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Golfisti vyzbierali 1500 eur
pre detskú onkológiu!

Posledné dni pred začatím napúšťania využili pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku na úpravu. Pracovalo sa na
kosení trávy, odstraňovaní panelovej cesty,
úprave pieskovej pláže, spevňovaní brehov,
prácach na vodohospodárskom objekte. Už
zostáva len želanie, aby pršalo čo najviac...

V piatok 20. októbra sa na Skalickom golfovom ihrisku konal turnaj INFRA SERVICES 2017. Celým turnajom slovom
spravádzal herec a zabávač Peter Batthyany, ktoré si návštevníci mohli vychutnať aj ako všetkým známu tetu Márgit.
Počas tohto turnaja sa konala na 14. jamke charitatívna zbierka pre detskú onkológiu v Skalici. Vďaka tejto zbierke sa
podarilo vyzbierať 1500 eur.
„Dobré veci sa dajú robiť kdekoľvek. Dnes vyzbierané peniaze znamenajú nový prístroj na detské oddelenie v Skalickej nemocnici a teda pomôžu lekárom, malým pacientom a v neposlednom rade aj ich rodičom. Sme radi, že sa
táto dobrá vec podarila,“ povedal jeden z organizátorov podujatia Milan Roman.
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Zmeny na poste senických zástupcov primátora
zdroj: senica.sk, prozahori.sk
Primátor mesta Senica Branislav Grimm 11. októbra
2017 odvolal Martina Lidaja a Jána Hurbana z funkcií 1. a 2. zástupcu primátora. Primátor mesta obom
poďakoval za doterajšiu spoluprácu.

„Pristúpil som k tomuto kroku po viacerých rokovaniach so zástupcami primátora, ktorých témou bolo
hodnotenie našej vzájomnej spolupráce, spôsob a kvalita plnenia úloh vyplývajúcich z poverenia pre oboch
zástupcov. Dospeli sme k záveru, že ďalšia spolupráca
na úrovni primátora a zástupcov nie je možná,“ zhrnul
príčiny odvolania primátor Branislav Grimm. „Na margo nenaplnených ambícií a vízií prezentovaných zástupcami na sociálnej sieti podotýkam, že priestor na
presadzovanie mali okrem plnenia úloh, ktoré im vyplývali z ich rozsiahleho poverenia na výkon funkcie,
aj v účasti na rokovaniach mestskej rady, mestských
výborov, komisií mestského zastupiteľstva a v ďalších orgánoch zriadených primátorom mesta, taktiež
v pracovných skupinách vytvorených pre jednotlivé
projekty a úlohy,“ doplnil primátor Senice.
V zmysle zákona o obecnom zriadení je od 1. apríla 2010
výhradnou právomocou primátora poveriť zastupovaním primátora vybraného poslanca mestského zastupiteľstva. „Zástupcovia primátora mi písomne predložili
stanovisko vzdať sa funkcie zástupcov, avšak zákon
túto možnosť neupravuje. Vzdať sa môžu len poslaneckého mandátu, s ktorým logicky zaniká aj pozícia
zástupcu primátora. Pri odvolaní Martina Lidaja a
Jána Hurbana som akceptoval ich písomné stanovisko
vzdať sa funkcie zástupcov, čím som im umožnil naďalej vykonávať poslanecký mandát,“ dodal primátor
Branislav Grimm.
„Je len otázkou, či skutočnou príčinou tohto činu
boli nezhody medzi jednotlivými stranami alebo ide
hlavne o predvolebné ťahy a politický kalkul. Mne je
v podstate jedno, kto je viceprimátor, hlavné je to, aby
pracoval v prospech občanov. Týmto chcem aj vyzvať
primátora Grimma, aby si uvedomil, že experiment

