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» Sekule

» ONLINE

Bratská pomoc
zo Sekúl!
Vymydli si. Tak sa volá projekt malého
10-ročného Matúša zo Sekúl. Ten chce
predajom mydielok s hračkou vo vnútri
pomôcť svojmu zdravotne postihnutému bratovi.
Matúš sám je silný alergik. Tieto mydielka
predáva na trhoch v okolí. Z finančných
výťažkov sa mu podarilo nakúpiť pre brata
plienky, či už aj odsávačku – silnejšiu ako
tú od poistovne, informuje na svojom FB
profile.

„Okrem plienok som kúpil Kubkovi aj túto
odsávačku, dnes konečne prišla. Akurát
vhod, lebo mu tečú sople. Tá stará už doslúžila.
Má oveľa vyšší výkon ako tá z poisťovne,
tak ho mamka nemusí tak dlho trápiť. Raz
som to otestoval, nebolo to vôbec príjemné. Ešteže viem smrkať. Ja by som určite
ušiel. Kubo nemôže.“

zdroj: senica.sk, bar
Dvojročné obdobie, kedy bola Kunovská priehrada
bez vody, sa čoskoro skončí. Pôvodný termín opätovného zaplnenia priehrady bude dodržaný. Voda do
priehrady začne opäť tiecť 26. októbra. Na tento deň
je naplánované slávnostné spustenie napúšťania.
V zmysle platného manipulačného poriadku bolo potrebné vykonať revíziu objektov a technologických častí
vodnej stavby pri úplnom vypustení nádrže v roku 2015.
V 50-ročnej histórii vodnej nádrže bola vypustená po
druhýkrát. V priebehu rokov 2015 – 2017 sa odstraňovali nánosy z dna nádrže a sedimentačnej prednádrže najmä v zadnej časti nádrže, t.j. od pláže po koniec
vzdutia. Časť nánosov sa odstránila aj v okolí funkčného
objektu. Počas prác bolo potrebné plochu nádrže odvodniť, čo sa zabezpečilo vyhĺbením odvodňovacích rýh a
rebier. Predpokladané množstvo odstránených nánosov
je cca 76 600 m3. „Na funkčnom objekte v súčasnosti
prebiehajú práce na oprave betónových konštrukcií
bezpečnostného priepadu a manipulačnej veže, v rámci ktorých sa opravia a dotesnia praskliny, pracovné a
dilatačné škáry. Okrem toho sa opravujú dilatačné
škáry a betónové plochy aj v komunikačnej štôlni. Zároveň sa začali práce na oprave kovových konštrukcií
na funkčnom objekte,“ informoval námestník riaditeľa
Slovenského vodohospodárskeho podniku Bratislava
Ladislav Tóth.
Na priehrade sa stále pracuje na viacerých úsekoch.
Na betónovom opevnení návodného svahu hrádze sa
opravujú pracovné škáry a praskliny, nevyhovujúce
opevnenie sa odstráni a nahradí sa novým betónovým
opevnením. V roku 2016 sa robila sanácia vzdušného
svahu hrádze vybudovaním stabilizačného prísypu.
Oprava koruny hrádze sa vykoná po ukončení prác na
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funkčnom objekte a betónovom opevnení návodného
svahu hrádze.
Opravou drenážneho systému v roku 2016 sa riešilo zamokrenie na päte ľavého zaviazania hrádze svahovými
vodami. Vlani bol na manipulačnej veži vybudovaný
oceľový prístrešok, ktorý zabráni zatekaniu dažďovej
vody do objektu manipulačnej veže.
„V rámci plánovanej revízie sa vykonali a vykonávajú
opatrenia, ktoré zlepšia technický stav objektov na
ďalšie roky prevádzky vodnej stavby,“ zdôraznil Ladislav Tóth. Okrem nutných opráv sa na Kunovskej priehrade robia a budú robiť aj ďalšie veci, ktoré tento priestor
zatraktívnia. Jedným z nich je vtáčí ostrov, ktorý sa nachádza v zadnej časti vodnej nádrže.
Ostrov je vybudovaný z častí nánosov, ktoré sa odstránili
z dna nádrže. Povrch je opevnený kameňom. O zazelenanie sa postará príroda a bude slúžiť ako prirodzené
prostredie pre vtáky.
Vodná nádrž Kunov bola vybudovaná ako akumulačná
nádrž priemyselnej vody pre Slovenský hodváb Senica.
Do prevádzky bola uvedená v januári 1965. Postupne
začala slúžiť aj ako rekreačná oblasť pre mesto Senica a
okolie. Objem nádrže je približne 3 milióny m3.

