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» Stromček

www.prozahori.sk

» ONLINE

na Záhorí

Pred Vianocami ste nám poslali
viac ako 150 stromčekov na náš
mail. My sme ich zverejnili a hlasovali ste o NAJKRAJŠÍ STROMČEK
na Záhorí.
Takto ste rozhohdli:
1. miesto – Dominika Hanesová
2. miesto – Soňa Jakubovičová
3. miesto – Eva Polláková

www.prozahori.sk
www.facebook.com/prozahori

Skalické Vianoce na ľade
Prvý ročník projektu Skalické Vianoce na ľade
organizovaného mestom Skalica a OZ ProZáhorí
prebehol veľmi úspešne.

Ľadovú plochu otvorili primátor mesta Ing Ľudovít Barát, za ProZáhorí Milan Roman a Lukáš Tisoň

Stovky ľudí si prišlo vychutnať predvianočnú atmosféru
v nedeľu 6. decembra. Námestie ožilo príchodom Mikuláša na koči za sprievodu čertov a anjelov vystúpením
Patrície Vittek, skupiny Tip Top Band a ZUŠ Holíč. Tento
podvečer bol venovaný predovšetkým najmenším. Detičky obdaroval Mikuláš, študenti SOŠ Holíč sa deťom
venovali v tvorivých dielňach a taktiež si mohli zajazdiť
na poníkoch. Lákavou atrakciou bola jazda na koči večernou Skalicou.
Príhovorom primátora mesta Skalica Ľudovíta Baráta
a predsedu OZ ProZáhorí Milana Romana sa slávnostne

Dominika Hanesová

otvorila ľadová plocha, ktorá bola naplno využívaná
počas dvoch týždňov žiakmi ZŠ, študentmi SŠ a širokou
verejnosťou.
Každý deň od 8:00 hod ráno sa korčuľovalo. Pre nekorčuliarov zo základných škôl si študenti jednotlivých skalických stredných škol pripravili animácie. Na rozriatie bol
podávaný horúci čaj zadarmo.
Atmosféra večerného kočuľovania bola pravidelne spríjemňovaná vystúpeniami žiakov a študentov ZŠ a SŠ.
V piatok 11. 12. Skalica vytvorila nový Slovenský hokejový rekord v hraní najdlšieho zápasu, o ktorý sa postarali
hokejisti MHK Skalica, žiaci športovej 2. ZŠ a študenti
SOŠ Holíč. Po príhovore Milana Romana a komisára
knihy slovenských rekordov vhodil buly Žigmund Pálffy,
čím sa odštartoval zápas. Športový večer bol zakončený
Vianočným vystúpením Davida Vépyho.

Sobota patrila skorej narodeným, hodovalo sa pri cimbale, potešiť fanúšikov svojím vystúpením prišla obľúbená
Oľga Baričičová z TV Šlágr a vyvrcholením programu
bolo veľkolepé vystúpenie Májovanky Holíč.
V mene mesta Skalica a OZ ProZáhorí sa chceme týmto
poďakovať všetkým návštevníkom a predovšetkým partnerom projektu Skalické Vianoce na ľade.
Eva Polláková

Predplatné mesačníka
bezplatný regionálny

mesačník

sme tu

Január 2015

bezplatný regio

Vydáva: OZ Záhorí.sk
Ročník: VII. Číslo: 1. ©

www.prozahori.sk

»

nálny mesačník Ocenený
Marec

nici
V skalickej nemoc

»
»

objednávkový kupón

vás

uskutočniliFebruár 2015
bezplatný regionálny mesačník
nu operáciu

»2

unikát

» 14
Grafobal2015

Ročník: VII. Číslo:
sme
tu3. © Vydáva: OZ Záhorí.sk sme
vástu

» »
»

www.prozahori.sk

»

Ročník: VII. Číslo: 2. © Vydáva: OZ Záhorí.sk www.prozahori.sk

»
»

Skalica má

y
Úspešní
ortopédi
Kolkové známk
zo nický
skalickej
nahradí elektro
»2
nemocnice
systém
»Mala
8

novú
Holíčski
poslanci
chcú riešiť» 11
dopravnú situáciu

cky získali

»8

vás

Čo s budovou
bývalej škôlk
y
v Holíči?
»8

Záhorácky detský
»9
na 4 veľké
bežecký pohár pozná
projekty
svojich víťazov
» 13

PREDPLATNÉ NA ROK (12 ČÍSIEL) 6€
Meno a priezvisko:
Adresa:
Mesto:

Valentínsorie
» 11
Záh ka kva
pka krvi
Deň zdravia
ELÁN prídeana
v ZOC

»

»

Kopčianski dôchodcovia Max Skalica

»

»

Bez behu ani

» 14 Vianoce
na

župa
Bratislavskáplese
m naikova
sa zabávali
maškarnom
»osti
10 » 3
Záhorské múzeu Náhl
Senic
a a svoje osobn
ocenil
y » 10
predstavilo novinkzaknihovala svoj 55.
Nová kniha
ročník » 10
povestí
zo Záhoria
Na Cibula Fest príde
» 11
Výhry si prevzali úspešní
Arakain a Lucie Bílá » 10
lúštitelia krížovky
p. Hlaváč z Kopčian a p. Gaša z Holíča

»

»

»

»»

» 13

Futb

Úspešnáalový
maliarka
turnaj hasič
ov
v Kopčanoch
z P. Močidlian
» 15
» 13

*Číslo účtu:

*len v prípade ak je predplatné hradené prevodom z bankového účtu

Číslo telefónu:
k

regiónu
noviny z vášho

zahori.s
podp.pro
orte pro
www
záhorí pouk
ázaním

2% zaplatenej
dane - podp
orte
svoj región
podporte prozáhorí poukázaním 2% zaplatenej dane - podporte svoj
región

PSČ:
*Kód banky:

Email:
Objednávkový kupón zašlite na adresu : OZ Záhorí.sk Potočná 54, 909 01 Skalica
Číslo účtu: 2618238001/5600

ZÍSKAJTE

DARČEK
K PREDPLATNÉMU

Bezplatný regionálny mesačník ProZáhorí
Vychádza: 10. januára 2016
Ročník: VIII Číslo: 1
Registrácia na MK SR: EV 3897/09 ISSN 1338-4112
Šéfredaktor: Erik Formánek
Kontakt na redakciu: 0948 155 158
E-mail: sefredaktor@prozahori.sk
Web: www.prozahori.sk
© Vydáva: OZ Záhorí.sk
Potočná 54, 909 01 Skalica
IČO: 42159075
Neprešlo jazykovou úpravou. Názor redakcie sa nemusí
zhodovať s názormi autorov zverejnených príspevkov.

www.prozahori.sk

JANUÁR 2016

3

Rozhovor s iniciátorom Skalických Vianoc na ľade
– Milanom Romanom
Zhovárame sa s autorom myšlienky priniesť na námestie v Skalici ľadovú plochu.
Milan, ste poslancom v Skalici, zároveň šéfujete
občianskemu združeniu ProZáhorí. Ako ste prišli
na nápad ľadovej plochy na námestí v Skalici?
Priznám sa, dosť často cestujem a videl som to nielen
v Bratislave, ale aj iných mestách. Aj to, že ľudia sa
chodia potom na námestia baviť a mesto žije. Pritom
je zvláštne, že také hokejové mesto, akým nepochybne
Skalica je, túto plochu ešte nikdy na námestí nemalo.
Zároveň viem, ako to v centre mesta počas vianočných

