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Mikuláš v Štíbore
Dňa 8. 12. 2017 sa konala Mikulášska 
besiedka členov „Združenia na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím“ v ska-
lickom Štíbore.

22 postihnutých detí tohto združenia si 
prevzalo bohaté balíčky, ktoré im pripravil 
výbor ZPMP a občianske združenie ProZá-
horí. Preto touto cestou chceme poďakovať 
sponzorom: p. primátorovi Ing. Barátovi, 
p. podnikateľovi Jaroslavovi Važanovi z Bor-
ského Mikuláša, MUDr. Petrovi Košíkovi a OZ 
ProZáhorí.

Všetkým veľmi pekne ďakujeme a prajeme 
veľa zdravia a šťastia do budúceho roka.

Agnesa Appelová,
predsedníčka združenia

Opäť slzy šťastia na tvárach obyvateľov 
Azylového domu v Skalici!

Už sa stalo tradíciou, že v predvianočnom období 
občianske združenie ProZáhorí v spolupráci Hote-
lom sv. Ludmila v Skalici pripravujú Vianočnú veče-
ru pre obyvateľov Azylového domu. Bolo tomu tak 
aj v tomto roku, tradične v priestoroch hotelovej 
reštaurácie.

V mene Hotela sv. Ludmila privítala obyvateľov Azylo-
vého domu majiteľka Iva Stöhrová. Neskôr ich privítal 
a rozdal Mikulášske balíčky predseda ProZáhorí Milan 
Roman a podpredseda Lukáš Tisoň.

„Jedným z najkrajších momentov v roku, ktoré zaží-

vam, je Vianočná večera pre Azylový dom v Skalici. Je 
úžasné vidieť úsmev na tvárach detí a ich matiek, ktoré 
možno nemali v živote toľko šťastia ako my ostatní. 20 
klientov Azylového domu v Skalici si zažije atmosféru 
pravej Vianočnej večere spolu s darčekmi,“ zhodnotil 
podujatie Milan Roman.

Obyvatelia si pochutili na kvalitne podávaných jedlách. 
Slepačia polievka s domácimi rezancami a zeleninkou, 
Kuracie prsia v maslovej omáčke s ryžou a domácimi 
hranolkami a ako dezert ich čakali Plnené palacinky 
s nutelou a orechovou grilážou.

foto: ProZáhorí – Členovia vedenia OZ ProZáhorí 
M. Roman a L. Tisoň na návšteve v Štíbore

foto: Miroslav Minďáš – Členovia vedenia ProZáhorí M. Roman a L. Tisoň privítali obyvateľov Azylového domu na Vianočnej večeri
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Najstarší tanečníci tanečnej skupiny TAXIS fungujúcej pod Základnou umeleckou školou v Skalici vycestovali do Nitry 
na tanečnú súťaž „O pohár akadémie tanca“, kde sa im darilo priam neuveriteľne. Domov priviezli 9 ocenení!
GRATULUJEME!

TAXIS Skalica bodoval na súťaži O pohára akadémie tanca

ilustračné foto

» Ocenenia Taxisu

1. miesto – disco JVK – Jump

1. miesto – show dance HVK 
– Klobúčnik

1. miesto – disco HVK – Heroines

2. miesto – hip-hop HVK – Come 
on babe

2. miesto – disco HVK – Rock you!

2. miesto – show dance JVK 
– Pennywise

2. miesto – show dance HVK 
– Dracula

1. miesto – show dance HVK 
– Dracula

3. miesto – open dance JVK 
– Šakalí léta

4. miesto – open dance HVK 
– Smrťožrúti

Oceňovalo sa darcovstvo krvi ako neoceniteľný humánny čin
Územný spolok Slovenského Červeného kríža Senica 
v utorok 14. 11. 2017 v Dome kultúry v Senici zor-
ganizoval slávnostné oceňovanie mnohonásobných 
darcov krvi z okresov Senica a Skalica.
Každoročne v predvianočnom čase vzdávajú darcom krvi 
úctu za ich nezištné činy odovzdaním Janského plakiet 
a Kňazovického medaily. Bronzové plakety MUDr. Jan-
ského si tu prevzalo 72 darcov krvi, strieborné plakety 
38 darcov krvi, zlaté plakety 13 darcov krvi, diaman-
tové plakety 4 darcovia krvi a Kňazovického medailu 
za 100-násobné darovanie krvi 2 darcovia. V príhovore 
ocenili aktivitu, ktorú môžu vykonávať len ľudia so 
šľachetným srdcom. Krv nemôže darovať každý, tiež je 
pravda, že nie každý, kto môže, ju aj daruje. Práve preto 

je pravidelná aktivita dobrovoľných darcov krvi taká vý-
nimočná. Za 20-násobné darovanie krvi dostal striebor-
nú Jánskeho plaketu aj člen o.z. ProZáhorí a senický po-
slanec Filip Lackovič: „Teší ma, že každýkrát stretávam 
na odberoch ľudí, čo zobrali odvahu a prišli darovať krv 
po prvýkrát, lebo darcov nie je nikdy dosť. Je to super 
pocit, keď viete, že ste niekomu týmto pomohli, alebo 
dokonca zachránili život. V Senici máme na Červenom 
kríži skvelý tím ľudí, ktorým chcem týmto poďakovať, 
že okrem iných činností organizujú každý mesiac aj 
mobilné odbery, nemusíme teda jazdiť do Skalice. 
Pozývam všetkých čitateľov, príďte darovať krv aj vy a 
zažite niečo nové, výnimočné.“

» Plán mobilných odbe-
rov krvi v pôsobnosti SČK, 
ÚzS Senica rok 2018

23. 1. 2018 – Denné centrum Senica, 
Hviezdoslavova ulica

13. 2. 2018 – Denné centrum Senica, 
Hviezdoslavova ulica

27. 3. 2018 – Šaštín-Stráže

17. 4. 2018 – Denné centrum Senica, 
Hviezdoslavova ulica

22. 5. 2018 – Denné centrum Senica, 
Hviezdoslavova ulica

19. 6. 2018 – Denné centrum Senica, 
Hviezdoslavova ulica

17. 6. 2018 – Šaštín-Stráže

21. 8. 2018 – Denné centrum Senica, 
Hviezdoslavova ulica

23. 10. 2018 – Denné centrum Senica, 
Hviezdoslavova ulica

13. 11. 2018 – Denné centrum Senica, 
Hviezdoslavova ulica

20. 11. 2018 – Šaštín-Stráže

27. 11. 2018 – Denné centrum Senica, 
Hviezdoslavova ulica

11. 12. 2018 – Denné centrum Senica, 
Hviezdoslavova ulica

A každý pondelok a utorok 
v skalickej nemocnici.

foto: ČK Senica – člen OZ ProZáhorí F. Lackovič pri preberaní striebornej Janského plakety
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» Skalica

schválila rozpočet 
na rok 2018
Rozpočet Skalice prinesie v roku 2018 
investície do škôl, ciest a komunikácií.

Poslanci mestského zastupiteľstva mesta 
Skalica schválili rozpočet na rok 2018 s pre-
bytkom. Náročné rokovanie napokon viedlo 
k zhode na rámcovom materiáli na rok 2018 
a mesto nebude vstupovať do nového roka 
v provizóriu. Rozpočet počíta aj s investíci-
ami do materských a základných škôl, do 
opravy ciest a chodníkov, či s výstavbou 
33 nájomných bytov s podporou Štátneho 
fondu rozvoja bývania na podporu zamest-
nanosti v regióne.

Rok 2018 bude pokračovať v nastavenom 
pláne investícií a zabezpečovania bežného 
chodu mesta. Mesto bude hospodáriť s ma-
lým prebytkom pri 18 miliónovom rozpoč-
te. „V budúcom roku plánujeme niekoľko 
významnejších opráv ciest a chodníkov,“ 
hovorí viceprimátor Skalice Milan Roman. 
Mesto sa tiež pustí do výstavby 33 nájom-
ných bytov. „Naším zámerom bolo takouto 
formou podporiť zamestnanosť v regió-
ne, keďže dlhodobejšie evidujeme spolu 
s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi 
v našom meste, nedostatok pracovnej sily. 
Táto investícia sa bude realizovať s pod-
porou Štátneho fondu rozvoja bývania,“ 
vysvetľuje Roman.