ZÍSKAJTE

DARČEK
K PREDPLATNÉMU

Bezplatný regionálny mesačník ProZáhorí
Vychádza: 10. októbra 2017
Ročník: IX Číslo: 9
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
tlač: GHstudio.sk
Neprešlo jazykovou úpravou. Názor redakcie sa nemusí
zhodovať s názormi autorov zverejnených príspevkov.

www.prozahori.sk

3

OKTÓBER 2017

» Zelená Kolónia

FS Skaličan si užil koncert v oblakoch!

Projekt Zelená Kolónka
v Senici

Folklórny súbor Skaličan v septembri vycestoval na Folklórny festival v Larnake (Cyprus). Cestou
na Cyprus ich však napadol skvelý nápad – pripraviť spolucestujúcim koncert v oblakoch.
Video z koncertu v lietadle zavesili na sociálne siete a ihneď sa stretli len s pozitívnymi reakciami. Video dosiahlo za krátku chvíľku cez 50 000 videní a 500 zdieľaní. „Wau, nádhera, tak
to sa len tak nevidí, reprezentujete Skalicu,“ „Zúčastnili sme sa :-D, bolo to milé, a že sa tento
počin chystá, oznámil cestujúcim sám kapitán,“ či „Tak to je unikát! Paráda,“ znejú niektoré
z mnohých reakcií na internete.
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Ohliadnutie za Skalickými dňami 2017
zdroj: FB mesta Skalica
Sú za nami Skalické dni 2017. V piatok popoludní, kedy
sa na námestí pomaly program rozbiehal, sa počasie
párkrát zmenilo, ale dá sa povedať, že k nám bolo milosrdné. Predstavilo sa niekoľko kapiel, Skalické dni boli
oficiálne otvorené. Nechýbal ohňostroj nad ZŠ Strážnická, ktorého podkladová hudba bola z dielne nedávno
zosnulého skvelého slovenského umelca, skladateľa,
hudobníka, skalického rodáka a čestného občana mesta
Skalica Mariána Vargu. A bol aj burčiak, trdelník, víno,
cigánska ...
V sobotu sa počasie s nami opäť trochu pohralo a určite
mnohých odradilo/rozladilo/vyrušovalo... Ale veríme, že
väčšina z tých, ktorí sa do mesta chceli a plánovali pozrieť, tam aj boli a zabavili sa. Našťastie podvečer a večer
už bolo bez dažďa a plno bolo pred oboma pódiami. Po
sérii dychoviek nás navštívil kráľ Ondrej.

Užili sme si porciu folklóru, návštevníkov v nedeľu „rozparádil“ Jelen, v záhrade bol Miro Jaroš, divadlo, Taxis a
veľmi príjemnou bodkou bol Václav Neckář.
27. ročník Skalických dní je minulosťou. Návštevníci si
ich užili, aj napriek vrtošivému počasiu strávili príjemné chvíle na námestí, v záhrade či na priľahlých uliciach
s rodinou, známymi.

V sobotu 30. septembra sa v senickej časti
Kolónia uskutočnila brigáda. Zúčastnení
realizovali víťazný projekt organizátorov
o.z. Kozel. Vysadila sa zeleň, kvetinový
záhon, pridala sa aj štiepka a prútené
oplotenie, inštalovali sa búdky pre vtákov
či hmyzí hotel.
Svoju ruku k dielu pridal aj mestský poslanec Filip Lackovič, ktorý prijal pozvanie
obyvateľov Kolónie: „Projekt ma zaujal
už pri hlasovaní. Na ľuďoch z Kolónie
sa mi veľmi páči, že fungujú ako jedna
komunita, vzájomne si pomáhajú, čo je
cítiť aj na tunajšej rodinnej atmosfére.
Dnes som tu spoznal veľa šikovných a
dobrosrdečných ľudí a verím, že tento
nový kvetinový záhon poteší všetkých
okoloidúcich.“

Účasť bola hojná, prišli brigádnici od detí
až po dôchodcov, zabezpečené bolo aj
chutné občerstvenie. Kolónia týmto dostala darček k 75-tim rokom svojej existencie.