sviatkov vyzerá, nebýva tam veľa ľudí. Takže sa spojilo
viac vecí, ochota vedenia mesta oživiť námestie, nápad
možno na poslednú chvíľu a ľudia, ktorí to vedeli a boli
ochotní celé zorganizovať.
Taká plocha určite niečo stála, ako ste vyriešili
problem s financiami?
Som presvedčený, že keď sa chce, veľa sa spraviť aj naozaj dá. Pre mňa bola dôležitá súčinnosť mesta Skalica, SMM, s.r.o. a Mestskej polície, za čo im patrí vďaka,
potom som oslovil firmy z nášho regiónu a dobrá vec
sa podarila. Takže za to, že bola ľadová plocha, treba
okrem primátora Baráta poďakovať aj sponzorom ProZáhorí, Vepos, Ina, Grafobal, Aproxima, Hotel sv. Ludmila, Reštaurácia u Radnice, Banana Events, TV Region,
Tip top band, Erik Rangl reklama.
Súčasťou programu bol aj slovenský rekord

v dĺžke trvania zápasu.
Áno, tu sme využili, že máme Mestský hokejový klub
mládeže a tí obstarali hlavnú časť tohto zápasu. Samozrejme som rád, že aj Žigo Pálffy ako prezident tohto
klubu zápas odštartoval a hodil
úvodné buly, čím to malo aj väčší
mediálny zásah a pomohlo pozitívnej prezentácii Skalice v rámci
Slovenska. Tiez aj chalani z HK36
prišli povzbudiť svojich mladších
kolegov, bola tam super atmosféra.
Všimli sme si, že ľadová plocha
bola takmer stále obsadená.
Áno, za to patrí vďaka mladým
ľuďom z Banana Events, ktorí zorganizovali bohatý kultúrny sprievodný program, a taktiež školám
nielen zo Skalice, ale aj okolitých obcí, ktoré nás doslova
zaplavili žiadosťami, aby sa mohli prísť s deťmi korčuľovať.
Ako to celé hodnotite vy?
Som rád, že sa ukázalo, že keď
ide o dobrú vec, ľudia v Skalici sa
vedia spojiť a nehľadajú dôvody,
ako niečo neurobiť, ale spôsob,
ako to spraviť. Zároveň sa veľa ľudí
postretalo v Skalici na námestí
aj počas týchto sviatkov, dalo si
punč, ľudia sa mohli porozprávať,
kým sa deti korčuľovali, a o tom to
hlavne bolo. O priateľskej atmosfere, ktorá musí byť cítiť v celom
meste. Som rád, že aj organizátorom tradičných
skalických vianočných
dní ľadová plocha
priniesla väčšiu návštevnosť. Treba hľadať
synergické efekty, ako si navzájom pomôcť.
Dá sa teda očakávať, že sa na ľadovú
plochu môžeme tešiť aj tento rok?
Ak bude mesto súhlasiť, rád do toho pôjdem
zasa. Mám dokonca aj ďalší nápad na
prekvapenie, ale zatiaľ si to nechám pre
seba, v každom prípade bude sa na čo tešiť.

Všimli sme si, ze 5. marca kandidujete do parlamentu.
Áno, to je pravda. Bol by som však rád, keby ľudia vnímali aktivity OZ Prozáhorí ako nezávislé na politike. To
je o mojom vzťahu k regiónu, z ktorého pochádzam a
v ktorom cely život žijem.
Naproti tomu politika ma tiež baví a je o mojom osobnom presvedčení a názore na život ako taký. Som pre-

svedčený, ze ľudia by mali sami rozhodovať o čo najviac veciach vo svojom živote, sú podľa mňa na to dosť
múdri, aby nemusel za nich rozhodovať niekto iný, ako
použijú napríklad svoje peniaze. Ja som stály vo svojich
názoroch, celý život vnímam ako najväčšie hodnoty
slobodu jednotlivca, demokraciu a slobodný trh. Preto
kandidujem za SDKÚ-DS s číslom 2. Treba ísť v čo najväčšom počte voliť a vybrať si niekoho, kto zastupuje
vaše videnie sveta. Ak sa niekto stotožní s tým mojím,
budem len rád.

Na záver Vám všetkým prajem, aby rok 2016 bol takým, po akom túžite. Aby to bol váš rok.
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Srdce pre deti v O2
Spoločnosť Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
prispela na projekt Srdce pre deti priamo v O2
predajni v Skalici. Za každý telefón od spoločnoti
Eissmann prispeje spoločnosť O2 jedným eurom
na charitatívny projekt denníka Nový Čas – Srdce
pre deti, ktorý spra-vuje Nadácia Pontis. Urobiť
tak môžete aj vy! Mobilný operátor O2 je generálnym partnerom Srdca pre deti už štyri roky.
Zbierku telefónov s názvom Nový za starý už
organizoval aj v minulosti. Za každý jeden nepoužívaný starý mobil prispel deťom, ktoré to potrebujú, jedným eurom. Zbierku organizuje p. Jozef
Horinka z Gbelov a ďalej pokračuje.

Bezpečnosť detí
v Skalici sa zvyšuje
Zvyšovanie bezpečnosti detí je v dnešnej dobe
potrebné. Najmä v dobe keď sa každý neustále
niekam ponáhľa. Mesto Skalica vybudovalo nové
parkovacie miesta pri Základnej škole na Vajanského ulici. „Je tu možnosť pre rodičov, ktorí
privádzajú svoje deti na vyučovanie, bezpečne
zaparkovať.“ povedal Lukáš Tisoň, poslanec MZ
v Skalici.

Situácia pred Základnou školou na Vajanského ulici bola v ranných hodinách, kedy deti prichádzali
na vyučovanie kritická. „Už nám tu nevznikajú
situácie ako doteraz, že sa stálo na ceste a deti
cez ňu prebiehali. Teraz má každý z rodičov možnosť pristaviť sa pri škole a deti môžu vyjsť priamo na chodník,“ hodnotí situáciu Lukáš Tisoň.

Škola hrou alebo DNI OTVORENÝCH DVERÍ na VIA HUMANA Skalica
Už Jan Amos Komenský pomenoval interaktívnu praktickú formu učenia „škola hrou“. Tak môžeme nazvať aj SSOŠ
VIA HUMANA Skalica a jej Dni otvorených dverí, ktoré sú vždy udalosťou. Udalosťou pre verejnosť, udalosťou pre
celý kolektív učiteľov i študentov.
Tímová práca a zároveň praktické učenie odborov medzinárodné obchodné vzťahy, marketing, služby v cestovnom ruchu, informatika a informačné systémy, výživa a šport, hotelierstvo sa opäť oplatila. Svojou zábavnosťou,
koncepčnosťou, scenárom i spontánnosťou zaujali nielen nás, ale dúfame, že aj vás, ktorí ste nás navštívili. A vy,
ktorí nie, naše dvere sú vám otvorené naďalej!

Úspešné ENDY v roku 2015
Tanečná skupina ENDY Gbely vycestovala na poslednú súťaž v tomto roku. Zúčastnili sa tanečnej súťaže
v Nitre, kde si pomerali sily v silnej konkurencii. Výsledky ich usilovnej práce sa dostavili v niekoľkých
oceneniach.
1. miesto – Prove it – malé choreografie juniori
1. miesto – Action – disco dance juniori
3. miesto – Zákony džungle – show dance deti
4. miesto – Bathory – show dance juniori
4. miesto – Pravá od matela – malé choreografie juniori
Autorom choreografií je Lukáš Jureňa.
Na súťaži H&T Cup v Bratislave reprezentovali Záhorie nasledovne:
1. miesto – disco dance juniori – Action
2. miesto – disco dance mládež – Girls!
3. miesto – disco dance deti – The Night
Taktiež sa im darilo na súťaži BeatForum Gbely, kde
dokonca získali hlavnú cenu primátora za choreografiu Báthory – show dance juniori.
Všetkým tanečníkom gratulujeme a prajeme veľa
ďalších úspechov.