Na nový plot a chodníky sa môžu tešiť žiaci 
a rodičia z okolia Základnej školy Strážnic-
ká. „Chceme sa tiež zapojiť do súťaže o 
detské ihrisko prostredníctvom projektu 
Žihadielko na Ulici Mallého, ktoré bude 
slúžiť zároveň deťom z priľahlej materskej 
škôlky,“ hovorí Milan Roman. Rekonštrukci-
ou tiež prejde MŠ Pod Kalváriou, kde dôjde 
k zatepleniu objektu materskej školy a pre-
stavby hospodárskeho pavilónu na učebňu. 
Na podporu práce s mládežou a športovú 
činnosť mesto tiež vyčlenilo z Neinvestičné-
ho fondu mesta Skalica takmer 50-tisíc eur.

Dobrá správa sa týka aj vývozu triedeného 
odpadu. Obyvatelia požadovali od mesta a 
firmy Vepos viac vriec na odpad. Na návrh 
Milana Romana tak v budúcom roku do-
stanú Skaličania namiesto 24 až 40 vriec 
zadarmo. „Veríme, že sa týmto spôsobom 
zvýši miera triedenia odpadu a zníži po-
čet nelegálnych skládok,“ uzatvára Milan 
Roman.

ZOC MAX Skalica – Stromček prianí
Ani núdza ani pomoc nemajú hranice

Od 6.decembra do 20. decembra ste mali možnosť 
splniť krásne vianočné priania obyvateľom OZ Náruč 
SENIOR & JUNIOR, kde spolu nažívajú seniori a mat-
ky s deťmi odkázaní na cudziu pomoc. 21. decembra 
sme do tohto zariadenia zavítali aj obrovskou kopou 
krásnych darčekov a spríjemnili tak predvianočný 
čas všetkým jeho obyvateľom.
Ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste venovali svoj čas, 
ochotu a peniažky, aby ste si vybrali a splnili niektoré 
prianie z nášho Stromčeka prianí v ZOC MAX Skalica. 
Všetky zakúpené darčeky, všetkých 60 splnených prianí, 
boli 21. 12. odovzdané v OZ Náruč SENIOR & JUNIOR, kde 
sme v ten deň urobili veľké prekvapenie a radosť ☺
Každá vypustená slzička bola znakom úprimnej radosti 
a za tento moment Vám 
z celého srdca ĎAKU-
JEME. Mnohí darcovia 
chceli zostať v anony-
mite, mnohí napísali 
iba svoje krstné mená, 
ale predsa niektorých 
dobrých ľudí alebo pre-
vádzky, ktoré sa zapojili 
a splnili priania, môžem 
zverejniť.

Veľké úprimné ďakujem patrí:
Jana a Martin, súrodenci Holazovi, Martin Filípek, Iršová 
M., Baruš, Veronika, Lucia, Jarka, Dominik a Zuzka, Mati-

áš a Zuzana, Martina, Silvia, Barbo-
ra, Patrícia, Sára, Martin, Kolektív 
prevádzky Takko – Praženková, 
Dvorská, Hricová, Zahradníčková, 
Slobodová, Prevádzky MERKUR 
SPIELO.SK, a MANUEL Caffé.
Ďakujeme pekne ešte raz a zo srd-
ca Vám všetkým prajeme krásny 
a úspešný nový rok 2018, hlavne 
veľa zdravia a radosti.

zdroj: senica.sk, ProZáhorí

Mesto Senica už po štvrtýkrát privítalo Nový rok tra-
dičným Novoročným ohňostrojom 1. januára 2018.  
Na Námestí oslobodenia sa stretli celé rodiny, partie 
priateľov a známych, aby si tu navzájom pri ohňo-
stroji zaželali úspešný rok 2018.

O h ň o s t r o j 
konaný až 
v prvý deň 
nového roku 
sa samosprá-
ve osvedčil, 
keďže atmo-
sféra na Nový 

rok je už oveľa pokojnejšia ako počas silvestrovskej noci. 
Takéto podujatie je tak oveľa bezpečnejšie a zároveň si 
ho môžu užiť aj deti, ktoré majú z ohňostroja najväčšiu 
radosť.
Ohňostroj bol vypustený zo strechy Domu kultúry Seni-
ca niečo po 18-tej hodine, kedy odbili zvony na kostole. 

Všetko najlepšie do nového roka, pevné zdravie a veľa 
úspechov v roku 2018 zaželal občanom primátor mes-
ta Branislav Grimm, ku Dňu vzniku SR zaznela sloven-
ská hymna a potom už malí aj veľkí s údivom sledovali 
krásne divadlo na oblohe nad Senicou.
To sa mohlo uskutočniť aj vďaka finančnej podpore 
sponzorov: AUTO GAMES Slovakia, s. r. o., ALCHEM spol. 
s r. o., PALKOVIČ-SK, s. r. o., UNISTAV spol. s r. o., Arcelor 
Mittal Gonvarri SSC Slovakia, s.r.o., SANAGRO Senica s. 
r. o., HELT Senica, ARRIVA, NAJPI a.s., DIPA s. r. o., RECO 
– Reklamná agentúra.
Ohňostroj realizovala firma ELKO – Vladimír Lanák a 
organizačne ho pripravilo Mesto Senica a Mestské kul-
túrne stredisko Senica.
Ohňostroj v netradič-
nom čase odpálila aj 
Skalica – stalo sa tak 
však deň vopred o 
17:00 hodine.

Ohňostrojom nevítali nový rok o polnoci
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» Poslali ste nám

Vianoce bez stromčeka akoby ani neboli
I keď Vianoce sú hlavne sviatkami pokoja, rodinných stretnutí či narodenia Pána, 
bez vianočného stromčeka si ich u nás takmer nikto nedokáže predstaviť. 
Živý či umelý, malý či veľký, moderný či „retro“ 
– stromček zdobí každú domácnosť. 
Tie najkrajšie ste nám poslali na náš facebook.

Ďakujeme.

Michaela
Veronika

Jaroslav

Hanka

Helena

Evka

Barbora

Janka

Bára

MarcelaMarketka
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W
» Malacky

Poslanci schválili 
rozpočet na rok 2018

zdroj: malacky.sk, skrátené
Mestské zastupiteľstvo na svojom posled-
nom tohtoročnom zasadnutí 7. decembra 
rokovalo aj o rozpočte mesta. Tento dôleži-
tý dokument prešiel bez pripomienok tak, 
ako bol navrhovaný. Z celkového počtu 18 
poslancov MsZ bolo prítomných 14, pričom 
všetci hlasovali ZA. „Ide o posledný rozpo-
čet tohto volebného obdobia. Potvrdzujeme 
ním trend budovania, resp. investícií. Hrdo 
sa hlásim k tomu, že čo sa týka investovania, 
opäť budeme lídrom v regióne,“ vyhlásil pri 
predkladaní návrhu rozpočtu primátor Juraj 
Říha.
Najväčšou investíciou roka 2018 bude rekon-
štrukcia verejného osvetlenia za 1,1 milióna €. 
Okrem výmeny starých svietidiel za LED techno-
lógiu sa odstránia havarijné stavy na stožiaroch 
a v niektorých lokalitách zmiznú vzdušné vede-
nia. Práce sa začnú v januári.
V budúcom roku sa kontinuálne nadviaže na 
doterajšiu opravu kaštieľa. 400 tisíc € je roz-
počtovaných na rekonštrukciu reprezentačných 
sál. Podľa plánu by mali byť hotové ešte v prvom 
polroku a ich súčasťou bude aj stála sobášna 
sieň.
Kontinuita čaká aj materskú školu. Vedenie 
mesta pokračuje v začatej línii postupnej obno-
vy a plní svoj záväzok, že v tomto volebnom ob-
dobí zrekonštruuje všetky pracoviská MŠ. Naj-
väčšia oprava čaká škôlku na Kollárovej, kde je 
schválených 227 tisíc € zo zdrojov mesta a spo-
ločnosť Pozagas prispeje 33 tisícmi. Vzhľadom 
na rozsah plánovaných prác sa predpokladajú 
vyššie náklady, a tak počas roka bude zrejme 
potrebné dofinancovanie do výšky 400 tisíc.
Veľká suma je určená aj na rekonštrukciu ulíc a 
chodníkov – 300 tisíc €. Na jar sa predpokladá 
dokončenie posledného z vnútroblokov na Ulici 
1. mája a nasledovať budú parkoviská pri Centre 
voľného času, vnútroblok na Ulici Martina Rá-
zusa, chodník na Skuteckého, chodník pri Lidli 
a asfaltovanie Veľkomoravskej.
Pripravuje sa kompletná obnova detského ihris-
ka v Zámockom parku (100 tisíc €), komplexná 
rekonštrukcia dvora Základnej školy Dr. J. Dére-
ra. Na programe je aj druhá etapa zateplenia ZŠ 
Záhorácka. Financie na tento projekt síce v roz-
počte zatiaľ nie sú schválené, avšak budú súčas-
ťou prvej zmeny rozpočtu, do ktorej sa premiet- 
ne nápočet podielových daní pre samosprávy.
Mesto navyšuje dotácie pre organizácie v sociál-
nom zabezpečení, Podpora športovcov zostáva 
na rovnako vysokej úrovni.
Tradičnými podujatiami zostávajú Prvomájové 
Malacky, Deň detí a Adventné Malacky. Novin-
kou sú Novoročné Malacky a opäť si zopakuje-
me rodinný Malacký piknik. Mesto opäť podporí 
Malackú šošovicu a výrazne sa zapojí do jesen-
ného Októberfestu.