facebook.com/
ProZahori
instagram.com/
ProZahori
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Filip Lackovič: Chcem rozhýbať veci v celom senickom okrese
Filip Lackovič – 35-ročný, šťastne ženatý a hrdý otec dvoch detí. Občiansky aktivista, známy aj ako dlhodobý
propagátor darcovstva krvi a iných
dobrovoľníckych aktivít. Vyštudovaný politológ svoje teoretické znalosti
z politiky konfrontuje s praxou ako
mestský poslanec v Senici. V posledných rokoch ho môžu obyvatelia Záhoria poznať aj ako spolupracovníka
Občianskeho združenia ProZáhorí.
Keďže sa rozhodol kandidovať za poslanca v Krajských voľbách (voľby do
VÚC), ktoré sa konajú 4. novembra,
rozhodli sme sa mu položiť pár otázok.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na poslanca VÚC?
Práci v regióne sa venujem už dlho. S občianskym združením ProZáhorí spolupracujem od jeho vzniku a spolu
sme podporili rôzne projekty z kultúry, podporujeme
sociálne projekty a športové aktivity detí. Vydávame
časopis ProZáhorí, kde informujeme Záhorákov o dianí
v ich okolí. Som presvedčený, že ako krajský poslanec
budem vedieť vybaviť podporu v týchto a ďalších oblastiach v oveľa väčšej miere.
Bolo vašu činnosť vidieť aj v Senici?
Iste. Čo sa týka Senice, tu sme napríklad podporili mladých dobrovoľných hasičov, Denný stacionár Svetluška,
robili sme MDD pre deti, podporovali podujatia pre
seniorov, kultúrne či športové podujatia aj v okolitých
obciach.
Od roku 2014 ste mestským poslancom v Senici,
ako toto obdobie hodnotíte?
Treba povedať, že práca pre občanov ma napĺňa. Kan-

didoval som, lebo som videl
kopu vecí, ktoré treba zmeniť
a časť sa už aj podarila. Ako
predseda mestského výboru
mám prehľad o požiadavkách
občanov v obvode a keďže
som spoločenský typ človeka,
rád sa zoznamujem s novými ľuďmi, s ktorými o týchto
veciach debatujem. Podarilo
sa nám urobiť podujatia pre
deti, ale nezabudli sme ani na
skoršie narodených. Opravila
sa časť chodníkov, zlepšila sa
občianska vybavenosť v obvode, máme nové parkovacie miesta, osadili sa nové lavičky atď. V blízkej dobe nás
čaká výmena verejného osvetlenia.
Poznáte starosti ľudí na Záhorí?
Keďže sa pohybujem po celom Záhorí, som v kontakte
nielen so starostami obcí, ale aj ich obyvateľmi. Starostí
a požiadaviek je veru dosť. Ako mestský poslanec viem
ovplyvniť riešenia len čiastočne, ale chcem rozhýbať
veci v celom okrese. Vo väčšine obcí chýba vodovod či
kanalizácia, v iných treba vylepšiť autobusové spoje,
inde by pomohol obchvat, lebo obyvatelia trpia nadmerným zaťažením ciest, hlučnosťou a znečisteným
vzduchom, alebo je potrebné opraviť cestu. Kraj má
dosť kompetencií, stále viac peňazí (v roku 2016 Trnavský kraj rozhodoval o rozdelení 150 miliónov eur), ale
počujem a aj vidím, že reálny benefit pre obyvateľov je
nedostatočný.

Môžete to konkretizovať?
Kde začať...? Konkrétne myslím napr. stále zlý stav ciest
v okrese Senica. Áno, niečo sa urobilo, výborne, ale väčšinou je problém riešený len čiastočne, nie komplexne.
Stačí, keď sa preveziete cestou zo Senice na Kunov a ďalej na Sobotište a Podbranč. Katastrofa. Treba sa spýtať
súčasných krajských poslancov, čo urobili za tie 4 roky a
viac, čo sú tam. Drvivá väčšina obyvateľov však ani netuší, kto sú ich krajskí poslanci. V súvislosti s dopravou
môžem spomenúť biedny stav cyklotrás. Bicyklistov pribúda, čo je fajn, ale cyklotrás už menej a to je ďalšia vec,
ktorú chcem podporovať a žiadať od VÚC-ky, aby sa budovali nové a zmysluplne ich poprepájali so súčasnými.
S ekologickým cestovaním je spojená aj hromadná doprava, ktorú treba integrovať a zharmonizovať tak, aby
spoje na seba nadväzovali. Je potrebné doriešiť projekt
obchvatu Senice, aby Seničanov neobťažovali kamióny