» Potešenie pre klientov
Zeleného domu

V piatok 4.12. mali klienti Zeleného domu Mikulášske posedenie v Skalickom Štíbore. Pre klientov bolo pripravené občerstvenie a diskotéka. Klientov na ich posedenie prišiel pozdraviť aj poslanec mestského zastupiteľstva – Mgr. Lukáš
Tisoň, ktorý každému klientovi priniesol a osobne odovzdal
Mikulášsky balíček. „Bol to pre mňa veľmi pekný zážitok, nakoľko klienti reagujú prirodzenou radosťou, pri každom
balíčku ma potešilo príjemné objatie. Sú jednoducho super a zaslúžia si našu podporu.“ dodáva Lukáš Tisoň.

www.prozahori.sk
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» V skratke

Slzy šťastia na tvárach obyvateľov
Azylového domu!

Záhorie

SNEŽÍ

Na Nový rok Záhorie zaviala biela pokrývka.
Do rána 1. 1. sa niektorí prebúdzali (niektorí ešte oslavovali) do bieleho rána. Sneh
padal aj v nasledujúcich dňoch.
Skalica
Mikuláš tento rok nezabudol ani na obyvateľov
Azylového domu. OZ ProZáhorí v spolupráci s Hotelom sv. Ludmila pripravili pre opustené ženy
s deťmi v sobotu 5. 12. 2015 krásne prekvapenie.
Po slávnostnej večeri sa všetci odobrali k rozsvietenému
stročeku, kde na nich čakal Mikuláš s čertom a anjelom.

Za krátku básničku alebo pesničku boli detičky odmenené sladkým balíčkom a mamičky malým darčekom.
„Veľmi nás potešilo, že deti reagovali spontánne a mali
skutočne veľkú radosť, i keď ja som postavou asi nebol
„typický“ Mikuláš (smiech)“, zhodnotil Lukáš Tisoň z OZ
ProZáhorí.

AUTO V PRIEKOPE

Zomrel významný Záhorák, kňaz Anton Srholec († 86)
Začiatkom roka svet opustil významný rodák zo
Skalice Anton Srholec. Rímskokatolícky kňaz,
salezián, bojovník proti neslobode, odporca komunistického režimu a zakladateľ centra Resota
zomrel ráno 7. januára. Dožil sa veku 86 rokov.
Posledné mesiace bol vážne chorý. Zhruba pred
rokom mu diagnostikovali rakovinu pľúc.
Začiatkom komunizmu sa ako mladý rehoľník usiloval
tajne prejsť do zahraničia, aby tam študoval za kňaza. Po
zatknutí a odsúdení spolu s ďalšími účastníkmi výpravy
bol 10 rokov väznený, prevažne v Jáchymove. Ďalšie roky
pracoval ako robotník a pritom tajne študoval teológiu.

V roku 1970 ho v Ríme vysvätil za kňaza pápež Pavol VI.,
a keď sa vrátil do Československa, venoval sa v Bratislave
najmä duchovnej a kultúrnej práci s mládežou.
Po Nežnej revolúcii bol činný v Slovenskom Helsinskom
výbore na ochranu ľudských práv, založil charitatívne
dielo Resoty – pre bezdomovcov v Bratislave, tiež publikoval, a stal sa aj predsedom Konfederácie politických väzňov Slovenska. Dostal viacero rôznych ocenení,
naposledy v novembri 2015 ocenenie Biela vrana, za
dlhodobý prínos, a v lete 2015 v Rakúsku Veľkú cenu
Leopolda Kunschaka.

Pri výjazde na obchvat zo Skalice si vodič
odparkoval svoje auto do priekopy. Auto
v priekope pobudlo niekoľko dní.
Skalica

BLIŽŠIE K VÁM!
V rámci naších propagačných aktivít sme
sa tento raz stretli v Skalickom obchodnom
centre, kde ste sa mohli vyfotiť v našej titulke, stretnúť maskota a deti určite potešil
balónik.

zdroj: pravda.sk
VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

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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Zábava sa skončila tragicky pre dvoch
Holíčanov
Polícia vypátrala vodiča, ktorý spôsobil večer 14. 12. vážnu dopravnú nehodu v k. ú.
mesta Skalica. Na linku 158 prijali operátori o 22.20 h oznámenie, že v skalickom rybníku je prevrátené vozidlo.
Policajti ihneď oznam
preverili a na mieste
našli Renault Megan
prevrátený na streche.
Dvaja muži vo veku 25
a 29 rokov z Holíča, ktorí
sa v aute nachádzali, na
mieste nehody zraneniam podľahli. Vodiča
však na mieste nenašli.
Informácie z miesta nehody doviedli operatívu
a policajtov z obvodného oddelenia krátko po polnoci k 18-ročnému mladému mužovi
z Holíča. Muža obmedzili na osobnej slobode a podrobili ho dychovej skúške na alkohol.
V dychu mu namerali 0,45 mg/l alkoholu, čo je takmer jedno promile. Podľa informácií,
ktoré má polícia doposiaľ k dispozícii, mladí muži krátko pred nehodou popíjali v aute
a potom sa išli previezť po poľných cestách na aute Renault Megane. Za volant auta
si sadol 18-ročný nevodič, ktorému auto patrilo. Pri jazde nezvládol riadenie a s autom vyšiel mimo cestu až do
rybníka. Z miesta nehody aj
spolu so spolujazdcom ušiel.
Vyšetrovateľ začal vo veci
trestné stíhanie pre usmrtenie, vypočul obe osoby a
mladého vodiča zo zadržania prepustil. Okolnosti a
presné príčiny nehody polícia naďalej vyšetruje.
Polícia apeluje na vodičov,
aby neriskovali. Mladí ľudia
a najmä pod vplyvom alkoholu, často podcenia situáciu a nemyslia na dôsledky, ktoré v mnohých prípadoch
končia tragicky. Vedenie vozidla si vyžaduje určité zručnosti, ktoré by mladí vodiči mali
brať vážne a nie ako zábavu.

Zrážka auta s vlakom sa skončila
tragicky, 34-ročná Brodčanka neprežila
Polícia vyšetruje príčiny dopravnej nehody, ktorá sa stala včera krátko pred 17.00 h
v okrese Skalica. Zrážka osobného auta s vlakom sa skončila tragicky pre 34-ročnú spolujazdkyňu z Brodského. 65-ročný vodič, štátny občan Rakúska s trvalým pobytom na
Slovensku, vošiel do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku. K stretu došlo na nechránenom železničnom priecestí so svetelnou a zvukovou signalizáciou v úseku Holíč – Kopčany. Auto BMW s viedenskou poznávacou značkou tlačil vlak takmer 300 metrov, kým
zastavil.
Privolaní hasiči vyslobodzovali
muža niekoľko desiatok minút
zakliesneného pod vlakom, ktorého potom previezli záchranári
s ťažkými zraneniami letecky do
bratislavskej nemocnice. Policajti podrobili rušňovodiča dychovej skúške na alkohol, ktorá
bola negatívna. U vodiča bol za
týmto účelom nariadený odber
krvi. Pri nehode sa vo vlaku nik nezranil. Z dôvodu zásahu pri dopravnej nehode, jej
dokumentovaniu a odstraňovaniu následkov, uzavrela polícia úsek cesty až do 22.00 h.
Okolnosti dopravnej nehody polícia naďalej vyšetruje. Vyšetrovateľ začal vo veci trestné
stíhanie pre usmrtenie.