s dvoma viceprimátormi nevyšiel, bohato nám bude
stačiť jeden, aspoň mesto ušetrí,“ vyjadril sa pre ProZáhorí mestský poslanec Filip Lackovič.
Odvolaním zástupcov primátora sa Martinovi Lidajovi
a Jánovi Hurbanovi skončilo členstvo v mestskej rade.
Nová zástupkyňa
primátora sa automaticky stáva členkou mestskej rady.
Na základe poslaneckého mandátu
budú Martin Lidaj a
Ján Hurban naďalej
vykonávať funkcie
sobášiacich.
Primátor Senice
Branislav Grimm
bude o odvolaní zástupcov primátora
a o poverení novej
zástupkyne primátora mesta informovať na rokovaní mestského zastupiteľstva 14. novembra. S poslancami Martinom Lidajom
a Jánom Hurbanom bude spolupracovať na úrovni orgánov mesta.
Novou zástupkyňou primátora mesta Senica sa od
18. októbra 2017 do ukončenia volebného obdobia
v roku 2018 stala poslankyňa mestského zastupiteľstva
Ing. Elena Valášková. Za účasti vedúcich oddelení Mestského úradu jej poverenie na výkon funkcie odovzdal
primátor mesta Senica Branislav Grimm.
Ako primátor Senice už vopred avizoval, Elenu Valáškovú si vybral za zástupkyňu z dôvodu, že má skúsenosti
s prácou v samospráve, keď vykonávala funkciu prednostky MsÚ v Brezovej pod Bradlom. Na Mestskom úrade v Senici pracovala na referáte regionálneho rozvoja.
Pôsobila aj ako riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb,
n.o. Senica. Konštatoval, že ju pozná ako osobu, ktorá
si svoje pracovné úlohy plnila vždy veľmi zodpovedne.
„Tak pristupuje tiež k plneniu poslaneckých povinností a myslím, že je akceptovaná oboma poslaneckými
klubmi. Jej menovaniu do funkcie predchádzalo aj rokovanie s vedúcimi oddelení MsÚ. Verím, že s ohľadom
na jej predchádzajúce skúsenosti bude naša spolupráca veľmi dobrá a prospešná pre rozvoj nášho mesta,“
vyjadril presvedčenie primátor mesta.
Zástupkyňa primátora mesta Senica Elena Valášková povedala, že po zvážení ponuky sa rozhodla ju prijať: „Som
4 mesiace na dôchodku, no som plná síl vykonávať
funkciu. Tým, že všetkých na MsÚ poznám z predchádzajúceho obdobia, verím, že spolupráca bude aj naďalej dobrá. Z rozsahu môjho poverenia na výkon funkcie
zistím, na čom sa budem podieľať, aby som vedela
pokračovať v začatej agende predchodcov, prípadne ju
vylepšovať.“
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» Via Humana
na Noci
výskumníkov
Dňa 29. septembra 2017 sa pod pedagogickým dozorom Mgr. Macháčkovej, Mgr.
Rotha a Ing. Šeligu vybralo 31 študentov
z prvého, druhého a tretieho ročníka odboru informatiky a informačných systémov Súkromnej strednej odbornej školy
VIA HUMANA na Noc výskumníkov – festival vedy, ktorý sa konal v Bratislave.
Noc výskumníkov sa konala v priestoroch
Starej tržnice, v ktorej mohli študenti navštíviť až 75 stánkov predstavujúcich vedu
na Slovensku. Stánky zoznamovali účastníkov so stavom súčasnej vedy v oblasti
matematiky, fyziky, chémie, informatiky a
zdravého životného štýlu. Študenti si mohli
vyskúšať mnohé experimenty na vlastnej
koži – merali svoju silu v ťahu a v tlaku, skúšali si pohyb vo virtuálnej realite, pozorovali chemické reakcie, chutnali jedlý hmyz.
Z oblasti informatiky sa študenti zoznámili
s programovateľnými robotmi, paralelným
programovaním a elektronickým spracovávaním dát.

Študenti i pedagogický dozor hodnotí akciu
ako veľmi podarenú a veríme, že sa nám aj
budúci rok podarí zorganizovať exkurziu na
Noc výskumníkov, aby aj študenti videli,
že veda smeruje vpred aj vďaka ľuďom zo
Slovenska a sami môžu do nej v budúcnosti
prispieť.

facebook.com/
ProZahori
instagram.com/
ProZahori
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» OKTÓBERFEST V OBRAZOCH
Pozrite sa ako to vyzeralo
v sobotu 7. 10. na letisku v Holíči
počas II. ročníka Októberfestu
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Senický okres môže dostať VIAC
V priebehu posledných
dní
som sa stretol
so všetkými starostami v Senickom okrese
a veľa z vás som
stretol osobne
buď na samostatných stretnutiach, dňoch
úcty k starším či
len tak sme sa porozprávali pri vašom
dome. Všetky tieto stretnutia boli pre
mňa obohacujúce a získal som komplexnejší obraz stavu senického okresu a myslím, že sme s vami a s vašimi
starostami aj prišli na veci, ktoré treba riešiť.

Vrelo spomínam na stretnutia v Senici,
Šaštíne-Strážach, Jablonici, Sekuliach,
Borskom Svätom Jure, Kuklove, Šajdíkových Humenciach, Častkove, Koválove, Čároch, či na jarmoku v Moravskom
Jáne, ale aj v ďalších dedinkách v Senickom okrese.
Počul som veľa požiadaviek ľudí na opravu ciest, väčšiu podporu spoločenských
či kultúrnych aktivít, ale aj väčšiu podporu spolkov ako sú Únia žien, Jednota
dôchodcov, hasiči, záhradkári či rôzne
spevokoly, a ďalších organizácií. Hovorili ste o nedostatočných autobusových
spojoch, nedostatku miest v domovoch
pre seniorov, či veľkých doplatkoch
v týchto zariadeniach.

V niektorých obciach vám chýbajú aj lekári, či kanalizácia. Veľa sme sa bavili aj
o cestovnom ruchu a doprave. Chceme
vidieť Sekule či Jány ako krásnu bránu
na Slovensko z Rakúska, kde by o.i. boli
informačné tabule, čo u nás môžu turisti
nájsť. Máme čo ukázať, len chýba propagácia.