v meste, hluk a nekonečné kolóny. Stredné školy nám
produkujú nových manažérov, ale zabudlo sa na to, že
remeslo má zlaté dno. Nedostatok kvalifikovaných remeselníkov je cítiť už teraz a ich cena rastie. Kraj vie viac
pomôcť aj s obecnými kultúrnymi podujatiami. V zdravotníctve bohužiaľ Trnavský kraj predajom nemocníc de
facto stratil dosah na kvalitu a rozsah služieb v nemocničnej starostlivosti. Považujem to za chybu. Nemocnice
nemajú tvoriť zisk, ale liečiť. A čo sa týka sociálnych
vecí, ani tu si kraj neplní svoje povinnosti dostatočne.
Stačí sa pozrieť na problémy, s ktorými sa boria Domy

sociálnych služieb. Rád sa zhováram so staršími ľuďmi,
lebo majú veľa skúseností a veľa si pamätajú, je to veľmi
inšpiratívne. Je podľa mňa dôležité podporovať organizácie, ktoré umožňujú seniorom stretávať sa a vypĺňať
ich čas zmysluplnými aktivitami. Skoršie narodení pociťujú malý záujem o ich situáciu. Kraj má kompetencie
aj v tejto oblasti. Toto všetko sa dá zmeniť. A ešte oveľa
viac. Kde je vôľa, tam je cesta.
Na čo ste na Záhorí hrdý?
Záhorie dalo Slovensku veľa a to platí aj o okrese Senica. Spomeňme napr. dielo a odkaz J. M. Hurbana, ktorý
dlhé roky pôsobil v Hlbokom, či rodáka z Borského Mikuláša Jána Hollého. Z Čárov máme populárnu rodáčku
herečku Máriu Kráľovičovú. Máme tu veľa pamiatok,

www.prozahori.sk

» Filip Lackovič: Chcem rozhýbať veci v celom senickom okrese
napr. hrad Branč v Podbranči, Korlátko na Cerovej, v Šaštíne-Stražoch sa hrdíme Bazilikou Sedembolestnej Panny
Márie, ktorá mi obzvlášť prirástla k srdcu, lebo som sa
tam ženil, v Sobotišti máme Hvezdáreň či Habánsky dvor,
v Smrdákoch svetoznáme kúpele, v Senici máme Kunovskú priehradu a veľa veľa ďalších miest, ktoré stoja za návštevu. V každej obci nájdeme kostol, ktorý je sám osebe
umeleckým dielom a odkazom našich predkov. Obľubujem
aj živé tradície ako Festival folku a country v Hradišti pod
Vrátnom, Záhorácky pivný festival v Prievaloch, Kultúrne
leto v Senici či Dostihy v Čáčove, obľubujem aj turistiku
napr. Sobotištskú 15-ku, sme absolvovali aj s deťmi, alebo
túru na Havran pri Častkove či k pamätníku u Rehušov pri

Prietrži. Kraj môže veľkou mierou pomôcť s propagáciu a
podporou týchto skvostov, žiaľ cestovný ruch je kapitola,
v ktorej je nedostatočne využitý potenciál. Je to škoda.
Čo vás čaká v najbližšom období?
Momentálne pokračujem v stretávaní sa s obyvateľmi ce-

» Rastú!
Hubárska sezóna
znižuje ostražitosť
lesnej zveri, prichádza
k stretom na cestách
zdroj: malacky.sk,
text a foto: M. Kubinec

lého okresu, tak je možné, že sa s čitateľmi stretneme aj
osobne, na čo sa veľmi teším. Na týchto stretnutiach veľmi
pozorne počúvam a zapisujem si všetky veci, s ktorými
viem pomôcť a preniesť ich tak na pôdu krajského parlamentu. Tým, s ktorými sa nestihnem stretnúť osobne,
ponúkam možnosť mi napísať podnety na mailovú adresu: mojkrajskyposlanec@gmail.com.
Čo by ste chceli odkázať čitateľom?
Rád by som všetkých poprosil, aby si všímali vo svojom
okolí ľudí, ktorí pomáhajú iným či obohacujú kultúrny
a spoločenský život. V každom meste či obci sú zapálení
ľudia, čo sa venujú dobrovoľníckym aktivitám ako napr.
spevácke spolky, ochranári prírody, záhradkári, dobrovoľní
hasiči, Únie žien či Jednoty dôchodcov a ďalší. Podporujme
ich a pomáhajme im s prekážkami, ktoré im prichádzajú
do cesty. V neposlednom rade prajem čitateľom šťastnú
voľbu 4. novembra, lebo si myslím, že nie je jedno, kto
ich bude zastupovať.