Nádherné gesto MHKM Skalica!

Neskoršie Vianoce sa rozhodli urobiť dorastenci 
Mestského hokejového klubu mládeže. Medzi sebou 
pozbierali desiatky plyšákov a rozhodli sa ich daro-
vať deťom hospitalizovaným v skalickej nemocnici. 
Pod dohľadom trénerov Fabiána a Rekoša 3. januára 
navštívili deti na otorinolaryngologickom a pediat-
rickom oddelení a nielen pacientom ale i rodičom, 
lekárom a sestrám vyčarili úsmev na tvári.

Aktivity mestského klubu si 
všimlo aj vedenie mesta: „Je 
výborné, že aj mladí hokejisti 
su aktívni smerom k deťom. 
Mladí ľudia sú tí, ktorí budu 
určovať budúcnosť mesta i 
krajiny, preto ich aktivitu mô-
žeme len privítať a podporiť,“ 

zhodnotil aktivitu dorastencov viceprimátor Milan Ro-
man.

„Myšlienka napadla mňa, keď sme si dávali darčeky 
deň pred Štedrým dňom v kabíne dorastu, keď som 
videl ako sa chlapci tešia. Spojil som sa so sestričkou 
z „Ára“ Monikou Slobodovou a tá nám pomohla vyba-
viť aj detské a krčné oddelenie, za čo jej veľmi pekne 

ďakujem. Spomenul som si na 
syna, keď tam ležal ako ma-
ličký chlapec s infúziou, velmi 
plakal, keď tam musel ostať 
ležať, a tak ma napadlo, aby 
si aj chlapci uvedmili hodnoty 
života a najmä to, že zdravie 
je najdôležitejšie,“ konštatuje 
tréner Radoslav Rekoš.

Pred dvomi rokmi nás opustil otec Anton Srholec
V nedeľu 7. 1. 2018 to boli presne dva roky, odke-
dy nás vo veku 86 rokov opustil don Anton Srholec,  
slovenský rímskokatolícky kňaz, 
salezián, filantrop a charitatívny 
pracovník, ktorý založil a riadil 
resocializačné centrum Resoty. 
Napísal tiež niekoľko kníh.

Rodák zo Skalice sa roku 1951 po-
kúsil o útek za hranice, aby mohol 
vyštudovať teológiu, čo mu doma 
umožnené nebolo. Vo väzení strávil 
10 rokov, väčšinu z toho v Jáchymov-
ských uránových baniach. Ďalších 10 
rokov pracoval ako robotník.

Počas tzv. Pražskej jari, roku 1969, 
dostal povolenie vycestovať do Ta-
lianska. Pobyt si predĺžil, aby doštu-
doval teológiu. Za kňaza bol vysväte-
ný 1970 v Ríme a vrátil sa do vlasti. Tu 

oslovil mnoho mladých, čo sa nepáčilo Štátnej bezpeč-
nosti. Prenasledovali a prekladali na rôzne pôsobiská a 

od roku 1985 mohol zase vykonávať 
len prácu robotníka.

Od roku 1989 už ako dôchodca bol 
činný v Slovenskom Helsinskom vý-
bore pre práva menšín, Konfederácii 
politických väzňov, Teologického fóra 
a v iných spoločenských a sociálnych 
organizáciách.

V roku 1992 založil domov pre bez-
domovcov RESOTY, ktorý funguje aj 
dnes.

Jeho vytrvalosť a obetavosť môže 
byť príkladom pre všetkých. Snaž-
me sa, aby jeho neostal len v našich 
srdciach, ale predovšetkým v našich 
skutkoch.

„S námahou, ľútosťou, bolesťou a po-
korou musíš v sebe hromadiť a chrániť 
svetlo. To je zmysel celej tvojej činnosti. 
Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si 
svetlom, nedávaš nič.“ foto:wikipedia



WHotel Sv. Ludmila, ul. Tehelňa 40, Skalica 
tel: +421 34 69 77 777,  mob: +421 910 856 102 

e-mail: info@hotelsvataludmila.sk, www.hotelsvataludmila.sk

W ellness, 
v ktorom relaxujete viac

120 minút oddychu 
vo vodnom svete 
s fínskou saunou, 
sanáriom, kneippovým 
liečebným vodným 
chodníkom, vírivkou.

Pestrá ponuka 
špeciálnych masáží 

ako Ayurvédska 
olejová masáž, 

Indická masáž hlavy…

Teší sa na Vás wellness tím v Hoteli sv. Ludmila 
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» Na cestách

Chodkyňa prechádzala 
cez cestu mimo 
priechodu pre chodcov, 
v tmavom oblečení

zdroj: KR PZ Trnava

Polícia vyšetrovala okolnosti dopravnej 
nehody, ktorá sa stala 1. decembra o 06.35 
v Holíči na Bratislavskej ulici. 84-ročná žena 
prechádzala cez cestu prvej triedy za zní-
ženej viditeľnosti, bez reflexných prvkov a 
mimo priechodu pre chodcov. Pravdepo-
dobne vyšla spoza vozidla a nepresvedčila 
sa, či môže bezpečne prejsť na druhú stranu 
cesty. Náhle vošla do jazdnej dráhy osobné-
mu autu Citroen C5, ktoré išlo v smere od 
obce Kopčany. V dôsledku zrážky chodkyňa 
spadla na zem a utrpela ťažké zranenia. Dy-
chová skúška u vodiča auta bola negatívna, 
chodkyni bola odobratá krv.

Polícia upozorňuje chodcov, aby dbali na 
zásadu byť videný. Za tmy, v tmavom ob-
lečení a bez reflexných prvkov sú chodci na 
ceste pre vodičov takmer neviditeľní. Ob-
zvlášť opatrní by mali byť seniori, ktorých 
pohybové schopnosti sú znížené a preto 
by mali vstupovať na cestu, len ak je to pre 
nich bezpečné a samozrejme, prechádzať 
by mali cez priechod pre chodcov.

Tragická dopravná 
nehoda v okr. Senica
Dopravná polícia zo Senice dokumentova-
la vážnu dopravnú nehodu, ktorá sa stala 
v úseku cesty Kúty – Čáry. 27-ročný vodič 
išiel na aute Opel smerom na Čáry, z nezis-
tených príčin prešiel z časti do protismeru, 
kde došlo k zrážke s nákladným autom Mer-
cedes Benz. Vodič z osobného auta utrpel 
zranenia, ktorým na mieste nehody podľa-
hol. Druhý vodič, 29-ročný občan Ukrajiny, 
sa pri nehode vážnejšie nezranil. 