Po vypočutí starostov som dospel k názoru, že v otázke cyklotrás sa musí urobiť kompletná štúdia, aby tieto cyklotrasy na seba zmysluplne nadväzovali.
Potreba opráv ciest bola hlavnou témou na všetkých stretnutiach. Do
budúcna bude treba riešiť aj vyťaženosť
ciest – odbremeniť niektoré cesty od
kamiónov, VÚC by mala aj podľa senického primátora dať väčšiu pomoc mestu, pri snahe o výstavbu prepotrebného
obchvatu Senice, kde by mal byť aj obchvat Čáčova.

Chcem Vás pozvať k voľbám. Poďte si
zvoliť poslancov, ktorí budú aktívnejšie vybavovať žiadosti Záhorákov, aby
VÚC-ka nekončila na Bielej Hore, ale
väčšia podpora projektov išla aj na Záhorie. Je to na VÁS, voľby sú v sobotu
4. novembra.
V týchto voľbách nevyberáte z politických strán, ale vyberáte priamo zo
zoznamu všetkých kandidátov. Mňa
nájdete s číslom 16. Moju ponuku už
väčšinou poznáte. Vašich primátorov a
starostov som ubezpečil, že ak dostanem od vás podporu, Vašu dôveru Vám
vrátim svojou aktivitou. Prvý krok je však
na Vás.
Príďte teda 4. novembra k voľbám a
dajte jeden z vašich krúžkov aj mne.
Aby VÚC-ka bola naozaj užitočná aj
Pro Záhorí, Pro VÁS.

Filip Lackovič, Mgr. 16
Naše spoločné
priority budú:
■ Komplexná oprava nebezpečných ciest
■ Dostupná sociálna starostlivosť pre starších a chorých
obyvateľov
■ Väčšia podpora kultúrnych
podujatí, tradícií a organizácií venujúcich sa rozvoju
spoločenských aktivít
■ Stredné školstvo zamerané
na remeslo

Bude mojou prioritou, aby na Záhorie
nešli len omrvinky z investícií, aj to len
pred voľbami, aby sa nepovedalo, ale
aby sa Záhorie prebudilo a napredovalo.

■ Väčšia podpora cestovného
ruchu
■ Dobudovať infraštruktúru
CYKLOTRÁS
■ Integrovať dopravu
■ Doriešiť projekt obchvatu
Senice a Čáčova

Aby VÚC-ka bola
naozaj užitočná pre ľudí
Objednávateľ: SDKÚ-DS – Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Šancová 70, Bratislava 811 05, IČO: 36 060 101
Dodávateľ: G & H, s. r. o., nám. Oslobodenia 4/18, Senica 905 01, IČO: 36 274 381
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Novinky z Bratislavskej župy

Voľby do orgánov
samosprávnych krajov 2017

» Termín volieb: 4. november 2017
Na sobotu 4. novembra vyhlásil predseda NR SR voľby do Vyšších územných celkov,
ktoré otvoria v poradí už piate volebné obdobie.
Týchto volieb sa dotkne niekoľko zmien.
Po novom už nebudeme voliť predsedov krajov v dvoch kolách, ale iba v jednom.
Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov.
Zmení sa aj dĺžka volebného obdobia.
Ako hlasujeme v župných
voľbách 4. novembra 2017
■ Volič môže voliť len v obci svojho
trvalého pobytu vo volebnom okrsku,
v ktorého zozname voličov je zapísaný.
■ Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej
volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo
dokladu o pobyte pre cudzinca.
■ Okrsková volebná komisia vydá
voličovi dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva
a hlasovací lístok pre voľby predsedu
samosprávneho kraja a prázdnu obálku
opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky.
Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky
potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.
■ Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov.
Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného
priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia
hlasovanie neumožní.
■ Na hlasovacom lístku pre voľby
do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel
kandidátov, koľko poslancov má byť
v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo
volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

■ Na hlasovacom lístku pre voľby
predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.
■ V osobitnom priestore určenom na
úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do
obálky jeden hlasovací lístok pre voľby
do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že vloží obálku do volebnej schránky.
■ Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne
upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič
do schránky na odloženie nepoužitých
alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.
■ Volič, ktorý nemôže sám upraviť
hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto
skutočnosť okrskovej volebnej komisii,
má právo vziať so sebou do priestoru
určeného na úpravu hlasovacích lístkov
inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho
pokynov a zákona upravila hlasovací
lístok a vložila do obálky. Obidve osoby
pred vstupom do osobitného priestoru
na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate
trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať
hlasovacie lístky.