www.prozahori.sk

Colníci zo Senice našli marihuanu
V stredu, 25. novembra, colníci zo Senice a Veľkého Medera spolu so zamestnancami
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vykonávali v Trnavskom kraji
celodennú kontrolnú akciu, ktorá bola zameraná na dodržiavanie colných, daňových
predpisov a kontrolu prepravných povolení.
Počas kontroly na diaľnici D2 pri obci Brodské v smere do Slovenskej republiky zastavili
senickí colníci osobné motorové vozidlo s českým evidenčným číslom. Vozidlo viedol
občan českej národnosti a posádkou vozidla boli okrem neho aj traja občania z Českej
republiky. Na výzvu colníkov, či prepravujú tovar podliehajúci daňovému dozoru alebo
colnému dohľadu odpovedali záporne, na čo im bolo oznámené, že bude vykonaná
kontrola so služobným psom. Po tomto oznámení opätovne všetci vyhlásili, že žiadnytovar neprepravujú. Colníci preto vykonali dôkladnú prehliadku vozidla. Počas kontroly
senický psovod nasadil i služobného psa zameraného na vyhľadávanie omamných a
psychotropných látok.
Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava služobný pes označil
prednú spolujazdcovu sedačku a následne modrú ľadvinku v batožinovom priestore.
Počas fyzickej kontroly sa v ľadvinke našli dve plastové uzatváracie vrecká s rastlinnou
sušinou. Následne potom sa jeden člen posádky k sušine priznal a uviedol, že ide o
marihuanu. Na opätovnú výzvu colníkov dobrovoľne z vrecka bundy vydal cigarety a
ďalšie plastové uzatvárateľné vrecká s obsahom rastlinnej sušiny. Celková hmotnosť
marihuany bola 4,3 g. Na základe týchto skutočností vzniklo dôvodné podozrenie z nezákonnej prepravy omamných a psychotropných látok. Prípad bol odovzdaný orgánom
činným v trestnom konaní.
„Počas trvania kontrolnej akcie colníci z Veľkého Medera a Senice dôkladne skontrolovali 181 vozidiel prepravujúcich rôzne druhy tovaru, pričom zistili 11 prípadov
porušenia predpisov, za ktoré priamo na miestach uložili pokuty v celkovej výške
552 eur,“ uviedla Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

Vodič zrazil chodkyňu a z miesta
nehody ušiel
Polícia v Senici vyšetrovala dopravnú nehodu, ktorá sa stala 10. 12. 2015 o 17.50 h
v obci Borský Mikuláš. Na Bratislavskej ulici pri reštaurácii Dubník došlo k dopravnej
nehode medzi utom a 80-ročnou chodkyňou. Pri strete s autom utrpela chodkyňa ľahké
zranenie. Vodič auta po nehode pribrzdil a následne z miesta nehody ušiel smerom
na obec Lakšárska Nová Ves. Malo ísť o auto Škoda Favorit červenej farby, na ktorom
zostalo poškodené pravé predné svetlo.
Polícia pripomína, že
účastník dopravnej nehody je povinný ohlásiť
nehodu policajtovi, poskytnúť podľa svojich
schopností a možností
zranenej osobe prvú
pomoc a bezodkladne
privolať záchrannú zdravotnú službu. Je povinný
urobiť potrebné opatrenia
na záchranu osoby alebo
majetku ohrozeného dopravnou nehodou, zotrvať na mieste až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody. Ďalej sa musí zdržať konania, ktoré
by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel, urobiť
opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky. Účastníkovi dopravnej
nehody vyplývajú zo zákona ešte ďalšie povinnosti, ktoré sú stanovené v Zákone o cestnej premávke.
Napriek tomu, že 80-ročná pani, ktorá mala kolíziu s autom, mala na sebe reflexné
prvky, polícia pripomína chodcom, že predovšetkým sa majú pohybovať po chodníku.
Tam, kde chodník nie je, chodí sa po ľavom okraji cesty. Za zníženej viditeľnosti musí
mať chodec idúci po okraji cesty na sebe reflexný prvok. Vodič je povinný dbať
na zvýšenú opatrnosť voči chodcom. Polícia odporúča zvýšiť opatrnosť aj s ohľadom na
častejšie hmly a nepriaznivejšie poveternostné podmienky, najmä poľadovicu. Cesta
môže byť na väčšom úseku dobre zjazdná, no môže sa odrazu vyskytnúť menší úsek
s námrazou a ten môže byť kritický.
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Župné školy v AVIONE
So začiatkom nového roka sa blíži aj termín podávania
prihlášok na stredné školy. Nerozhodnutým deviatakom pripravil Bratislavský samosprávny kraj v poradí už štvrtý ročník Dňa župných škôl v Avione, ktorý im ponúkne príležitosť
získať informácie o župných školách pod jednou strechou.
Budúci stredoškoláci sa v piatok 22. januára môžu zoznámiť
s ponukou jednotlivých stredných škôl, porozprávať sa s učiteľmi i študentmi. 48 stredných škôl sa bude prezentovať
v stánkoch a aj vystúpením na pódiu. Svoje budúce vzdelanie si môžu žiaci vybrať od 9:00 do 17:00 v obchodnom
centre Avion Shopping Park.
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Kraj chce dať v roku
2016 o 4 mil. eur viac
na opravy škôl
Takmer o 4 milióny eur chce Bratislavský samosprávny kraj navýšiť
rozpočet na opravu a údržbu budov
vo svojej správe. Tento návrh je zakomponovaný do návrhu rozpočtu
kraja na budúci rok.
„Chceme pokračovať najmä v úspešnom projekte zatepľovania školských
budov a domovov sociálnych služieb,“
uviedol Pavol Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho kraja. Z diskusie
s poslancami BSK vzíde zoznam škôl,
ktoré by sa obnovy mali dočkať.

Len v roku 2015 zateplil Bratislavský samosprávny kraj 10 budov za 4,8 mil. eur,
pričom 15% prostriedkov získava kraj
z projektu programu MunSEFF. MunicipalSustainableEnergyFinancingFacility
(MunSEFF) je iniciatívou Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie na podporu samospráv pri projektoch
energetickej efektívnosti na Slovensku.
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Onkologickí pacienti by mali žiadať
vyšetrenie
Keď v marci tohto roka predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja otvorili tému falšovania receptov, nikto netušil aké obludné rozmery nadobudne biznis s onkologickými liekmi
a falšovaním receptov. Krádežami onkologických
liekov v Národnom onkologickom ústave v Bratislave dochádza k priamemu ohrozeniu zdravia a
života obyvateľov Slovenska.
„Je mi ľúto, celá táto kauza, celý tento prípad presne
dokumentuje smutnú kapitolu slovenského zdravotníctva a totálny rozklad zdravotníctva na Slovensku
za posledné roky.
V tejto chvíli vyzývame, keďže
Bratislavská župa
otvorila tento prípad už na jar tohto roka a boli to
prípady falošných
receptov s onkologickými liekmi,
aby sa urobila
riadna kontrola a riadne vyšetrenie aj ostatných onkologických ústavov, či k takýmto prípadom nedošlo aj
tam,“ uviedol na mimoriadnom brífingu lekár Bratislavského samosprávneho kraja Valerián Potičný.
Bratislavská župa ešte v marci tohto roka upozornila na
výskyt falošných receptov, ktoré obsahovali onkologické
lieky. Predstavitelia kraja upozorňovali, že ide zrejme
len o vrchol ľadovca. Preto navrhli Ministerstvu zdravotníctva SR zavedenie ochranných prvkov na receptoch.
Zrealizovali aj prieskum trhu, na základe ktorého zistili,
že zavedenie receptov s ochrannými prvkami by bolo
lacnejšie než dnes používané recepty.
Za najefektívnejší mechanizmus, ktorý zabráni falšovaniu receptov a krádežiam liekov, je zavedenie eHealthu,
vrátane elektronickej preskripcie liekov. Napriek vývoju,

Potravinový spolok v Stupave
má nový prístrešok
Jeden z najdlhšie pôsobiacich spolkov
na Záhorí, Potravinový spolok v Stupave (Mást) má nový prístrešok. Vybudovali ho z malej dotácie Bratislavského
samosprávneho kraja. „Prístrešok
bude slúžiť ako zakryté pódium pri
rôznych akciách spolku,“ uviedol Peter Húska z Bratislavského samosprávneho kraja.