Holíčanka Nikoleta Hílková na prestížnom
móle v New Yorku!
Réžiu celej Slovak Fashion Night mala pod palcom ďalšia
Záhoráčka. Tento raz Skaličanka Soňa Postová, ktorá je
taktiež riaditeľkou súťaže Miss Záhoria. „Ja som bola
projektový manager a režiser projektu Slovak Fashion
Night 2017. Sedela som v réžii a mala som americký
tím, čo bol pre mňa zážitok a
obrovská zodpovednosť.
krátke
Užila som si to a som na
Nikoletu veľmi hrdá!“
na
Veríme, že Záhoráčky
P
r
o
Z
a
hori.sk
budú reprezentovať Záhorie a Slovensko v Zahraničí
aj naďalej.

VIDEO

Víťazka Miss Záhoria a finaliska Miss Slovensko 2017 sa
predstavila na prestížnom móle v New Yorku. Holíčanka Nikoleta Hílková mala jedinečnú možnosť prejsť sa
po móle počas prehliadky Slovak Fashion Night 2017
v prestížnom Crowne Plaza Times Square počas New
York Fashion Week.
Nikoleta si splnila sen a nesmierne si to na móle užila.
„Videla som ako funguje celý backstage takejto veľkej
akcie. O 10 minút som mala ísť na mólo a mne začínali
ešte len robiť účes, ktorý by u nás trval vyše hodinu, ale
všetko sa stihlo. Nesmierne ďakujem Miss Záhoria za
túto skvelú príležitosť a krásne zážitky,“ vyjadruje svoje
pocity Nikoleta.
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Čarovné slovíčko „rastú“ vylákalo do lesov
veľké množstvo ľudí. Po dlhodobom suchu
konečne prišli očakávané septembrové dažde. Vďaka teplu a vlhku podhubie vyrazilo
nad pôdu a dubáky, masliaky či bedle sa
objavili vo veľkom. Hubári plnia svoje košíky a nájdené huby spracúvajú každý podľa
seba.
Zvýšený pohyb ľudí v lese má však i negatívne dôsledky. Nešťastní sú hlavne poľovníci. V septembri a októbri totiž prichádza
ruja jelenej a danielej zveri. Jelene je možné vábením prilákať a zhodnotiť, či je jedinec chovný alebo súci na odstrel.
Lesná zver má svoje miesta, kde sa cez deň
ukrýva a odpočíva, a tiež kde pravidelne
prichádza na tzv. rujovisko. Zvýšeným pohybom ľudí sa plaší a behá chaoticky po
lese, ako i cez lesné cesty. V noci, mimo
hubárskej sezóny, zver pred prechodom cez
cestu vyčkáva. Keď nepočuje hukot motora,
prechádza z jednej strany na druhú. Počas
tejto sezóny však stráca ostražitosť a cez
cestu prechádza aj počas dňa. Hubárska sezóna sa preto prejavuje zvýšenými stretmi
so zverou, hlavne v úsekoch Malacky – Rohožník, Malacky – Pernek a Malacky – Studienka. Prichádza k haváriám, značným
škodám na vozidlách a k usmrteniu zvierat.
Zvýšená pozornosť vodičov je preto nevyhnutná. Mali by ísť takou rýchlosťou, aby
dokázali vozidlo rýchlo zastaviť a predísť
tak stretu so zverou.
Prajeme hubárom plné košíky, poľovníkom
úspešný lov a vodičom bezpečnú jazdu.
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Žena v Skalici nakupovala na cudzí
občiansky preukaz

www.prozahori.sk

FOTO: Dopravná nehoda medzi obcami
Kúty a Malacky

Skalickí policajti vyšetrujú prípad podvodu s mobilnými službami a telefónmi.
29-ročná žena si mala objednať cez e-shop mobilného operátora volací program
so SIM kartou a mobilným telefónom. V ten istý deň navštívila žena aj kamennú
predajňu v nákupnom centre v Skalici a u toho istého operátora na to isté meno
uzavrela zmluvu na rovnaké služby. Z predajne si odniesla ďalší mobilný telefón a
zároveň sa opäť zmluvne zaviazala na pravidelné platenie paušálu. Zmluvy nechala
vystaviť na občiansky preukaz, ktorý nemal byť jej. Žena, ktorej nakoniec prišli faktúry na úhradu, o ničom nevedela. 29-ročná žena je podozrivá z prečinu podvodu,
za čo môže hroziť trest odňatia slobody až na 2 roky.