■ Volič, ktorý nemôže pre zdravotné
postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby
obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen
okrskovej volebnej komisie.
■ Volič, ktorý sa nemôže dostaviť
do volebnej miestnosti zo závažných,
najmä zdravotných dôvodov, má právo
požiadať obec a v deň konania volieb
okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej
schránky, a to len v územnom obvode
volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

» Poslancov a županov

volíme výnimočne
na 5 rokov

Poslancov a predsedov samosprávnych krajov budeme v týchto voľbách voliť na 5 rokov.
Funkčné obdobie sa im tak predĺži o jeden
rok. Dôvodom je zjednotenie termínu župných a komunálnych volieb. V súčasnosti
sa totiž voľby do vyšších územných celkov
konajú o rok skôr ako komunálne voľby. Do
žúp, miest a obcí budeme po prvýkrát voliť
v jednom termíne v roku 2022. Päťročné
funkčné obdobie do samosprávnych krajov
bude platiť výnimočne len pre tieto voľby.
V ďalších voľbách sa vráti funkčné obdobie
na štyri roky.
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» Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

O 50 poslaneckých miest
má záujem 368 kandidátov,
o župana chce zabojovať 18

V novembrových župných voľbách by malo kandidovať do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho
kraja 368 kandidátov, väčšina – 287 z nich je nominovaná politickými stranami a 81 je nezávislých.
Namiesto súčasného počtu 44 poslancov bude mať
zastupiteľstvo BSK vo volebnom období 2017 – 2022
o šiestich poslancov viac. Zvýši sa aj počet volebných
obvodov z 18 na 24.
Spomedzi 24 volebných obvodov, v ktorých voliči rozhodnú o svojich zástupcoch v krajskom parlamente,
je najviac kandidátov v 11. volebnom obvode, ktorý
zahŕňa Petržalku, Jarovce, Rusovce a Čunovo. O deväť
mandátov sa uchádza 66 kandidátov.
Najviac kandidátov v prepočte na mandát je vo volebnom obvode č. 8, združujúcom Devín a Devínsku
Novú Ves, a č. 10, v ktorom svojho zástupcu budú voliť

obyvatelia Lamača a Záhorskej Bystrice. V oboch prípadoch je na jedno miesto v poslaneckom zbore desať
kandidátov.
V prípade okresných miest v Bratislavskom kraji chce
dve miesta pre zástupcov Pezinka v poslaneckom zbore BSK obsadiť 11 záujemcov, o dve miesta v rámci
mesta Malacky, obcí Závod, Studienka a vojenského
obvodu Záhorie sa uchádza 15 kandidátov. Na jeden
mandát pre Senec v rámci 21. volebného obvodu je
osem uchádzačov.

O post predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja bude súperiť
18 kandidátov
O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
bude súperiť 18 kandidátov. Deviati majú podporu politických strán a deviati sú nezávislí. O miesto predsedu
BSK sa uchádza poslanec Národnej rady SR Juraj Droba, ktorý má podporu SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP,
OKS, Zmeny zdola a Demokratickej únie Slovenska.

Ďalej psychologička a predsedníčka Strany zelených
Slovenska Natália Hanulíková, súkromný podnikateľ
Ľubomír Kolárik s podporou Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a publicista i politik
Daniel Krajcer, ktorý je kandidátom Mosta-Híd, SKOK-u a Strany zelených. Šéfom BSK chce byť aj pedagóg
Marián Leinerovič s podporou Nového parlamentu,
farmaceut Milan Lopašovský, ktorého navrhuje Strana moderného Slovenska. Za SNS kandiduje štátny
tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek. Komunistická strana Slovenska nominovala prekladateľa Jalala
Suleimana a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
kultúrno-osvetového pracovníka Andreja Trnovca.
Medzi nezávislými kandidátmi je publicista Rastislav
Blaško, podnikateľ Jozef Danko, súčasný šéf kraja
Pavol Frešo i vysokoškolský učiteľ a bývalý bratislavský primátor Milan Ftáčnik. Taktiež novinár Ľubomír
Huďo, podnikateľ Martin Jakubec, starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý, starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva a IT špecialista i bratislavský
mestský poslanec Jozef Uhler.

V kraji sa začínajú budovať nové dopravné
terminály a cyklotrasy
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR začiatkom roka vyhlásilo z Integrovaného regionálneho operačného programu výzvy na oblasť
dopravy. V Bratislavskom kraji bolo úspešných
viacero žiadateľov. Prvé zmluvy s Mestom Svätý
Jur, obcou Most pri Bratislave a združením JURAVA
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
na dopravný terminál a cyklotrasy financované
z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sú už podpísané.
Župa plánuje z eurofondov aj vybudovanie ďalších
troch dopravných terminálov v Šenkviciach, Bernolákove, Plaveckom Štvrtku a nové veľké parkovisko
v Malackách. Cyklistom zas zlepší podmienky 18
nových plánovaných cyklotrás. Realizáciou týchto
projektov sa komplexne rieši verejná osobná doprava v Bratislavskom kraji. Na každej železničnej vetve
smerujúcej do Bratislavy budú vybudované dopravné
prestupné terminály spájajúce vlak, autobus, auto
a bicykel, doplnené o cyklotrasy smerujúce k týmto
bodom.
Na Záhorí sú to prestupné terminály v Malackách a
Plaveckom Štvrtku, v Malokarpatsku Svätý Jur, Pezinok, Šenkvice, v Podunajsku Bernolákovo a Senec.
Vo Svätom Jure sa vybuduje nový prestupný dopravný
terminál, parkovisko pre 68 áut a prístrešok pre bicykle. Mesto má schválený projekt vo výške 691 732
EUR. Realizácia bude zahájená na jar budúceho roka.
Terminálom prechádza cyklotrasa JURAVA, financovaná z Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK),