Tradičné zabíjačkové slávnosti sú len
jednou z pravidelných aktivít nadšencov propagujúcich tradície pôvodnej
obce Mást, ktorá je dnes súčasťou
mesta Stupava. „Spolok sa stal neoddeliteľnou súčasťou podpory
tradičných zvykov na Záhorí,“ uviedol primátor a poslanec Bratislavského
samosprávneho kraja Roman Maroš.

ktorý do dnešného dňa stál vyše 50 miliónov eur, systém
do dnešného dňa nefunguje.
Krádeže liekov v bratislavskom Národnom onkologickom ústave dokumentuje slabú kontrolu liekov, v tomto
prípade onkologických, na Slovensku. „Oveľa dôležitejšie je, že sú to lieky pre tých najťažších pacientov, pre
ktorých je onkologická liečba otázkou života a smrti,
alebo predĺženia ich života. Dostávame sa k zásadnej
otázke, akým spôsobom sa celý tento prípad začal,
vyvíjal a koľko pacientov postihol. Akým spôsobom sa
tieto onkologické lieky k pacientom dostávali, alebo
nedostávali. Dostávame sa do
situácie, keď sa
pacientom tieto
lieky nemuseli
dostať
vôbec.
Mali naordinovanú liečbu, mali
ju indikovanú a
pokojne sa mohlo
stať, že namiesto
onkologického lieku im bola podaná voda, fyziologický roztok, slaný roztok,“ uviedol Valerián Potičný.
„Pacienti sa obracajú na pacientské organizácie aj na
samosprávny kraj so žiadosťami o radu. Tou najčastejšou je, či pacientom v NOÚ bola podávaná správna
liečba,“ vyjadril sa po stretnutí lekár samosprávneho
kraja Valerián Potičný.
Onkologickí pacienti, ktorí majú podozrenie, že v Národnom onkologickom ústave v Bratislave nedostali
adekvátne ošetrenie, by mali kontaktovať svojho ošetrujúceho onkológa a žiadať dodatočné vyšetrenia.
Zhodujú sa na tom lekár samosprávneho kraja Valerián
Potičný a Mirina Hochelová a Eva Bacigalová z občianskeho združenia Amazonky, ktoré združuje ženy liečiace
na karcinóm prsníka.
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Ocenenia BSK sú už v rukách laureátov

Bratislavský samosprávny kraj na decembrovom slávnostnom galavečere v bratislavskom divadle Aréna
odovzdal Ocenenia BSK za rok 2015.
Ocenenia sú prejavom vďaky a úcty osobnostiam, ktoré sa
zaslúžili o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a život jeho
občanov.
„Bratislavská župa
každoročne oceňuje
všetkých ľudí, ktorí
významným spôsobom prispeli k tomu,
že v bratislavskej župe existujú isté excelentné odbory, v ktorých dosiahli títo významní ľudia niečo viac. Sú to takí naši
hrdinovia, po ktorých zostala stopa v histórii a bratislavská
župa sa snaží práve tých, ktorí pozdvihli Bratislavský kraj,
si takýmto spôsobom uctiť,“ povedal Pavol Frešo, predseda
Bratislavského samosprávneho kraja.
Prvou kategóriou Ocenení Bratislavského samosprávneho
kraja bola výročná cena Samuela Zocha, ktorá je najvyšším
ocenením Bratislavského samosprávneho kraja. Udeľuje sa
osobnostiam, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o rozvoj Bratislavského samosprávneho kraja a život jeho občanov, obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky
v niektorej
z ľudských
činností, svojou prácou
a postojmi
prispeli
k
rozvoju
kraja či jeho
reprezentácii. Cenu Samuela Zocha udelilo tento rok Zastupiteľstvo
Bratislavského samosprávneho kraja siedmym osobnostiam:
IN MEMORIAM prof. Milan Čorba – kostýmový výtvarník,
scénograf a pedagóg, jeho celoživotná práca významne obohatila slovenskú kultúru
prof. JUDr. PhDr. Ladislav Hubenák, DrSc. – patrí medzi
výrazné osobnosti slovenskej historickej
a právno-historickej vedy ako vedec, pedagóg a manažér vedeckej práce
IN MEMORIAM doc. Mgr. art. Tibor
Huszár, ArtD. – významný slovenský
fotograf, oceňovaný nie len doma, ale
aj v zahraničí. Jeho realistické fotografie
ukazujú svet bez dolaďovania scény formou pútavej reportáže
prof. MUDr. Peter Kukumberg, PhD.

– pracuje na II. neurologickej
klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. V rokoch 1991
– 2015 bol jej prednostom. V roku
2006 spolu s psychiatrom Alojzom
Rakúsom založil Slovenskú neuropsychiatrickú spoločnosť, ktorej je
prezidentom
MUDr. Peter Mikus – zachraňuje
životy a zlepšuje kvalitu
života predovšetkým skôr
n a ro d e ný m
spoluobčanom. Ako kardiológ, internista
a geriater už 18 rokov pôsobí v Špecializovanej geriatrickej nemocnici v Podunajských Biskupiciach pôsobiacej v rámci
Univerzitnej nemocnice Bratislava
Kamil Peteraj – 10 sezón dramaturg spevohry divadla Nová
scéna, patrí medzi najčítanejších slovenských autorov a je nositeľom množstva domácich a zahraničných ocenení
Andrej Rudavský – významný slovenský akademický sochár
a maliar, patrí k najvýraznejším osobnostiam moderného slovenského sochárstva
Čestné občianstvo tento rok Zastupiteľstvo Bratislavského
samosprávneho kraja udelilo IN MEMORIAM jednému z najvýznamnejších európskych historikov umenia prof. Eduardovi
A. Šafaříkovi, ktorý sa celý život venoval životu a dielu Jána
Kupeckého, pezinského rodáka, významného barokového
portrétistu. O jeho diele vydal dvojzväzkovú publikáciu a nezištne poskytol svoje vedomosti, poradenstvo aj archív SNG
a Galérii mesta Bratislavy.
Treťou kategóriou
ocenení Bratislavského samosprávneho
kraja bol Pamätný
list predsedu. Za
rok 2015 udelil predseda bratislavskej
župy Pavol Frešo toto
ocenenie siedmym
osobnostiam.
prof. RNDr. Peter
Fedor, PhD. – jeden z najmladších profesorov Univerzity Komenského, kde pôsobí v oblasti environmentálnej ekológie a
zároveň je aj prodekanom Prírodovedeckej fakulty. Publikoval
vyše 100 vedeckých článkov, 11 vedeckých monografií, 9 vysokoškolských učebníc vrátane jednej zahraničnej
Márta Fekete – angažuje sa v Maďarskom kultúrnom a spoločenskom zväze CSEMADOK, v ktorom pôsobí od roku 1974.
Viac ako 20 rokov zastáva funkciu tajomníčky Oblastného výboru Csemadoku v okrese Senec, v ktorej pôsobí ako organizátorka a koordinátorka kultúrno-spoločenskej činnosti
doc. PhDr. Ladislav Hohoš, PhD. – vysokoškolský pedagóg, filozof a futurológ. Ako
pedagóg inicioval a realizoval samostatný
predmet „Futurológia“, v ktorom zaangažoval aj špecialistov na otázky prognóz a vízií
Alena Kadlečíková – ilustrovala veľa
učebníc, je autorkou viacerých publikácii
a množstva diel prezentovaných na výstavách doma i v zahraničí. Jej dobrovoľnícka
činnosť je zameraná najmä na uchovávanie

ľudových tradícií, organizovanie výchovno-vzdelávacích podujatí a výstav
Malokarpatský banícky spolok Pezinok – vznikol ako priamy pokračovateľ „Historického baníckeho
spolku“. Podieľa sa na udržiavaní starých baníckych
tradícií v Malokarpatskom regióne. Spolok za pomoci
sponzorov sprístupnil „Náučný banský chodník“
Elza Nagy – angažuje sa vo verejnom a spoločenskom živote mestskej časti Podunajské Biskupice. Od
roku 1966 až dodnes sa angažuje
v kultúrno-spoločenskom zväze
CSEMADOK, v ktorom už 20 rokov
zastáva funkciu predsedníčky Základnej organizácie
Ladislav Vrtel – významný heraldik, spoluautor štátnej symboliky samostatnej Slovenskej republiky. Pôsobí ako hlavný štátny
radca pre heraldiku a herold Slovenska.
„Tento večer bol aj špeciálny. Mali sme tu 31 ocenení
a uznaní bývalým politickým väzňom. V spolupráci
s konfederáciou politických väzňov sme aspoň týmto
symbolickým aktom uznali tú časť utrpenia, ktorú
mali za komunizmu,“ doplnil Pavol Frešo, predseda
Bratislavského samosprávneho kraja.