Polícia vypátrala nezvestného
pána Gabriela
Polícia od soboty 16. 9. pátrala po nezvestnom 57-ročnom
mužovi zo Senice. Muž odišiel
z domu asi o 10. hodine, pričom svojej dcére uviedol, že
ide na huby do blízkeho lesíka. Polícia ihneď od nahlásenia jeho nezvestnosti zahájila
intenzívne pátranie, do ktorého boli zapojení aj hasiči,
gabčíkovskí záchranári a množstvo dobrovoľníkov. V pondelok bol do pátracej akcie
nasadený aj vrtuľník leteckého útvaru MV SR.
V utorok 19. 9. dopoludnia napokon polícia muža vypátrala v obci Jablonica, kde
sa zdržiaval v opustenom kaštieli. Po vykonaní nevyhnutných úkonov na polícii bol
odovzdaný do lekárskej starostlivosti.

Zrážka dvoch kamiónov
sa odohrala dňa 3. 10.
na D2-ke medzi Kútmi a
Gbelami

Bezdomovcovi už nebolo pomoci
zdroj: senica.sk
Dňa 19. 9. 2017 o 13:20 hod. Mestská polícia v Senici prijala telefonické oznámenie, že v autobusovej čakárni pri MsÚ leží na zemi muž a tečie mu z nosa krv. Po
príchode na miesto MsP zistila, že ide o im známeho 35-ročného bezdomovca J. K.,
ktorý údajne dostal epileptický záchvat, pri ktorom spadol a rozbil si nos. Bol v zlom
zdravotnom stave, poskytli mu prvú pomoc a privolali RZP, ktorá ho previezla do
nemocnice, kde však zomrel.

SVOJE NÁMETY NA PRÍSPEVKY
NÁM POSIELAJTE NA:
sefredaktor@prozahori.sk alebo
facebook.com/prozahori
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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Voľby do orgánov
samosprávnych krajov 2017

» Termín volieb: 4. november 2017

Na sobotu 4. novembra vyhlásil predseda NR SR voľby do Vyšších územných celkov,
ktoré otvoria v poradí už piate volebné obdobie.
Týchto volieb sa dotkne niekoľko zmien.
Po novom už nebudeme voliť predsedov krajov v dvoch kolách, ale iba v jednom.
Za predsedu bude zvolený ten kandidát, ktorý získal najviac platných hlasov.
Zmení sa aj dĺžka volebného obdobia.

» Poslancov a županov volíme výnimočne na 5 rokov
Poslancov a predsedov samosprávnych krajov budeme v týchto voľbách voliť na 5 rokov. Funkčné obdobie sa im tak predĺži o jeden rok. Dôvodom je zjednotenie termínu župných a komunálnych volieb.
V súčasnosti sa totiž voľby do vyšších územných celkov konajú o rok skôr ako komunálne voľby. Do žúp,
miest a obcí budeme po prvýkrát voliť v jednom termíne v roku 2022. Päťročné funkčné obdobie do
samosprávnych krajov bude platiť výnimočne len pre tieto voľby. V ďalších voľbách sa vráti funkčné
obdobie na štyri roky.
O 50 poslaneckých miest
má záujem 368 kandidátov,
o župana chce zabojovať 18
V novembrových župných voľbách by malo kandidovať
do zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
368 kandidátov, väčšina – 287 z nich je nominovaná
politickými stranami a 81 je nezávislých.
Namiesto súčasného počtu 44 poslancov bude mať
zastupiteľstvo BSK vo volebnom období 2017 – 2022
o šiestich poslancov viac. Zvýši sa aj počet volebných
obvodov z 18 na 24.
Spomedzi 24 volebných obvodov, v ktorých voliči rozhodnú o svojich zástupcoch v krajskom parlamente, je
najviac kandidátov v 11. volebnom obvode, ktorý zahŕňa
Petržalku, Jarovce, Rusovce a Čunovo. O deväť mandátov
sa uchádza 66 kandidátov.
Najviac kandidátov v prepočte na mandát je vo volebnom obvode č. 8, združujúcom Devín a Devínsku Novú
Ves, a č. 10, v ktorom svojho zástupcu budú voliť obyvatelia Lamača a Záhorskej Bystrice. V oboch prípadoch je
na jedno miesto v poslaneckom zbore desať kandidátov.
V prípade okresných miest v Bratislavskom kraji chce dve
miesta pre zástupcov Pezinka v poslaneckom zbore BSK
obsadiť 11 záujemcov, o dve miesta v rámci mesta Malacky, obcí Závod, Studienka a vojenského obvodu Záhorie sa uchádza 15 kandidátov. Na jeden mandát pre Senec v rámci 21. volebného obvodu je osem uchádzačov.