ktorá spája okolité obce. Pre vysoký dopyt po doprave
vlakom sa pre obsluhu obcí Slovenský a Chorvátsky
Grob plánuje využiť aj shuttle bus, ktorý bude zvážať
ľudí priamo na terminál.
Združenie obcí JURAVA rozširuje cyklotrasy v malokarpatskej a podunajskej oblasti. Projekt v sume 570 000
EUR rieši cyklotrasu v obci Chorvátsky Grob. Vybuduje
sa nová cyklistická komunikácia v dĺžke 2,3 km, osadia sa cyklostojany, prístrešky, dopravné a informačné
tabule.
Obec Most pri Bratislave novou cyklotrasou v dĺžke 1,8
km spojí centrum obce s časťou Studené. Celkové výdavky na projekt sú vo výške 459 356,75 EUR. Okrem
komunikácie sa v trase osadí dopravné značenie, lavičky, stojany na bicykle, smetný kôš. Zaujímavým
prvkom bude doplnková cyklistická infraštruktúra
– chránené parkoviská pre bicykle, nabíjacie stanice
pre elektrobicykle, systémy automatickej požičovne
bicyklov, hygienické zariadenia a pod.
V súčasnosti Most pri Bratislave a Studené spája len
hlavná cesta, ktorá patrí k najfrekventovanejším
prístupovým cestám tranzitnej dopravy do Bratislavy
so sústavnými dopravnými zápchami, čo vylučuje cyklistickú dopravu miestnych obyvateľov. Po vybudovaní
novej cyklocesty obyvatelia získajú prístup k miestnym zamestnávateľom, škole, obecným verejným a
komerčným službám a voľnočasovým aktivitám.
Mestu Svätý Jur a združeniu JURAVA už BSK predbežne
skontroloval súťažné podklady na verejné obstarávanie, následne môžu byť vyhlásené súťaže na zhotovi-

ilustračná fotografia

teľov. Aj pri týchto projektoch bude pomoc, kontrola
pri financovaní a monitorovanie zabezpečovať sprostredkovateľský orgán zriadený na BSK. V minulosti
BSK spolu s mestami a obcami z OPBK vybudovali tri
dopravné terminály v Malackách, Pezinku a Senci,
7 cyklotrás, ktoré spĺňajú svoj účel. Prijímatelia získali
nenávratný finančný prostriedok z IROP vo výške 95%
(z toho 50% zo strany Európskej únie, 45% zo štátneho rozpočtu) a výška spoluúčasti prijímateľa je 5%.
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Festival slobody 2017
Ústav pamäti národa pripravuje v spolupráci s Bratislavským
samosprávnym krajom siedmy
ročník Festivalu slobody, ktorý
sa bude konať od 6. do 23. novembra 2017. Toto multižánrové medzinárodné podujatie,
pripomína a analyzuje obdobie
neslobody na Slovensku. Prinesie zaujímavé dokumentárne aj
hrané filmy, výstavy, divadelné
predstavenia či koncert.
Filmová prehliadka v kine Lumière bude pozostávať z dopoludňajších blokov pre študentov
a večerných programov pre verejnosť. S divákmi po premietaní
podebatuje Daniel Friedmann,
autor filmu Posledná z prvého
transportu, a Robert Kirchhoff,
autor filmu o rómskom holokauste Diera v hlave.

Na divadelných doskách sa predstaví známy príbeh „Anna Franková“, ďalej „Zrezivělé dětství“ o
životoch detí, ktorých rodičia sa
stali obeťami politických procesov v 50. rokoch, a „Nepolepšený
svätec“ o viere a sile katolíckeho
disidenta a lekára Silvestra Krčméryho.
Pesničkári vystúpia na koncerte
Hlas slobody 9. novembra a zástupcovia viacerých cirkví sa za
obete totalitných režimov budú
modliť 12. novembra na medzináboženskom stretnutí.
Výstava Ivana Köhlera „Jude osudy“ vzdá česť pamiatke Židom
odvlečeným do koncentračných
a vyhladzovacích táborov a výstava „Maďari v sovietskych táboroch 1944 – 1956“ spojená

s premietaním filmu „Prežili sme
gulag“ zasa tým ľuďom, ktorí boli
deportovaní do sovietskych pracovných táborov.
Aj tento rok bratislavská župa
symbolicky uzavrie Cyklomost
slobody počas Víkendu zatvorených hraníc. Pripomenie tým časy
železnej opony a kruté zaobchádzanie s tými, ktorí sa ju snažili
prekročiť.
Na všetky podujatia je vstup voľný. Výnimkou je slávnostné otvorenie festivalu 6. novembra, kde
je vstup len na pozvánky, a divadelné predstavenie Nepolepšený
svätec 23. novembra v Slovenskom národnom divadle, na ktoré môžu záujemcovia získať lístky
v súťažiach na našej facebookovej stránke.
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» Skaličania opäť vypredali Deň otvorených búd

Už od roku 2010 vinohradníci a vinári zo Záhoria pripravujú pre návštevníkov nielen svoje víno, ale tiež pohostenie, k nahliadnutiu sú taktiež priestory búd a pivníc.
Tento rok sa konal 21. 10. 2017. už 8. ročník podujatia Deň otvorených búd na Vínnej ceste Záhorie. Návštevníkov vítalo viac ako 60 vinohradníkov.