Na návrh Konfederácie politických väzňov Slovenska ocenil bratislavský župan
31 z nich:
Pavel Ambruš
Ing. Juraj Anoškin
Zuzana Bacigalová
Ing. Karol Bartek
Michal Bartoš
Mária Engelová
Jaroslav Fabok
Ing. František Gažovič
Bc. Kamil Haťapka
RNDr. Teodor Hlaváč
Jaroslav Janč
MUDr. Ján Janok
Karol Jurčovič
Michal Jurečko
Ing. Bonaventúra Kamendy
Ing. Jozef Karabelly
RNDr. František Kľuska
Štefan Kolečáni
Ing. Marián Kolník
Ferdinand Korec
Ladislav Lampert
Ing. Gustáv Lazar
František Mikula
Mgr. Emil Moravčík
Ján Pecz
Ján Sokol
Anna Šestáková
PhDr. Štefan Šilhár
Blažena Vildomcová
Alojz Vinklárek
Eugenia Vyskočilová
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Najúspešnejší športovci kraja sú známi
Víťazi 23. ročníka ankety Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského kraja 2015 sú už známi. Na decembrovom vyhlásení v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca boli
ocenení tí najlepší a najúspešnejší športoví reprezentanti kraja.
Anketa Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy a Bratislavského samosprávneho kraja sa vyhlasuje od roku 1991. Založilo ju Bratislavské združenie telesnej kultúry. V roku 1997 sa k hlavnému organizátorovi

pripojilo Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a od roku 2005 aj
Bratislavský samosprávny kraj, čím sa anketa rozšírila o športovcov z celého
Bratislavského kraja.
„V ankete sa vystriedala celá plejáda úspešných športovcov, seniorov, juniorov, športové kolektívy i telesne postihnutí športovci, ktorí osobným
príkladom boli inšpiráciou a príkladom pre ďalšie generácie športovcov,“
povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

» Tohtoroční víťazi boli vyhlásení v piatich kategóriách:
■ Kategória seniori

chael Šulka (15 rokov – karate)

■ Kategória športový kolektív
Víťaz: Richard Varga, triatlon, klub Triax Bratislava
Ocenení boli aj Andrea Klementisová (karate), Matej Beňuš (vodný Víťaz: Kolektív K4 1 000 m klubu ŠKP Bratislava v zložení: Denis Mislalom C1 muži), Barbara Míková (lyžovanie na tráve), Iveta Putalo- šák, Erik Vlček, Juraj Tarr, Tibor Linka (rýchlostná kanoistika)
vá (atletika – šprinty), Ingrida Suchánková (karate – kumite ženy do ■ Kategória telesne postihnutí športovci
61 kg)
Víťaz: Róbert Ďurkovič a Michaela Balcová (boccia – súťažný pár BC4).
■ Kategória juniori
Ocenený bol aj Richard Csejtey z ŠK Integra Bratislava (stolný tenis)
Víťaz: Martin Kolčák (karate). Cenu získal aj Julian Enrik Smoliga (kaMimoriadne ocenenie primátora bolo tento rok udelené šachisrate – kata kadeti, juniori)
tom Petrovi Petránovi, Igorovi Stohlovi a Ľubomírovi Ftáčnikovi
■ Kategória talent roka
zo šachového klubu ŠK Slovan Bratislava za zisk titulu majstrov sveta a
Bez určenia poradia boli ocenenení Dominika Maniková (10 rokov úspešnú reprezentáciu Bratislavy a Slovenska na majstrovstvách sveta
– BMX), Lucia Simonidesová (11 rokov – športová gymnastika), Mi- štvorčlenných družstiev v šachu v kategórii seniorov nad 50 rokov.

»
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TALENT ZO ZÁHORIA:
Ondro Antálek – tanečník z The Pastels

Každému Záhorákovi je známe, že aktuálne
najlepšiu a najznámejšiu tanečnú skupinu THE
PASTELS navštevujú aj dvaja Seničania – bratia
Antálkovci. Dnes sme vyspovedali Ondra Antálka.
Prečítajte si náš rozhovor o tanečných úspechoch,
minulosti a plánoch do budúcna.
Ako dlho tancuješ a ako si sa k tancu dostal?
Tancujem už od 4. triedy na Základnej škole, to som
mal 9 rokov. Teraz mam 31 rokov a aktívne som skončil
pred rokom. Takže aktívne tancujem 21 rokov. Moja
mama je baletka a má už 22 rokov skupinu Scream
v Senici. V nej som začínal aj spolu so spolužiakmi zo
školy. Tancovalo sa všetko od latina, cez break, disco až
po hip-hop a scéniku – dnešné contemporery dance.
Bola to sranda.
Aké boli tvoje prvé tanečné úspechy?
Prvé úspechy boli také kostrbaté. Formoval som sa
a hľadal, čo ma baví. Som po tatovi vychovaný na
rockovej hudbe, ale cez všetkých DJ, od ktorých sme
mali hudbu doma v Senici, som pričuchol k hip-hopu.
Ale neradím sa ortodoxne k tomuto štýlu. Dnes už
vôbec vlastne. Takže prvé úspechy prišli až v neskoršom

veku, niekedy okolo
veku 13 – 14 rokov.
Vtedy som tancoval
solo electric boogie,
oficiálne sa tento
štýl v rámci hiphopovej kultúry
nazýva poppin. Bol
som druhý na ME a
tretí na MS.
Ako
vznikla
tanečná skupina
The Pastels?
The Pastels je výsledok dlhoročného tanečného
spolunažívania tanečníkov v rámci rôznych projektov
ako napríklad muzikál Príbeh ulice. Tam sa skupina
začala formovať. No až
v Talente sa odprezentovala
ako čisto chlapčenská
skupina. Predtým sme boli
aj s babami zoskupenie,
ktoré si hovorilo Freak
Dance Company.
Čo ti tanec dal a čo ti
vzal?
Tanec mi dal veľmi
veľa. Kopec spoločných,
v mojom ponímaní aj
rodinných
zážitkov,
emócií. Formoval ma ako
osobnostne, tak sociálne.
Je fajn, keď ste súčasťou
nejakej rodiny, či ako takej,
alebo tanečnej. Patríte
niekam,
zdokonaľujete

sa, porovnávate, rastiete, riešite to. Boli to krásne
časy, kedy sme sa cítili na javisku slobodní, bojovalo
sa. Tak ako teraz – ľudia, čo robia čokoľvek, tanec
nevynímajúc, vedia, že idú nejakým smerom.
Neflákajú sa. Takže tanec mi dal hlavne tú spoločnosť,
s ktorou ste kreatívny a tešíte sa z toho. Tanec mi vzal
zdravie. Platničku konkrétne. (smiech)
Aké máš vyhliadky do budúcna?
Vyhliadky… Asi sa pustím do vecí, ktoré viac
zamestnávajú ústa a hlavu. Teda niečo, kde už budem
či už moderovať, hrať v divadle. Ale to divadlo dnes,
tiež ma trošku obmedzuje, pohyb je všade. No a mám
aj nejaké podnikateľské plány. Ale perličkou v tomto
roku bude, že The Pastels ide točiť celovečerný film
– tanečný. Hrám tam hlavnú postavu. Po tomto
projekte sa uvidí čo ďalej.