18 kandidátov na župana
O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja
bude súperiť 18 kandidátov. Deviati majú podporu politických strán a deviati sú nezávislí. O miesto predsedu
BSK sa uchádza poslanec Národnej rady SR Juraj Droba,
ktorý má podporu SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS,
Zmeny zdola a Demokratickej únie Slovenska. Ďalej
psychologička a predsedníčka Strany zelených Slovenska Natália Hanulíková, súkromný podnikateľ Ľubomír
Kolárik s podporou Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a publicista i politik Daniel Krajcer,
ktorý je kandidátom Mosta-Híd, SKOK-u a Strany zelených. Šéfom BSK chce byť aj pedagóg Marián Leinerovič
s podporou Nového parlamentu, farmaceut Milan Lopašovský, ktorého navrhuje Strana moderného Slovenska.
Za SNS kandiduje štátny tajomník rezortu diplomacie
Lukáš Parízek. Komunistická strana Slovenska nominovala prekladateľa Jalala Suleimana a Slovenská ľudová
strana Andreja Hlinku kultúrno-osvetového pracovníka
Andreja Trnovca.
Medzi nezávislými kandidátmi je publicista Rastislav
Blaško, podnikateľ Jozef Danko, súčasný šéf kraja Pavol Frešo i vysokoškolský učiteľ a bývalý bratislavský
primátor Milan Ftáčnik. Taktiež novinár Ľubomír Huďo,
podnikateľ Martin Jakubec, starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý, starosta bratislavských Vajnôr
Ján Mrva a IT špecialista i bratislavský mestský poslanec
Jozef Uhler.

» 90. výročie

vzniku Gymnázia
v Malackách
Gymnázium v Malackách oslavuje 90.
výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa 20. septembra 2017 stretli na
pôde školy terajší i bývalí zamestnanci
školy, zástupcovia rodičov a priateľov
školy, predstavitelia mesta a Bratislavského samosprávneho kraja. Medzi
najvzácnejších hostí patrili absolventi
gymnázia JUDr. Ivan Budínsky – maturant z roku 1944 a Ing. Karol Kormoš
– maturant z roku 1937.

Gymnázium v Malackách vzniklo v roku
1927 ako Súkromné gymnázium rádu
sv. Františka s právom verejnosti v Malackách so sídlom v kláštore. Gymnázium bolo v roku 1945 zoštátnené. Škola, už ako štátne gymnázium, naďalej
sídlila v priestoroch kláštora až do roku
1964, kedy bola presťahovaná do súčasných priestorov na Ulici 1. mája v Malackách. Dlhé roky bolo jedinou strednou
školou v Malackách.
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» V Bratislavskom kraji

pribudne 844 nových
miest pre škôlkarov

Obce, mestá, ale aj súkromní podnikatelia a občianske združenia mohli
v roku 2017 žiadať z Integrovaného
regionálneho operačného programu
(IROP) európske zdroje na vybudovanie
nových kapacít v materských školách po
celom Slovensku. Výzvu na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v spolupráci
s krajskými mestami a župami.
Už bolo vyhodnotené prvé kolo výzvy,
kedy bolo na území bratislavského regiónu
schválených 18 projektov v sume 8,5 mil.
eur. Týmito projektmi sa v materských školách v Bratislave a obciach Bratislavského
kraja vytvorí 844 nových miest. Niektoré
projekty sú už v realizácii, no väčšina začne
s výstavbou začiatkom budúceho roka, tak
aby v septembri 2018 sa už mohli otvoriť
nové triedy pre deti.
Celkovo bolo v BSK predložených 33 projektov v sume 15,6 mil. eur. Vyhodnotenie
druhého kola sa očakáva do konca roka.
Poradenskú činnosť žiadateľom pri príprave projektov poskytovali spoločne mesto
Bratislava a BSK. Následne BSK na svojom
sprostredkovateľskom orgáne časť projektov prijímal a hodnotil.
Výška
projektu
v EUR

Prijímateľ

Počet
novovytvorených
miest

Okres Malacky
Obec
Jabloňové
Obec Plavecký Štvrtok
Obec Závod
Obec Gajary
Obec
Rohožník