Skalickí šachisti odštartovali sezónu víťazstvami

SVOJE NÁMETY
NA PRÍSPEVKY
NÁM POSIELAJTE NA:

sefredaktor@prozahori.sk
Do novej sezóny vstúpili skalickí šachisti so štyrmi družstvami. Áčko nastúpilo v tretej lige v Dunajskej strede a vyhralo
6:2, v druhom kole porazili doma Potônskú vežu 4,5 : 3,5, Béčko v štvrtej lige zvíťazilo v Piešťanoch 3:2 a doma remizovalo s Chtelnicou 2,5 : 2,5. Do piatej ligy Skaličania prihlásili dve družstvá, ktoré majú za sebou jedno kolo a víťazstvo nad
Gbelami a Borským Mikulášom zhodne 3,5 : 1,5. „Tento rok máme dva ciele. Jedným je postup do druhej slovenskej ligy a
potom dať šancu skalickým odchovancom, aby viac hrávali. Preto sme do piatej ligy prihlásili dve družstvá, kde spájame
skúsených hráčov s mladými. Je to beh na dlhú trať, ale chceme, aby sa časom aj na celoslovenskej úrovni presadili hráči
zo Skalice,“ povedal nám predseda šachového klubu Milan Roman.

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

alebo

facebook.com/
prozahori

VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
MALACKY

SVOJE OBĽÚBENÉ NOVINY HĽADAJTE BEZPLATNE VO VŠETKÝCH DOBRÝCH OBCHODOCH PO CELOM ZÁHORÍ

Okres Skalica
Brodské
Dubovce
Gbely
Holíč
Chropov
Kátov
Letničie
Lopašov
Petrova Ves

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište
Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

Lakšárská Nová Ves
Moravský Svätý Ján
Osuské
Plavecký Peter
Prievaly
Prietrž
Rohov
Rovensko
Rybky
Sekule

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov
Okres Malacky
Gajary

Jabloňové
Jakubov
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Pernek
Plavecký Mikuláš
Plavecké Podhradie
Plavecký Štvrtok

Rohožník
Sološnica
Studienka
Suchohrad
Stupava
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorská Ves
Závod
Zohor
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» Atletika

Skalicu navštívil
majster Európy

zdroj: skalica.sk
Pre atlétov na ZŠ Vajanského bol štvrtok 5. októbra malým sviatkom. Zavítal medzi nich
talentovaný a už úspešný slovenský atlét Ján
Volko a jeho trénerka Naďa Bendová.

Bola to odmena za prvenstvo vo finále detskej
štafetovej ligy, ktoré dievčatá zo Skalice a Brezovej pod Bradlom štartujúce za skalický klub získali
v septembri v Dubnici. Boli to Adriana Ravasová,
Nina Flajžíková, Adriana Vašková a Lucia Palanská. Hostia sa s mladými atlétmi najprv porozprávali v telocvični. A museli sa poriadne obracať,
pretože deti si vymýšľali všakovaké otázky. Nasledovala autogramiáda a potom všetci spoločne
slávnostne otvorili novú atletickú dráhu v areáli
školy. Mladí atléti si najprv s Volkom zabehli jedno kolo a potom sa s ním rozcvičili na futbalovom
ihrisku.
Iba 21 ročný Ján Volko v tomto roku získal striebro
na halových majstrovstvách Európy v behu na 60
metrov. Stal sa majstrom Európy v atletike do 23
rokov na 200 metrov a obsadil tu i druhé miesto v
behu na 100 metrov.

NOVEMBER 2017
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» Cyklistika

Malacky mali zastúpenie na majstrovstvách
sveta amatérov v cestnej cyklistike
zdroj: malcky.sk, text a foto: I. Prokopová
Malačanka Ivana Prokopová napísala, ako absolvovala majstrovstvá sveta amatérov v cestnej cyklistike. Jej precítené zážitky sú zároveň výzvou, aby sa
budúci rok postavilo na štart viac cyklistov zo Slovenska.
Keď som 4. júna stála
na štarte svojich prvých
cestných pretekov, Tour
of Cambridgeshire v anglickom Peterborough,
ešte som netušila, čo
všetko bude nasledovať.
V náročných 127-kilometrových pretekoch som
prešla cieľom v čase 3 hodiny 35 minút a umiestnila sa na 10. mieste zo 102 účastníčok v kategórii, čím
som sa kvalifikovala na majstrovstvá sveta Masters vo
francúzskom Albi. Dlho som zvažovala, či ísť alebo nie.
Či mi za to všetky tie náklady na štartovné, leteckú dopravu aj s bicyklom a ubytovanie stoja. Napokon som si
povedala, že takúto šancu už nemusím dostať, tak som
sa rozhodla ísť do toho.
V deň majstrovstiev to pri príchode do centra Albi vyzeralo ako na festivale britských cyklistov, keďže ich tam
bola drvivá väčšina. Slovensko sme na cestných pretekoch reprezentovali len štyria, ja som bola jediná žena.
Štartovala som spolu s dvoma kamarátkami z anglického klubu, ktorého som členkou. Každá sme však boli
z inej krajiny – Rakúsko, Británia a Slovensko. Pred štartom vládol mierny chaos a bol trochu problém dostať sa