Polícia vyzýva vodičov na zvýšenú opatr-
nosť.

ilustračné foto

Mladík obvinený z krádeže na obecnom úrade 
skončil vo väzbe

zdroj: KR PZ Trnava

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riadi-
teľstva PZ v Senici obvinil zo zločinu krádeže 26-ročného 
muža z Kuklova. Obvinený bol z krádeže vlámaním do 
Obecného úradu v Kuklove, ku ktorej došlo koncom au-
gusta.

Páchateľ sa v nočných hodinách vlámal do kancelárie 

sekretariátu a kancelárie starostu, odkiaľ odcudzil note-
book  v hodnote 365 €. Príslušníci kriminálnej polície 
mladého muža zadržali a 2. decembra bol eskortovaný 
do výkonu väzby. Obvinený je z viacerých majetkových 
trestných činov a bol na neho vydaný aj európsky zatý-
kací rozkaz pre trestnú činnosť páchanú v Rakúsku. V prí-
pade uznania viny hrozí mladíkovi odňatie slobody na tri 
až desať rokov.

Ďalší krok k väčšej bezpečnosti v Skalici
zdroj: skalica.sk

Mestu Skalica bola v tomto mesiaci schválená do-
tácia na projekt „Rozšírenie a modernizácia bezpeč-
nostného kamerového systému v meste Skalica“ 
v sume 10.000 €.

Cieľom projektového zámeru je prevencia kriminality 
a zvýšenie bezpečnosti v meste Skalica, a to prostred-
níctvom modernizácie štyroch kamier súčasného bez-
pečnostného kamerového systému a doplnením jednej 
novej kamery, ktorá, okrem iného, prispeje k zvýšeniu 
bezpečnosti detí na detskom ihrisku „Žihadielko“.

Projekt je finančne podporený Ministerstvom vnútra 
Slovenskej republiky.

V Malackách otvorili nové pracovisko 
mestskej polície

zdroj: malacky.sk, text I. Sochorová, foto: S Osuský

Vo štvrtok 30. novembra slávnostne otvorili nové 
pracovisko Mestskej polície Malacky v budove Inku-
bátora. Stalo sa tak približne rok 
po tom, čo sa sem z Radlinského 
ulice presťahoval celý mestský 
úrad.

Náčelník malackej MsP Ivan Jurkovič 
v úvodnej prezentácii priblížil, ako 
prebiehala genéza budovania no-
vého pracoviska. Existovali viaceré 
varianty, do ktorých priestorov In-
kubátora by sa mala mestská polícia 
nasťahovať. V konečnom rozhodnutí boli zhodnotené 
a zohľadnené všetky priestorové, technické a situačné 
nároky.

„V prvom rade mi záleží na tom, aby Malacky boli 

bezpečným mestom. Ako zamestnávateľ príslušníkov 
mestskej polície musím dbať o ich zdravé pracovné 
prostredie, a preto sme do toho išli. V nových priesto-

roch sa odstránilo veľa prevádzko-
vých problémov a verím, že to bude 
fungovať. Mestskej polícii prajem 
čo najmenej zásahov a čo najviac 
správnych rozhodnutí v prospech 
všetkých Malačanov, aby naďalej 
bola stabilnou súčasťou mesta,“ 
povedal primátor Juraj Říha.

Mestská polícia sídli v priestoroch 
bývalej recepcie Inkubátora a 

v priľahlých miestnostiach na adrese Bernolákova 
5188/1A.

Tel. kontakt: 034 772 38 33, bezplatná tiesňová linka 
159.
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VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

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

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

Malým ekológom zo Záhoráckej sa páčilo 
rozprávanie o Zámockom parku

zdroj: malacky.sk, text I. Sochorová, foto: MŠ Záhorácka 
Malacky

O ochrane prírody, triedení odpadu, šetrení energiami 
a ďalších environmentálnych otázkach sa veľa hovorí. 
Neraz zostane len pri slovách, o to viac poteší, ak niek-
to prezentuje konkrétne spôsoby a riešenia vážnych 
problémov súčasnosti. Napríklad tak, že porozpráva 
najmladšej generácii Malačanov o prírodnom bohatstve 
Zámockého parku a jeho ochrane.

„Rada by som sa poďakovala zamestnankyni mestské-
ho úradu Janke Chválovej, ktorá si našla čas pre naše 
deti z Materskej školy na Záhoráckej. Prišla a veľmi 
pútavo a primerane veku im priblížila Zámocký park a 
jeho prírodné tajomstvá. Pripomenula nutnosť šetre-
nia s vodou či elektrinou a porozprávala o tom, aké je 
dôležité triediť odpad. Aj naše deti jej dokázali, že veľa 
vedia. Pomocou rozprávky o smutnom vláčiku ukázali, 
ako vedia separovať. V našej škôlke si vážime, že k nám 
pani Chválová zavítala a ďakujeme jej,“ píše vo svojom 
maile učiteľka z MŠ Záhorácka Jana Mikuličová.

Samozrejme, že nás to veľmi potešilo a zároveň sme 
chceli vedieť o stretnutí viac. Zašli sme preto priamo za 
našou kolegyňou z Útvaru výstavby a životného prostre-
dia. „Rovnako ako minulý rok, aj teraz sme na žiadosť 
učiteliek boli detičkám prednášať o ekológii. Škôlka na 
Záhoráckej je zameraná na environmentálnu výcho-

vu. Ako napísala pani učiteľka v maile, pre deti bola 
pripravená rozprávka o vláčiku, ktorý mal tri vagó-
ny: modrý viezol použitý papier, žltý plasty a zelený 
sklo. Podľa toho deti triedili odpad do jednotlivých 
vagónikov. Ja som však tentoraz zamierila aj do inej 
oblasti, než sú odpady. Pripravila som si rozprávanie 
o Zámockom parku,“ priblížila J. Chválová. V materiáli, 
ktorý priniesla škôlkarom, sa na obrázkoch striedajú 
predstavitelia fauny i flóry známej a významnej zelenej 
plochy Malaciek. „Porozprávala som deťom, aké stro-
my rastú v Zámockom parku, aké majú listy, ale aj o 
ďalších tamojších rastlinách, napríklad o hubách. Zau-
jalo ich, aké vtáčiky tam hniezdia a podobne. A verte, 
aj dosť vedeli,“ povedala referentka na adresu šikovných 
škôlkarov. 

Pripomenula, že s týmito deťmi robí rôzne súťaže aj 
spoločnosť TEKOS spolu s Envipakom, napríklad v zbere 
druhotných surovín, za čo už získali nejedno ocenenie. A 
čo hovorí na pochvalu, ktorá prišla z MŠ Záhorácka na jej 
adresu? „Veľmi ma to potešilo a je to od pani učiteliek 
naozaj milé. V škôlke panuje rodinná atmosféra a čo 
je obzvlášť dobré, mladšie deti spolupracujú so starší-
mi a veľa sa od nich naučia. Som rada, že sa témam 
ochrany životného prostredia venujú od útleho veku a 
verím, že im to vydrží, aj keď vyrastú,“ uzavrela s úsme-
vom J. Chválová.

Vyhodnotenie výtvarnej 
súťaže Ochranárik čísla 
tiesňového volania 112 

a civilnej ochrany
zdroj: senica.sk, Mgr. Igor Janšák, vedúci odboru 

krízového riadenia Okresného úradu Senica

Dňa 1.12., v národný deň čísla tiesňového volania 112, 
prebehlo v zasadačke Mestského úradu Senica vyhod-
notenie okresného kola výtvarnej súťaže „Ochranárik 
čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“, ktoré 
zorganizoval odbor krízového riadenia Okresného úra-
du Senica. Vyhlasovateľom súťaže je Sekcia krízového 
riadenia MV SR, ktorá pre tento ročník stanovila tému: 
„Akú záchranársku techniku som videl zasahovať a 
s čím by som pomohol ja“. Súťažilo sa v štyroch kate-
góriách a deťom zo senických školských zariadení sa 
darilo nasledovne :

kategória MŠ: Viktória Belišová MŠ EP L. Novomeského 
1. miesto, Jakub Seman MŠ EP Kalinčiakova 3. miesto 

kat. II. stupňa ZŠ: Sofia Ravasová, ZŠsMŠ J. Mudrocha 
2. miesto, Martina Kuklová, ZŠ V. P. Tótha 3. miesto.