www.prozahori.sk

Stromček prianí v Skalickom MAXe dopadol
výborne, darčeky dostali všetky deti z detského
domova v Skalici
Stať sa „Ježiškom“ niekoho úplne neznámeho a
vyčariť úsmev na detskej tváričke. Charitatívny
projekt, ktorý vznikol v spolupráci s nadáciou
Dobré zo Slovenka pod názvom „Stromček prianí“
mal za úlohu splniť počas Vianoc oba tieto ciele.
Návštevníci zábavno-obchodného centra MAX mali tak
počas mesiaca december možnosť splniť priania deťom
z detského domova v Skalici, ktoré si uviedli na svojom
vianočnom stromčeku. A tak mnohých z vás, ktorí zakúpili darček niektorému z detí, zahrial dobrý pocit na
srdci a to rozhodne poteší viac ako čokoľvek iné. Všetky
zozbierané darčeky boli deťom odovzdané 20. decembra, ktoré si pre deti z Detského domova v Skalici prevzala p. riaditeľka, Dr. Raková.
Prečo vznikol stromček prianí?
Vianoce sú čas, kedy sa každý
z nás viac či menej zaujíma
aj o šťastie iných, zväčša neznámych ľudí. Stromček prianí
vznikol ako charitatívny projekt
v spolupráci s nadáciou Dobré
zo Slovenska, ktorého cieľom je
splniť priania deťom z detského
domova. Deťom, ktoré nemajú
komu pošepkať svoje priania.
Cieľom projektu je vyčariť úsmev na detskej tvári a stať sa
tak „Ježiškom“ niekoho neznámeho.
Kto sa mohol do charitatívnej akcie zapojiť?
Splniť prianie mohol každý návštevník obchodného centra,

kultúra

JANUÁR 2016

13

» Podujatia
16. 1. 2016

Reprezentačný ples
mesta Skalica
Ako každý rok, tak aj tento rok mestskú
plesovú sezónu v meste Skalica zaháji
Reprezentačný ples mesta Skalica. Do
zábavy hraje TIP-TOP band Erika Rangla. Vstupné je 25€.
17. 1. 2016
ktorý si na stromčeku pozrel prianie konkrétneho dieťaťa,
presunul magnetku do stromčeka a zakúpený darček odovzdal na SBS, alebo na vedení centra. Každý darca získal
za svoju štedrosť balíček zdravia od spoločnosti Dobré zo
Slovenska a v neposlednom
rade hrejivý pocit na srdci.
Kedy a ako sa darčeky deťom z detského domova
odovzdávali?
Charitatívny projekt „Stromček
prianí“ bol odštartovaný počas
Mikulášskeho programu dňa
6. 12. 2015. Ukončenie projektu a odovzdanie darčekov prebehlo dňa 20. 12. 2015 o 13:00
hod.
ĎAKUJEME veľmi pekne všetkým, ktorí sa na projekte
podieľali a splnili všetkým
deťom, ktoré žijú v Detskom
domove, ich vianočné želania :-)

novinky z Holíca

Starý rok je za nami a nový je pred nami ...
Želajme si v novom roku,
to, čo človek najviac potrebuje,
šťastie, zdravie, lásku, nehu
a dobrých ľudí vždy po boku.

MHKH Skalica v spolupráci SĽHZ si pripravili zábavné popoludnie pre záujemcov o hokej na Zimnom štadión v Skalici.
Podujatie začína už 17. 1. o 14. hodine.
22. 1. 2016

Funky Párty v CoCo!
Holíčsky podnik CoCo pripravuje atraktívne párty aj po Novom roku! Najbližšie sa môžete tešiť na FUNKY párty, na
ktorej sa predstaví rodina a DJ známeho
speváka Igora Kmeťa – Patrik Kmeťo!
Už v piatok 22. januára v Coco Holíč.
28. 1. 2016

ENDY – SHOW TIME
Na začiatku každého roka pripravuje
tanečná skupina ENDY Gbely fungujúca
pod Základnou umeleckou školu v Gbeloch tématický tanečný koncert. Tento
rok má koncert názov SHOW TIME, choreografie pripravil Lukáš Jureňa a tanečníci Vám ich predstavia 28. januára o 17.
hodine v kultúrnom dome v Gbeloch.
30. 1. 2016

A tak aj my Vám prajeme do nového roku veľa šťastia, zdravia
a veľa osobných i pracovných úspechov.
Poslanci MsZ Holíč:
Ing. Roman Hrnčirík, Ing. Igor Bartošík, Ing. Miroslav Bilický,
Ing. Jaroslav Végh, Mgr. Miroslav Jobus, MUDr. Marek Pollák

Deti na hokej

2016

EGO V Riverside
Najväčšia hviezda hip-hopovej scény na
Slovensku a v Čechách sa vám predstaví v podniku Riverside Šaštín-Stráže už
30. januára.
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» Florbal

Žiaci ZŠ Mallého v Skalici
MAJSTRI SLOVENSKA
2015 vo florbale.
V dňoch 10. 12. 2015 – 11. 12. 2015 sa starší
žiaci 8. a 9. roč. ZŠ Mallého 2 v Skalici zúčastnili v Košiciach finále florbalových Majstrovstiev Slovenska OXDOG CUP 2015, na
ktorý si vybojovali postup cez majstrovstvá
okresu a kraja.
V Košiciach boli rozlosované dve skupiny. A skupina: ZŠ T. J. Moussona Michalovce, ZŠ Žabokreky
nad Nitrou, ZŠ Červený Hrádok, Gymnázium Teplická Bratislava. My sme hrali v B skupine s nasledovnými výsledkami: ZŠ Turany 2 : 10, ZŠ MPČL
Brezno 4 : 4 a ZŠ Lipany 5 : 4. Chalani v nej obsadili 3. miesto a postúpili do švtrťfinále, kde porazili
Gymnázium Teplická Bratislava 9 : 2. V semifinále
opäť narazili na ZŠ Turany. Chuť po odvete drvivej
porážky z prvého zápasu bola obrovská. A podarilo sa. Nasledovalo víťazstvo 7 : 5 a postup do
finále. Vo finále na nich čakal obhajca 1. miesta
z minulého roka – ZŠ T. J. Moussona Michalovce.
Túžba po víťazstve a zisku zlatých medailí hnali
chlapcov nezadržateľne vpred. Po víťazstve 5 : 3
sa radovali zo zlatých medailí a zisku titulu Majstrov Slovenska.
Reprezentovali: Pobuda, Zetocha, Kadlečík, Kočka, Romančík, Válik, Rajčák, Nemec, Rusnák, Čulen, Hodáň, Matúš a Tomeček.
Tréner: Mgr. Peter Martinovský, asistent trénera: Mgr. Lukáš Sopúšek a vedúci mužstva Dušan
Štítny. Veľká vďaka patrí triednym učiteľom Mgr.
Petrovičovej, Mgr. Krídlovi, p. zástupkyni Mgr. Vašečkovej.
Tento titul Majstrov Slovenska je najkrajším darčekom k budúcoročnému 10. výročiu založenia
športovej školy na Mallého ulici v Skalici.
Mottom našej školy bolo a je:
TVORÍME JEDEN TÍM.

» Beh
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» Hokej

Skalica má nový Slovenský REKORD!
Tentokrát hokejový!

Súčasťou projektu Skalické Vianoce na ľade organizovaného občianskym združením ProZáhorí a
mestom Skalica sa v piatok 11. 12. vytvoril nový
Slovenský hokejový rekord v najdlhšom zápase.
Do rekordu sa zapojili hráči Mestského hokejového klubu mládeže v Skalici, žiaci II. Základnej
športovej školy v Skalici a SOŠ Holíč.
Účastníkov rekordu prišli povzbudiť hráči HK 36 Skalica.
Slávnostné buly hodil Žigmund Pálfy o 9:25, kedy sa začal rekord zaznamenávať. Hráči vydržali hrať nepretržito
5 hodín a 35 minút, čím vytvorili nový slovenský hokejový rekord! Najlepším hráčom sa podľa komisionára knihy
Slovenských rekordov Igora Svitka sa stal Patrik Janáč.
Ďakujeme všetkým zúčastneným a partnerom.