na štart pomedzi stovky pretekárov, no napokon sme to
stihli načas. Štartovali sme naraz dve vekové kategórie,
spolu 130 cyklistiek.
Trať pretekov bola dlhá takmer 100 km. Prvého dva a
pol kilometra bolo neutralizovaných kvôli bezpečnosti
pri výjazde z mesta, no
už tam sa tempo rýchlo
zvyšovalo. Terén bol členitý, väčšinou s krátkymi
stúpaniami, ale boli aj
serióznejšie kopce. Jedno
stúpanie bolo dlhé až desať kilometrov a taktiež
jeden 11-kilometrový,
nie však veľmi prudký
zjazd. Ráno bolo ešte pod
mrakom, za čo sme boli
vďační, keďže podľa predpovede malo byť až 36 °C. Po
čase sa však mraky rozplynuli a náročné preteky nám
ešte viac sťažili horúčavy. Bolo pre mňa veľmi obtiažne niečo zjesť a vypiť. To zrejme spôsobilo dve menšie
krízy v druhej polovici pretekov. No podarilo sa mi do
seba niečo dostať a po doplnení kalórií sa mi vrátili sily
a vrátila som sa do tempa. Cieľom som prešla v čase 2
hodiny a 51 minút. Umiestnila som sa na 34. priečke zo
62 pretekárok v mojej vekovej kategórii. Bola som úplne
prehriata a vyčerpaná, no aj šťastná, že som to zvládla.
Tieto majstrovstvá sveta boli pre mňa obrovským zážitkom a aj veľkou skúsenosťou. Pokúsim sa zopakovať si to
znova o rok. Bolo by úžasné, keby nás na budúcoročných
majstrovstvách reprezentovalo viac cyklistov zo Slovenska.

NESÚPERIŤ
ALE
SPOLUPRACOVAŤ

Ing. Miroslav HORŇÁK

Kandidát na poslanca Trnavského samosprávneho kraja
Objednávateľ: Ing. Miroslav Horňák, Skalica, dodávateľ: OZ záhorí.sk, Potočná 54, Skalica, IČO: 42159075
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Sanchez Amsterdam pripravuje nový album!

kultúra
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» Podujatia
Na trhy v Holíči
Martinský jarmok
11. 11. 2017
mesto Holíč

Výstava a dizajnový trh
Šikovné ruky slovenských ludzí
11. 11. – 12. 11. 2017 od 10:00 do 18:00
Event hall Malacky
Kapela zo Záhoria, konkrétne z mesta Gbely, pripravuje svoj druhý profesionálny album. Ako nám prezradili
dostať sa medzi ľudí by mal už túto zimu.
Ako sme sa dozvedeli aj z ich facebookovej stránky, album mal výjsť už v mesiaci október, no po autonehode
ich speváka museli všetky veci, čo sa týka nahrávania,
o pár mesiacov posunúť. Spevák David utrpel zlomeninu pravej nohy, no ani to ho neodradilo od koncertovania a kapela naplánované koncerty nezrušila. Museli však posunúť termíny v nahrávacom štúdiu, no
ich druhého profesionálneho albumu by sme sa mali
dočkať, ako sami vravia, už čoskoro, a to v mesiacoch
november – december. Kapela má zatiaľ na konte jeden profesionálny album s názvom NEZASTAVÍŠ, ktorý

nahrali v nahrávacom štúdiu Randal Group v Seredi. Ich
producentom bol vtedy uznávaný slovenský gitarista
Jimi Cimbala. Chalani však po dvoch rokoch od vydania
svojho prvého albumu sľubujú nový sound (zvuk) a to
hlavne preto, že zmenili štúdio.
Momentálne nahrávajú v štúdiu Pulp studio na Bratislavskej Kolibe. Ich producentom k novému albumu sa
stal Matej Turcer (známy ako gitarista z kapely From our
Hands). To, aký názov ponesie nový album, nám chalani
zatiaľ prezradiť nechceli. Prezradili nám však, že na albume bude 10 piesní a v najbližšom mesiaci máme od nich
očakávať nový klip. Oficiálny krst by mal byť až v januári
2018 v Gbeloch. Ak by si chcel vedieť o kapele viac, tak ich
neváhaj sledovať na Facebooku (Sanchez Amsterdam).