Špeciálnu BrumCOvu cenu získala Linda Žáková z MŠ 
EP L. Novomeského, keď sa vo svojej súťažnej práci 
inšpirovala edukačnou akltivitou vykonanou pre deti 
materských škôl v rámci projektu „Staň sa s BrumCOm 
záchranárom zábavne a hravo. Diplomy a vecné ceny 
umiestneným odovzdal prednosta Okresného úradu 
Senica Ing. Vladimír Kocourek.

Víťazné práce z jednotlivých kategórií postúpili do 
národného kola, ktoré bude vyhodnotené 1. 3. 2018 
v rámci Svetového dňa civilnej ochrany. Všetky práce 
na prvom až treťom mieste postúpili do verejného in-
ternetového hlasovania, ktoré bude vyhlásené 11. 2. 
2018 na Medzinárodný deň ČTV 112.
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ZOC MAX Skalica oslávilo svoje 10. narodeniny
V nedeľu, dňa 26. 11. 2017 sa konala v ZOC MAX 
Skalica oslava – 10. narodeniny. Zábavno-obchod-
né centrum sa pre verejnosť otvorilo 15. 11. 2007.

Program bol zaujímavý. Narodeninovú zábavu a nála-
du hneď na začiatku urobila SRANDA BANDA COMEDY 
SHOW pre celú rodinu, na ktorej sa schuti zasmiali 
malí a aj veľkí návštevníci. Zablahoželať prišli aj hlav-
ní predstavitelia mesta Skalica primátor Ing. Ľudovít 
Barát a viceprimátor Ing. Milan Roman. Pán primá-
tor aj slávnostne rozkrojil narodeninovú tortu, ktorú 

upiekla MANUEL Caffé. O dobrú náladu a príjemnú 
hudbu sa postaral DJ CHOCI. Počas celej oslavy sa 
mohli návštevníci zabaviť vo fotokútiku, kde si mohli 
zapožičať rôzne rekvizity a dať si urobiť veľa veselých 
fotiek, ktoré si mohli zdarma zobrať domov na pa- 
miatku. V tento slávnostný deň sa mohli návštevníci 
za ľubovoľný nákup zaregistrovať a získať tak mož-
nosť vyhrať v tombole rôzne zaujímavé ceny. Ceny do 
tomboly venovali prevádzky ZOC MAX Skalica a naši 
obchodní partneri.

Ďakujeme všetkým našim prevádzkam a obchodným 
partnerom za výbornú spoluprácu, pretože aj ich zá-
sluhou sa narodeninová oslava naozaj vydarila. Ná-
vštevníci si veľmi pochutili na narodeninovej torte a 
všetkých ostatných dobrotách a víne. Mnohí návštev-
níci mali šťastie a vyhrali v tombole zaujímavú cenu, 
z ktorej mali veľkú radosť.

Tešíme sa na stretnutie na ďalších akciách 
v ZOC MAX Skalica.

» Poslali ste nám

Tá príjemná tvár zimy
Zima vie ľudí riadne potrápiť. Či už nevľúdnym počasím, 
nedostatkom slnka či zvýšeným výskytom chorôb, ale aj zhoršenou 
situáciou na cestách. No keď sa zobudíme do bieleho rána a všetci 
susedia sa vonku stretnú so snehovými lopatami, radi to všetko 
zime odpustíme...

Ďakujeme Vám za fotky zasneženého predsilvestrovského Záhoria.
Plavecké Podhradie, foto: MG

Častkov, foto: Peter

Biela hora, foto: Katka

Borský Mikuláš, foto: Eva

Vápenná zo Sološnice, foto: Tomáš

Buková, foto: Milan
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» Skalica 1217 – 2017

zdroj: skalica.sk

Rok 2017 sa celý niesol v znamení 800. výročia 
prvej písomnej zmienky o Skalici.

Už od konca roku 2016 a celého nasledujúceho 
sme mali pripomienku výročia na upravených au-
tobusoch mestskej hromadnej dopravy. Nosným 
podujatím bol cyklus populárno-náučných a spo-
ločenských podujatí pod názvom Putovanie Ska-
lickou históriou. Počas nich si viacero odborníkov, 
dobrovoľníkov či pamätníkov pripravilo prednášky a 
prezentácie z mnohých oblastí. Už prvé oficiálne kul-
túrno-spoločenské podujatie radnice reprezentačný 
ples sa niesol v znamení tohto výročia. Významným 
príspevkom bolo vydanie knihy Mestská správa Ska-
lice do roku 1711 autora Richarda Dršku, odborného 
pracovníka Záhorského múzea v Skalici. Mestská 
knižnica a okresný archív pre deti pripravili netra-
dičný Deň detí – populárno-náučné dopoludnie vo 
františkánskej záhrade. V rámci tvorivých dielní si 
deti mohli vyskúšať písať brkom, vyrobiť naozajstnú 
pečať, mohli si otestovať svoje vedomosti z histórie 

Skalice a dozvedieť sa veľa zaujímavostí z histórie 
mesta. Zaujímavým príspevkom bolo zakopanie tzv. 
Skrinky odkazov na ZŠ Strážnická. V školskom klube 
detí žiaci namaľovali niekoľko desiatok obrázkov 
s motívom Skalice, jej histórie a pamiatok a vložili 
do skrinky. Niekedy v budúcnosti si žiaci školy budú 
môcť pozrieť práce svojich predchodcov a ich pohľad 
na históriu nášho mesta.

Reprezentačnú výstavu špeciálne k 800. výročiu prvej 
písomnej zmienky o Skalici pripravili viacerí odborní 
pracovníci múzea zo zbierkových fondov. Príspevkom 
k výročiu bolo aj nové podujatie oboch vinohradníc-
kych spolkov pod názvom Festival kráľovských vín. 

Ďalším príspevkom k 800. výročiu bola reprezentač-
ná výstava žiakov ZUŠ dr. Janka Blaha v Skalici pod 
názvom Naša Skalica. Inštalovaná bola v Galérii u 
františkánov. V rámci Skalických dní bola na Škarnic-
lovej ulici otvorená expozícia kníhtlače pri príležitosti 
355. výročia kníhtlače v Skalici a 800. výročia.

Okrem spomínaných sa uskutočnilo počas roka nie-
koľko ďalších menších podujatí, ktoré sa tiež niesli 
v duchu výročia.

Mesto Skalica sa rozhodlo nepripomenúť si toto 
významné výročie jedným, možno okázalým, ko-
merčným a drahým podujatím, ale rozložiť to na 12 
mesiacov, pripraviť viacej rôznorodých aktivít, ktoré 
by náučnou, názornou a pútavou formou pritiahli 
malých i veľkých Skaličanov k téme bohatej histórie 
nášho mesta. Myslíme si, že predchádzajúci výpočet 
tých najdôležitejších podujatí toto potvrdil.

Ďakujeme všetkým inštitúciám i jednotlivcom, ktorí 
akýmkoľvek spôsobom prispeli k dôstojnému pripo-
menutiu si tohto výročia.

Michal Sabol za poéziu a Marianna Ibrahimi za prózu – hlavní víťazi 
XXXI. Literárnej Senice Ladislava Novomeského 2017

zdroj: senica.sk, Záhorská knižnica Senica

Rozborovým seminárom autorov s porotou v Zá-
horskej knižnici v Senici predpoludním a odovzda-
ním cien v Záhorskej galérii Jána Mudrocha v Seni-
ci popoludní vyvrcholil XXXI. ročník celoslovenskej 
autorskej súťaže Literárna Senica Ladislava No-
vomeského 2017.

Súťaž zorganizovali Trnavský samosprávny kraj, Zá-
horská knižnica Senica, Mesto Senica, Spoločnosť La-
dislava Novomeského Bratislava, Literárne informač-
né centrum (LIC) Bratislava a Záhorská galéria Jána 
Mudrocha Senica. Je i poctou básnickému odkazu 
Ladislava Novomeského (1904 – 1976).
Odborným garantom bol spisovateľ Peter Jaroš, pred-
sedníčkou odbornej poroty riaditeľka LIC Miroslava 
Vallová a spolu 432 súťažných prác od 205 autorov 
hodnotili básnici, spisovatelia, publicisti a vysokoškol-
skí pedagógovia – Dana Podracká, Eva Tomkuliaková, 
Iris Kopcsayová a docent Pavel Rankov.