Hokejový turnaj medzi zeleným a bielym tímom oficiálne otvoril predseda občianskeho združenia Milan Roman a čestný predseda MHKH Skalica Žigmund Pálffy.

Záhoráci na MSJ v Helsinkách
Slovenskí hokejisti do 20 rokov vypadli vo
štvrťfinále so Švédskom.
Veľa Záhorákov ani netuší, že v reprezentácii

Slovenska do 20 rokov sa nachádzajú aj dvaja Záhoráci. V tomto prípade obidvaja pochádzajú zo Skalice. Ide
o Ladislava Romančíka a Adriana Slobodu.

Rekordný počet bežcov S-H-H
Mesto Skalica, foto: ProZáhorí

Jubilejný 25. ročník medzinárodného cestného
behu Skalica – Holíč – Hodonín priniesol rekordný počet bežcov.
Na štart v Skalici sa ich postavilo až 456 a na trať ich
poslal štartovým výstrelom primátor Ľudovít Barát za
účasti primátora Holíča Zdenka Čambala. S vyše 12-kilo-

metrovou traťou sa najlepšie popasoval maďarský bežec
Benedek teamu László Gregor.
Najlepším Skaličanom bol na 17. mieste Zdenko Zalubil
mladší štartujúci za AŠK Grafobal Skalica. Súčasťou podujatia bol aj 15. ročník behu Emila Zátopka pre deti a
mládež. Ten sa uskutočnil necelú hodinu pred začiatkom
hlavného behu. Zúčastnilo sa ho niekoľko desiatok detí.

www.prozahori.sk

JANUÁR 2016

oddych

15

V roku 2015 naše združenie podporilo zaujímavé projekty na Záhorí, niektoré priamo pre Záhorákov pripravilo.

Pozrite si tie najzaujímavejšie v roku 2015
Medzinárodné dni detí na Záhorí
K príležitosti MDD sme si pripravili oslavu pre deti v podobe kultúrného podujatia v mestách Skalica, Senica, Malacky a Gbely, v ktorých pre
deti boli pripravené kúzelník, Zumba pre deti a animačné služby a nafukovacie atrakcie.

Dresy a vecné ceny
Radi podporujeme aj športovcov v regióne, či dresmi alebo vecnými cenami. V tomto roku sme dali vyrobiť špeciálne teplákové súpravy pre
členov DhZ v Letničí alebo darovali ceny do mestského šachového turnaja.

Skákací hrad
Radi na vaše eventy požičiavame aj náš skákací hrad, v tomto roku sa objavil napríklad aj na Otváraní plavebnej sezóny na Baťovom kanáli,
na MDD v Senici na námestí alebo na Bublinkovej show v ZOC MAX Skalica.

Kalendár Skalického útulku
Každým rokom podporujeme projekty spojené so Skalickým útulkom. Tento rok to bolo v podobe vytlačenia charitatívneho kalendára
plného známych osobností Slovenského showbiznisu.

Prekvapenie pre Zelený dom
V minulom roku sme zobrali milovníkov hokeja zo Zeleného domu na hokejový zápas KHL do Bratislavy, kde sa po predstavení mohli stretnúť
s Ľubomírom Višňovským.

Skalické dni
V rámci Skalických dní ste sa mohli stretnúť s našou redakciou v propagačnom stánku nášho združenia na Potočnej ulici, kde ste mali
možnosť vyfotiť sa v titulke. Deti určite potešil balónik a maskot.

Azylový dom
Pripravili sme Vianočné prekvapenie pre obyvateľov azylového domu v Skalici. Viac o samotnej aktivite sa dočítate v tomto vydaní na
strane 5.

Vianoce na ľade
V spolupráci s mestom Skalica sme pre Vás na Námestí slobody v Skalici pripravili syntetickú ľadovú plochu na ktorej sa vystriedalo viac ako
5000 korčuliarov. O ľadovej ploche sa dočítate na strane 2 – 3.

Mediálne partnerstvá
Radi podporujeme vaše eventy aj reklamným priestorom. V ponuka máme okrem silnej facebookovej stránky, tlačeného mesačníka aj web
alebo online televíziu.

Ak máte záujem o partnerstvo s naším združením neváhajte nás kontaktovať na sefredaktor@prozahori.sk alebo na tel. čísle 0948 155 158
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» Horoskop
BARAN
Prvé týždne budú patriť snahe postúpiť
v kariére. Chcete sa presadiť, ale musíte pre
to niečo urobiť. Koncom mesiaca obrátite svoj záujem
k iným ľuďom.
BÝK
Chcete si rozšíriť obzory a rozhodnete sa cestovať alebo študovať. Nové perspektívy sa
koncom mesiaca vynoria aj v kariére.
BLÍŽENCI
Tento mesiac budú predstavitelia vášho znamenia mimoriadne produktívni, či už pôjde
o majetkové, alebo zdravotné záležitosti. Posledný týždeň prinesie aj duševné rozptýlenie.
RAK
Čakajú vás týždne plné vzrušenia, radosti,
potešenia a tvorivosti. Až koncom mesiaca
sa budete musieť venovať aj pragmatickejším témam, a
síce majetku a peniazom.
LEV
Tento mesiac sa venujete zdraviu alebo
kondícii. Ide pritom o vás, alebo o niekoho
z rodiny. Posledný týždeň bude takmer výhradne patriť
partnerovi/partnerke.
PANNA
Tento mesiac znovuobjavíte radosť zo života.
Posledný týždeň si zoberiete na mušku kondíciu, stravu a pracovné podmienky.
VÁHY
Tento mesiac máte kopu energie na zarábanie, ale rodinné výdavky vám nedovolia nič
ušetriť. Koniec mesiaca prinesie chvíle potešenia a zábavy.
ŠKORPIÓN
Čaká vás rušné obdobie. Absolvujete niekoľko
dôležitých stretnutí a rozhovorov. Záverečný
týždeň musíte pred všetkým uprednostniť rodinu.
STRELEC
Tento mesiac vás čakajú úlohy, ktoré musíte
zvládnuť za zatvorenými dverami. Až posledný týždeň sa vám podarí dostať konečne aj medzi ľudí.
KOZOROŽEC
Tento mesiac sa vám bude dariť. Možno si
splníte jeden zo svojich snov, prípadne si aj
finančne prilepšíte, alebo pomôžete niekomu, kto to
potrebuje.
VODNÁR
Posledné dni mesiaca môžu byť dôležité
pre vašu kariéru. Prvé tri týždne sa venujte
dôkladnej príprave a potom smelo vykročte do nového
života.
RYBY
Prežijete spoločensky mimoriadne aktívne
obdobie. Až koncom mesiaca sa utiahnete
pred svetom. Na nejaký čas uprednostníte samotu.
■ www.astrotouch.com

www.prozahori.sk
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Manželský pár chce vstúpi do sekty.
Pri pohovore im predstavený hovorí,
že v poriadku, ale predtým sa nesmú tri týždne
milova , takže, aby prišli až o tri týždne. Po troch
týžd och prídu a predstavený sa pýta:
- Tak o, ako to šlo?...
Muž mu hovorí:
- Tak, prvý týžde dobre, druhý týžde horšie,
ale tretí týžde , ke manželke spadla konzerva
a zohla sa po u, tak som neodolal a poriadne
ju pomiloval...
Predstavený krúti hlavou a hovorí:
- No, ale to už k nám nemôžete vstúpi !...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

textilné
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judejský
krá
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Krížovku
dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.scalpermedia.sk

Pomôcky:
leopon,
Asa, area,
réva, latit

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o kalendár Skalického útulku na rok 2016. Správnu odpoveď pošlite do 26. 1.
2016 na e-mailovú adresu sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu
OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica. Tajnička z minulého čísla: „...Jano, oder ho, ja idem po
druhého!“ Výherca z minulého čísla: Oľga Kalamenová, Senica. Výherca získal lístky na KHL.

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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