Senická heligónka
Martinské posedenie pri heligónke
11. 11. 2017 o 14:00
Dom kultúry MsKS Senica

One man show M. Donutila
Cestou necestou
21. 11. 2017 o 19:30
Dom kultúry Skalica

Geniálna komédia
CHLIEB S MASLOM
...ženy sa skrátka k mužom nehodia...
23. 11. 2017 o 19:00
Dom kultúry MsKS Senica

Tradičné stretnutie vinárov
Svätenie mladých vín
a Katarínska ochutnávka
24. 11. 2017 od 18:00
Dom kultúry Skalica

Výstava výšiviek v Koválove
V sobotu 21. novembra sa v Koválove konala výstava výšiviek najstaršej občianky Koválova 91-ročnej
Cecílie Svatej.
Napriek svojmu úctyhodnému veku stále vyšíva a robí jej
to radosť. Táto výstava bola k dispozícii aj nedeľu, kedy
sa konalo stretnutie starostu obce so seniormi v rámci
mesiaca úcty k starším, na ktorom sa zúčastnil aj zástupca o. z. ProZáhorí a senický poslanec Filip Lackovič.
Tomu pani Svatá prezradia, že vyšívaniu sa venuje už od
mladosti. Prajeme pani Svatej veľa zdravia a ešte veľa
krásnych výšiviek.

Parným vlakom po Záhorí
Mimoriadna Mikulášska jazda
s Albatrosom
2. 12. 2017 od 8:00
Bratislava hl. st. – Malacky – Kúty
– Skalica – Veselí n.M. – Myjava –
Piešťany – Bratislava

Zdenko Čambal

3

Bez zbytočných rečí
nezávislý kandidát na poslanca Trnavského samosprávneho kraja
Objednávateľ: Zdenko Čambal, Holíč. Dodávateľ: RJAR s.r.o. Koreničova 7, 811 03 Bratislava, IČO: 43985637
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Dvere sa zatvárajú a elektri ka
sa chystá odís zo zastávky. K vozu
však dobieha upachtený muž a zúfalo
volá:
- Prosím vás, po kajte na m a,
nestihnem do práce!
Vodi chce odís , ale cestujúci
sa prihovárajú, aby po kal, tak vodi ich
vypo uje. Ke chlap nastúpi, zatvoria
sa dvere a elektri ka odchádza.
Chlap si trošku vydýchne, oto í sa
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Alena
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Krížovku
dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Tajnička z minulého čísla: „... Nech je ten servis zase kompletný.“

sudoku

Vyplňte hernú plochu číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo neopakovalo
v riadku, v stĺpci ani v hrubo vyznačenom štvorci.
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» S humorem...
Francek ide domú po dálnici. Z rádia sa
ozve: „Mimoriadna správa! Jeden blázon
ide z Bratislavy do Malaciek po diaľnici
v protismere“! Francek sa rozčúli: „Ná
kdyby jeden, ale fšecá!“
Ide Záhorák po ulici v Bratislave, stretne
ho Francúz a hovorí:
– Parle vu france?
Záhorák: – No, pár levú je tu za rohem,
ale odkád víš, že já sem Francek?
Ide Záhorák po preplnenej bratislavskej
ulici a narazí do veľmi nervózneho
Bratislavčana.
Ten naňho zreve: – Ty debil!
Záhorák sa naňho pozrie, zasmeje sa
a hovorí: – Ná de bych biu! V Prióri!
Ide Záhorák autem po Bratislavje a
zastaví ho policajt.
Pýta sa ho: – Pán vodič, viete akého
dopravného priestupku ste sa dopustili?
Záhorák sa na policajta nechápavo
podívá.
– Prekročili ste plnú čiaru.
Záhorák sa usmjeje a rekne: – Ná co, co
pukua?
Záhorák príde do obchodu s televízormi.
– Máce farebné televízore?
– Áno, aký chcete?
– Ná žlutý.
Pokémon vznikol na Záhorí...
Manželka nahnevaná na syna pýta sa
manžela: – Po kém on je?
Na Záhorí v triede dá učiteľka deťom za
úlohu vytvoriť vetu na slovo nevädza.
Janka hovorí: – Nevädza je modrý kvet.
Jurko: – Nevädza rastie na medzi.
Lojzo: – Sused chodí za mamkú a otec
o tém ňevedzá.
Dcérenka sa pýtá mamičky:
– Maminko, aj ty sis príua princa na koňi?
Maminka odpovidá:
– Právdaže, cérko, právdaže, ale bohužel
došeu enem ten kúň!
Dvá z Braťislavy dojdú do dzedzinky,
o kerej čuli, že v ňej ňekdo dokáže
cestovat v čase. Dojdú teda do najblišího
šenku a pýtajú sa, či ho tu poznajú a de
ten čovjek bývá.
– Právdaže, je to Štela, bývá tot
nedaleko!
Bez námahy Štelu najdú. Vysvjetlá, že
by to cestovaňí v čase rádzi vidzeli na
vlastňí oči.
– Dobre, muáďenci, dobre, doneste mi
teda flašku borovičky.
Ked ju Štela vypije, pošle ich pro druhú.
Poradzí si aj z tú a potém zahuásí:
– Ná, a sem tam, de sem byu fčéra!

Kandidát č. 16 na poslanca VÚC za okres Senica

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 4. novembra 2017
Objednávateľ: Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana, Vajnorská 142, Bratislava, IČO: 36 060 101
Dodávateľ: G & H, s.r.o., nám. Oslobodenia 4/18, Senica 905 01, IČO: 36 274 381

napíšte mi: mojkrajskyposlanec@gmail.com