S 276 poetickými prácami v troch 
vekových kategóriách súťažilo 97 au-
torov a v próze so 156 prácami 108 
autorov. Poslaním súťaže je pomoc pri 
výbere a raste talentov.
Hlavnú cenu za poéziu, Cenu predse-
du Trnavského samosprávneho kraja, 
prevzal Seničan Michal Sabol, štu-
dent Filozofickej fakulty Univerzity 
svätých Cyrila a Metoda v Trnave. Na 
jeho adresu poetka Dana Podracká 
okrem iného uviedla: „Jazyk mla-
dého 21-ročného básnika je hodný 
Novomeského odkazu. Prináša magické pohľady na 
prastaré témy ženy, kozmu, duše. Texty sú na hranici 
metafyziky...“

Hlavnú cenu za prózu, Cenu Literárneho informačného 
centra, získala 11-ročná Marianna Ibrahimi z Topoľ- 
čian, členka Literárneho klubu TakSi (Topoľčianski ak-
tivisti slovných ideálov) za prózu Babinec a začarovaný 
les aj vďaka tomu, že „súťažiaca veľmi dobre zvládla 
žáner divadelnej hry,“ podčiarkla Iris Kopcsayová.
Popri hlavných odovzdali v Senici v jednotlivých kate-
góriách za poéziu i prózu ďalších 18 cien a 12 čestných 
uznaní. Pritom jedinou autorkou ocenenou za poéziu 
(3. miesto) aj za prózu (1. miesto medzi najmladšími) 
bola 13-ročná Anna Semková, študentka Gymnázia na 
Grösslingovej ulici z Bratislavy.
V programe pri oceňovaní najlepších vystúpil Diva-
delný súbor Zádrapky pri Základnej umeleckej škole 

(ZUŠ) v Senici, ktorý na celoslovenskej 
recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín 
s divadlom poézie pod názvom Vlci 
v metre tohto roku získal 1. miesto 
a postúpil na Scénickú žatvu 2017 
v Martine. Zádrapky pod režijným 
vedením učiteľky senickej ZUŠ Lindy 
Petrákovej predviedli kompozíciu 
s využitím textov laureátov Literár-
nej Senice (Kristíny Oslejovej, Lukáša 
Ludvu a Jána Mikuša) a slovenských 
autoriek Dany Podrackej, Mirky Ábe-
lovej a Nory Ružičkovej. Hrou na gita-
ru slávnosť spestril Peter Kavický.

„Úspešný ročník sme zavŕšili, blahoželáme víťazom. 
Poslanie – pomáhať pri výchove a raste literárnych 
talentov,“ uviedla riaditeľka Záhorskej knižnice v Se-
nici Katarína Soukupová, „chceme napĺňať aj v XXXII. 
ročníku Literárnej Senice Ladislava Novomeského 
2018, ktorý týmto vyhlasujeme.“
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» Podujatia

Pro veľký úspech...
2. premiéra: Záhorácke divadlo 

– Svatojánské drímoty
11. 1. 2018 o 19:00
Dom kultúry Senica

Goralský spev a humor
Kollárovci – Neúprosný čas

12. 1. 2018 o 18:00
DK Rohožník

Čaro tradícií
Krojovaný ples

13. 1. 2018 o 19:00
Kultúrny dom Radošovce

Dychový koncert
Lanžhotčanka

18. 1. 2018 o 19:00
MsKS Senica

Na Divokom západe
Záhorácky „Western“ country bál

27. 1. 2018 o 18:00
DK Rohožník

Pre priateľov starých čias
Retro 2018

3. 2. 2018
KD Hlboké

Kapela Sanchez Amsterdam predstavuje 
nový singel, oznamuje druhý album aj krst!

Slovenská electro-rocková formácia z Gbelov po 3 
rokoch vydáva nový album s názvom TANEC V OHNI a 
predstavuje absolútnu novinku – skladbu Stratený.

„Klip aj nová pieseň naznačuje ako nový album bude 
od nás znieť a vyzerať, dali sme si na ňom skutočne zá-
ležať a dúfame, že prekvapí-
me našich fanúšikov novým 
zvukom a ešte väčším pou-
žitím elektroniky,“ prezrádza 
klávesák skupiny Jakub. V kli-
pe kapela predstavuje okrem 
nového zvuku aj nový image 
a nový vizuál.

Kapela nie je na slovenskej 
scéne žiadnym nováčikom. 
Prvý album (Nezastavíš) vy-
dala na jar 2015. Od tej doby 

ušli dlhý kus cesty a predstavili sa na väčšine CZ/SK let-
ných festivalov a majú za sebou dve samostatne realizo-
vané turné. Po roku a pol príprav vydávajú na jar 2018 
nový album a majú k nemu niekoľko prekvapení a to na-
príklad oznámenie dátumu a miesta krstu, ako aj hostí, 

medzi ktorých patria napríklad aj známa 
slovenská kapela Smola a hrušky. Krstia 
v ich rodných Gbeloch v DK. Krst je ozná-
mený na 26. januára a začína o 19:00. Ako 
sa vyjadrili na svojom facebooku, sľubujú 
skutočne veľkú show.

Viac informácií 
môžete sle-
dovať na ich 
instagrame a 
facebooku.

pozrite siVIDEO na ProZahori.sk

Tradičný vianočný koncert ZUŠ v Holíči
zdroj: holic.sk

Dvadsiaty decembrový podvečer sa v priestoroch 
Kultúrno-osvetového centra niesol v znamení pred-
vianočnej atmosféry. Sviatočne ladeným progra-
mom ju medzi návštevníkov vianočného koncertu 
vniesli žiaci hudobného a tanečného odboru holíč-
skej Základnej umeleckej školy.

Na podujatie už tradične zavítali aj predstavitelia ve-
denia Mesta i vedúci 
niektorých oddelení 
mestského úradu. Po 
príhovore riaditeľa 
ZUŠ Petra Kovárika 
poďakoval primátor 
tvorcom a účinkujú-
cim koncertu za milý 
program a všetkým 
prítomným poprial 
príjemné prežitie via-
nočných sviatkov.
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» Malacky

Jubilejný zborník 
Malacky a okolie

zdroj: malacky.sk, MCK

MCK Malacky – Múzeum Michala Till-
nera práve vydalo jubilejný 10. zborník 
s názvom Malacky a okolie – história.

Aj tento zborník prináša bohatú tematic-
kú ponuku príspevkov o dejinách Mala- 
ciek a Záhoria. Nosnou témou sú Pál-
ffyovci. Zborník obsahuje desať príspev- 
kov, ktoré dopĺňa 16-stranová farebná 
obrazová príloha. Od januára bude zbor-
ník k dispozícii v Turistickej informačnej 
kancelárii na Záhoráckej ulici (vedľa kniž-
nice).

Výskum pálffyovskej témy a vydanie 
zborníka finančne podporil Bratislavský 
samosprávny kraj.

kultúra

» Súťaž fotografov Náhlikova Senica 2018

zdroj: senica.sk, V. Juríčková, ZOS Senica

Organizátori Trnavský samosprávny kraj, Záhor-
ské osvetové stredisko Senica a Mesto Senica 
vyhlasujú 58. ročník regionálnej súťaže nepro-
fesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a 
Skalica – Náhlikova Senica 2018. Súťaž je otvore-
ná širokej verejnosti – dospelým autorom i mlá-
deži – bez tematického a žánrového obmedzenia.

Fotografické práce prihlásené do súťaže bude hod-
notiť odborná porota v troch vekových skupinách: 
dospelí autori nad 21 rokov, mladí autori od 16 do 21 
rokov a autori do 16 rokov. V každej vekovej skupine 

bude rozlíšená kategória čiernobielej fotografie, fa-
rebnej fotografie a multimediálnej (ozvučenej) pre-
zentácie fotografií na CD (ktoré majú jednotnú dejo-
vú a výtvarnú líniu), časovo ohraničenú do 3 minút. 
V každej skupine a kategórii budú autori najlepších 
fotografií ocenení vecnými cenami.

