojím labradorom Rafaelom Saxofón je pre mňa hlavne relax

Peter Žiga

8 SMER – sociálna demokracia