Do súťaže sa budú prijímať fotografie s najrôznejší-
mi námetmi, vyhotovené akoukoľvek fotografickou 
technikou, ktoré budú spĺňať predpísané technické 
podmienky, avšak doteraz nepublikované a nehod-
notené v predchádzajúcich ročníkoch súťaže AMFO. 
Fotografie ocenených a odporučených autorov po-

stúpia do krajskej súťažnej výstavy AMFO 2018.

Verejná prezentácia tvorby autorov – regionálna vý-
stava sa uskutoční v mesiaci marec 2018 vo výstav-
ných priestoroch Záhorského osvetového strediska 
v Senici.

Záujemcovia, ktorí sa chcú prihlásiť do Náhlikovej 
Senice 2018, sa môžu bližšie informovať o technic-
kých podmienkach a účasti v Záhorskom osvetovom 
stredisku, Vajanského 19, odd. ZUČ, č. tel. 034 651 
3740, www.osveta-senica.sk.

Uzávierka súťaže je 19. januára 2018.
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» Lukostrľba

Mladí lukostrelci uspeli 
na súťaži vo Viničnom

zdroj: malacky.sk, text: M. Mráz, 
foto: M. Mráz, K. Falat

V sobotu 16. decembra sa uskutočnila súťaž 
v športovej lukostreľbe vo Viničnom. Uspo-
riadal ju Lukostrelecký klub ELÁN a prvý 
profesionálny lukostrelecký obchod www.
luk.sk. Na súťaži sa zúčastnili aj traja mladí 
lukostrelci z Centra voľného času v Malac-
kách spolu s trénerom Jánom Rozborom. 
Podarilo sa im uspieť v dvoch súťažných 
disciplínach. Našim lukostrelcom blaho-
želáme a prajeme veľa ďalších úspechov 
v tomto zaujímavom športe. 

» Z výsledkov:
Bystrík Zdražil: 1. miesto v kategórii dreve-
né luky

Dominika Bullová: 2. miesto v kategórii 
olympijské luky

Kristian Falát: 3. miesto v kategórii olympij-
ské luky

» Šach

29. nevembra sa v CVČ v Senici uskutočnili Školské 
majstrovstvá Trnavského kraja žiakov a žiačok ZŠ a 
1. stupňa OG v zrýchlenom šachu a Majstrovstvá Tr-
navského kraja študentov stredných škôl a 2. stupňa 
OG v zrýchlenom šachu.

Domácich prišiel 
povzbudiť aj mest-
ský poslanec Se-
nice Filip Lackovič, 
člen OZ ProZáhorí. 
Senickí šachisti ne-
odišli bez úspechu. 
1. miesto v kate-
górii stredné školy 
TT kraja získala Mi-
chaela Trojáková zo 
Senice z Gymnázia 
Ladislava Novo-
mestského v Senici a tretie miesto v kategórii žiakov ZŠ 
získal Seničan Jakub Úlehla, žiak 3. ZŠ v Senici. Obaja tak 
postúpili do celoštátneho kola. Gratulujeme!

Krajské majstrovstvá základných a stredných 
škôl v Senici

Šachový turnaj o cenu primátora mesta Skalica

V štvrtok 28. septembra sa na v priestoroch nádherného 
hotela sv. Ludmila konal prvý ročník šachového turnaja 
o cenu primátora mesta Skalica. Turnaj otvorili a taktiež 
ceny odovzdávali primátor mesta Skalica Ľudovít Barát 
a viceprimátor Milan Roman. Išlo o jeden z najlepších 
turnajov v okolí.

„Som rád, ze sa v Skalici uskutočnil takto silno obsa-
dený turnaj, a že aj skalické deti si mohli vyskúsať, 
aké je to hrať proti špičkovým hráčom. Dakujem aj 
organizátorom p. Bartošovi, Harastovi a Plankovi za 
výbornú pracu, hotelu za krásne priestory a primáto-
rovi, ktorý prevzal záštitu nad týmto turnajom. Verím, 
ze další ročník bude ešte lepší ako tento,“ zhodnotil vi-

ceprimátor Milan Roman. Celkovo sa turnaja zúčastnilo 
53 hráčov zo šachových klubov zo Senice, Skalice, Holíča, 
Gbelov či Bratislavy a Piesťan.
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» Beh

Rekordný počet bežcov H-H-S
zdroj: skalica.sk, bkhod.webnode.cz

V sobotu 16. decembra sa konal 27. ročník medziná-
rodného cestného behu Hodonín – Holíč – Skalica.

Na štart v Hodoníne sa postavilo rekordných 477 prete-
károv. Do Skalice ako prvý dobehol Ukrajinec Olexandr 
Matviichuk z bardejovského Demolexu v čase 37:44. 
Druhé miesto si po vlaňajšku zopakoval Jiří Homoláč 
(čas 37:57) a tretí dobehol ďalší Ukrajinec Bogdan Se-
menovich v čase 38:30. O štvrté miesto sa bojovalo až 
do cieľa. Nakoniec to lepšie zvládol poľský bežec Andrii 
Starzhynskyi za 39:21 pred hodonínskym mladíkom 
Davidom Kákonom (39:23). Najlepším Skaličanom bol 

Zdenko Zalubil na 20. mieste. Najrýchlejšou ženou sa 
stala Petra Kamínková z Olomouca v čase 45:12 len o 10 
s pred Ukrajinkou Natalijou Semenovich (45:22). Treťou 
nejlepšou ženou bola Irena Pospíšilová – 48:47. Prvýkrát 
sa hodnotila i kategória družstiev. Prvý bol AK Kroměříž, 
druhý domáci AŠK Grafobal a tretí behame.sk. Zážitkom 
bol dobeh 90-ročného Jiřího Soukupa z TJ Hradec Králo-
vé v čase 2 hod. 31 min. a 12 s.
Najlepších troch bežcov v oboch kategóriách v cieli deko-
roval primátor Ľudovít Barát a predsedníčka komisie pre 
vzdelávanie, mládež a šport Jana Rekošová.

Ani počasie nepokazilo Silvestrovský beh
zdroj: senica.sk

32. ročník Silvestrovského behuv Senici, ktorý sa 
konal posledný deň roka 2017, ovládol pravý špor-
tový duch. Veď keď sa človek pozrel z okna a zbadal 
počasie ako sa hovorí, že ani psa by von nevyhnal, 
bolo jasné, že tí čo prídu, majú v sebe pravého 
športového ducha a od možnosti zašportovať si 
v posledný deň roka ich nič neodradí. Aj napriek 
dažďu a mokrému snehu prišlo na posledný závod 
seriálu Moravsko-slovenského bežeckého pohára 
286 pretekárov, medzi ktorými vládla výborná 
nálada. Rekord v počte účastníkov z minulých 
ročníkov síce nebol prekonaný, no padlo niekoľko 
rekordov trate.
Najhoršie počasie sa ušlo detským a mládežníckym 
kategóriám. V hustom daždi sa postupne postavili na 
trať benjamínkovia, predškoláci, prípravkári, najmlad-
ší, mladší, starší žiaci, dorastenci i juniori. Zaslúžili si 
veľký obdiv, veď premočení a zašpliechaní dobiehali  
do cieľa, no väčšina s úsmevom na tvári, kde ich čakala 
čokoláda a teplý čaj. Nad dospelými sa počasie zľuto-
valo a tí už mohli na trať vybehnúť za lepších podmie-
nok bez dažďa. Na štart hlavného preteku sa postavilo 
176 bežcov. Kategórie žien a muži nad 70 rokov bežali 
jeden 4 km okruh od futbalového štadióna, cez park 
okolo DAVu na cyklotrasu a cez Sotinu späť k DAVu a  
futbalovému štadiónu. Mužské kategórie bežali tento 
okruh dvakrát, teda 8 km. Táto trať po cyklotrase sa 
bežala druhý rok.
V hlavnej kategórii mužov sa z obhajoby víťazstva 
tešil Jakub Valachovič z AC Malacky, ktorý svoj minu-

loročný čas zlepšil o 8 s., a tak ustanovil nový rekord 
trate na 25:02. Do cieľa dobehol s viac ako dve a pol 
minutovým náskokom pred druhým Václavom Dobe-
šom. Tretie miesto v absolútnom poradí získal Dušan 
Tomčal.

Aj v kategórii žien bol rekord trate prekonaný. Ten o 
11 s vylepšila mladučká bežkyňa Zuzana Švejdová, 
ktorá vekovo patrí ešte medzi staršie žiačky a do cieľa 
dobehla s časom 16:45. Táto bežkyňa je mimochodom 
zverenkyňou víťaza mužskej kategórie Jakuba Vala-
choviča. Zo žien na druhom mieste dobehla prete-
kárka z Holíča Maria Truissard a ako tretia Blažena Ko- 
cúriková z Jablonice, ktorá sa stala víťazkou vo svojej 
kategórii žien nad 45 rokov. 
Pri predávaní cien na stupni víťazov spovedala tých 
najlepších moderátorka Oľga Štefková a všetkým po-
ložila rovnakú otázku, ako sa im pretek páčil. Najlepšie 
to vystihli najskúsenejšie ženy v kategórii nad 45 ro-

kov. Okrem toho, že sa im pretek páčil, boli radi, že sa 
komunita bežcov stretla v posledný deň v roku a mohli 
si vyjadriť úprimné želania. Jakub Valachovič prehlásil 
na stupni víťazov, že práve vyšlo slniečko spoza mra-
kov, možno tým chcel povedať, že aj prírodné živly sa 
nakoniec usmiali na športovcov a budú im držať palce 
aj vroku 2018.
Počas Silvestrovského behu sa už tradične beží aj sym-
bolický okruh 900 m, ktorý síce nie je bodovaný, nebe-
ží sa na čas, nedostávajú sa tu žiadne ceny, no je urče-
ný pre všetky vekové kategórie, bežcov aj nebežcov a 
je určený všetkým, ktorí chcú spraviť v posledný deň 
roka niečo pre svoje zdravie a podľa toho je aj nazva-
ný – Beh pre zdravie. Organizátorov, ktorými sú Mesto 
Senica a Komisia pre šport pri MsZ teší, že tento okruh, 
ale i celý Silvestrovský beh, má čoraz viac priaznivcov. 
A keďže sa Silvestrovského behu zúčastňuje čoraz viac 
Seničanov, rozhodli sa organizátori vytvoriť tradíciu 
a oceniť troch Seničanov a tri Seničanky s najlepšími 
časmi. Najlepšími domácimi mužskými účastníkmi 
boli Tomáš Skala, David Jakub a Marián Medlen, ceny 
pre najlepšie senické bežkyne si odniesli Erika Farka-
šová, Jana Kubíčková a Mária Jakabová.
Obdiv si ale zaslúžia všetci účastníci. Tí, ktorí pravidel-
ne behajú za športový klub, či len sami pre seba, ale aj 
tí, korí si len prišli po vianočných sviatkoch rozhýbať 
trošku svoje telo. Je úžasné, že si Silvestrovský beh rok 
od roku získava viac a viac priaznivcov a tento ročník 
opäť ukázal, že je to šport pre všetkých. Tak, milí bežci, 
trénujte a o rok sa na Vás opäť tešíme na 33. ročníku 
Silvestrovského behu.

» Hokejbal
Majstri sveta na radnici

zdroj: skalica.sk

Piatich skalických hokejbalistov Radoslava 
Petroviča, Petra Hránka, Miroslava Poláka, 
Luboša Krajsu a Nikolu Kovalovského prijal 
primátor Ľudovít Barát v obradnej sieni 
radnice.
Bolo to pri prí-
ležitosti zisku 
titulu majstrov 
sveta, ktorý 
naši hokejba-
listi získali v rámci spoločného tímu Českoslo-
venska v kategórii masters (kategória nad 35 
rokov) na majstrovstvách sveta v Lovosiciach. 
Športovci sa zapísali do Pamätnej knihy mesta 
Skalica. Podujatia sa zúčastnil aj viceprimátor 
Milan Roman a predsedníčka komisie MsZ pre 
vzdelávanie, mládež a šport Jana Rekošová.
Tento rok bol pre skalický hokejbal vôbec 
najlepší v histórii – okrem tohto úspechu 
získali v drese Slovenska skalickí hokejbalisti 
svetový triumf na majstrovstvách sveta v Par-
dubiciach a do tretice to bol premiérový titul 
majstrov Slovenska v extralige pre tím HbC 
Hokejmarket.



16 JANUÁR 2018 www.prozahori.skoddych

Pomôcky: 
airdal,     

lamé, kea,  
PAA, aigu

znova     
alebo     
inak       

postavil

2. as     
tajni ky

Emanuel   
(dom.)

metamor-  
fovaná    
hornina

ubralo     
(zastar.)

slabo      
šuchotal   

do asne   
nepokra-   

uj

spája      
do rýmu

osoba     
postihnutá  
echoláliou

E V    
Starej     
ubovne

prira ova-  
cia spojka  

nálož

Leokádia   
(dom.)

zna ka 
ruských 
lietadiel    

(Antonov)

1. as     
tajni ky

vz ahujú-  
ce sa na íl

pulz

urobí     
slabším    

základná   
íslovka

citoslovce 
po udova-  

nia

plával     
po povrchu 
americká   
let. spol.

štepením   
vložia,     

zaštepia

solmiza -  
ná slabika  
estrádny  
umelec

plemeno   
psov

megaelek-  
trónvolt    
skratka 
libreta

ženské    
meno

hodvábna  
látka      

zn. arkus-  
sínusu

Pomôcky: 
orbita,     

Kaa, rula,  
kyat

vypchávka 
podušiek

ale, avšak  
3. as     
tajni ky

prenikavo  
(hud.)     
šaty, 

oble enie

alelomorfa  
(gen.)

had       
z Knihy    
džunglí

obežná    
dráha     

družice    
kladivo

ke
rímske     

íslo 1600  
temno

kapustovi-  
tá zelenina 

druh   
papagája

aplauz

E V      
Košíc     
sulfid    

vanádnatý

stával sa   
tmavším

menová    
jednotka   
v Mjan-    
marsku

Anastázia  
(dom.)

Zasneženou Arktídou putujú dvaja 
polárni cestovatelia. Zrazu v dia ke 
zbadajú rozzúreného adového 
medve a ako beží za nimi. Ke  to 
vidia, jeden z cestovate ov rýchlo           
zo seba zhodí batoh, vytiahne tenisky    
a za ne si ich rýchle obúva . Druhý        
na neho pozerá a pýta sa:
- Na o sú ti teraz tenisky? Ve  aj tak      
v nich nebudeš uteka  rýchlejšie             
ako on.
- To máš pravdu, ale mne sta í, ke ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

www.scalpermedia.sk www.facebook.com/krizovkysusmevom

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.

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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Tajnička z minulého čísla: „... mi Boha rozptyľovať s taľafatkami.“

ô

krízovka
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. Po-
sledný 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 pa-
triť partnerovi/partnerke.

PANNA
Tento mesiac znovuobjavíte radosť zo živo-
ta. Posledný týždeň si zoberiete na mušku 

kondíciu, stravu a pracovné podmienky. 
VÁHY
Tento mesiac máte kopu energie na zará-
banie, ale rodinné výdavky vám nedovolia 

nič ušetriť. Záverečný týždeň prinesie chvíle potešenia 
a zábavy. 

ŠKORPIÓN
Čaká vás rušné obdobie. Absolvujete nie-
koľko dôležitých stretnutí a rozhovorov. 

Záverečný týždeň musíte pred všetkým uprednostniť 
rodinu. 

STRELEC
Tento mesiac vás čakajú úlohy, ktoré mu-
síte 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 nové-
ho života. 

RYBY
Prežijete spoločensky mimoriadne aktívne 
obdobie. Až koncom mesiaca sa utiahnete 

pred svetom. Na nejaký čas uprednostníte samotu. 

www.astrotouch.com 

» Horoskop