281 473,68

22

242 850,81

14

338 000,00
473 800,00

15
39

514 900,00

22

Pohotovosť v Malackách musí ostať
zachovaná
Nemocnica Malacky ponúka svoje ambulancie a služby
regiónu Záhorie a takisto aj severu Trnavského kraja.
Ministerstvo zdravotníctva SR vo svojich najnovších materiáloch neráta so zaradením nemocnice v Malackách
do pevnej siete urgentných príjmov prvého typu. Nemocnica tak nebude zo zdravotných poisťovní dostávať
paušál, ktorým by mohla vykrývať stratu, ktorú vytvára
fungovanie ústavnej pohotovostnej služby. Doteraz tak
robí Bratislavský samosprávny kraj, aby bola v regióne
Malacky zachovaná dostupná neodkladná zdravotná
starostlivosť. Bratislavská župa však trvá na tom, aby
rezort zdravotníctva do pevnej siete zaradil aj malackú
nemocnicu.
„Z vyhlášky je zrejmé, že tieto centrá budú len v Bratislave v meste, tak znie zatiaľ súčasný návrh. My ako
župa sme dali zásadnú pripomienku, keďže cez nás
každý takýto zákon prechádza, aby malacká nemocnica nebola trauma centrom, na to nemá výbavu, ale
urgentným príjmom. Malacký okres je skoro tak veľký,
ako Senecký a Pezinský dokopy. To znamená, že každý
pochopí, prečo sme navrhli, aby urgentný príjem bol
platený zo strany poisťovne. Argumenty sú pomerne
vážne a jednoducho 80- až 100-tisíc ľudí, ktorí bývajú
a žijú na Záhorí, nemôžeme vždy šikovať do Bratislavy.
To je jednoduchá logika,“ predostrel predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Nemocnica v Malackách obsluhuje spádové územie pre
viac ako 100 000 obyvateľov regiónu Záhorie a presah
jej pacientov je až do Trnavského kraja. Práve preto je
súčasťou ponuky nemocnice aj ústavná pohotovostná
služba, ktorá zabezpečuje non-stop služby na špecializovaných pracoviskách interného, gynekologického, chirurgického a rádiologického urgentu. Túto službu na základe zmluvy spolufinancuje Bratislavský samosprávny
kraj. Poslanci BSK k tomuto kroku pristúpili aj na základe

petície z jesene 2014, ktorú podpísalo vyše 8 200 ľudí
a podporilo ich aj 27 primátorov a starostov z regiónu.
„Nemocnica Malacky, keďže hovorím prednostne na
urgentných príjmoch o internej a chirurgickej starostlivosti, má interné oddelenie a jednotku intenzívnej
starostlivosti. Má aj chirurgické oddelenie a chirurgickú jednotku intenzívnej starostlivosti a navyše aj
anesteziologicko-resuscitačné oddelenie. To znamená,
pre celý tento región by vedela veľmi dobre zabezpečiť
urgentnú starostlivosť v rámci urgentného príjmu,“ vysvetlil Lekár samosprávneho kraja Valerián Potičný.
Nemocnica Malacky na svojom centrálnom príjme ošetrí
mesačne priemerne 1 100 pacientov a viac ako polovica z nich absolvuje aj RTG vyšetrenie. V prípade, keby
bola táto služba zrušená, títo pacienti by museli hľadať
ošetrenie v najbližšej nemocnici, teda na bratislavských
pohotovostiach. Tie by však takýto nápor nemuseli
zvládnuť. Práve preto je najlepším riešením zachovanie
Ústavnej pohotovostnej služby v malackej nemocnici a
zaradenie urgentu do pevnej siete stanovenej Ministerstvom zdravotníctva SR.
„Boli by sme veľmi radi, a to hovorím aj za občanov regiónu a mesta Malaciek, keby tu toto bolo zachované.
Ako chirurg, ktorý tu robí 34 rokov na jednom mieste, vám môžem povedať, že táto UPS-ka chirurgická
tu bola, žije a chodí po svete veľmi veľa ľudí, ktorí by
transport do Bratislavy neprežili,“ objasnil aj župný
poslanec a zároveň chirurg v malackej nemocnici Marián
Haramia.
Bratislavský samosprávny kraj bude aj naďalej zabezpečovať zachovanie Ústavnej pohotovostnej služby pre
región Záhorie a zároveň bojuje za zaradenie Nemocnice
Malacky do pevnej siete nemocníc s urgentným príjmom
1. typu.
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Slávnostné predstavenie Náhradnej
autobusovej stanice Nivy
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» BSK:
Cyklomost slobody
stále obľúbenejší!
Bratislavský samosprávny
kraj už štvrtý rok vďaka cyklosčítačke pozná presné čísla návštevnosti Cyklomostu
slobody, ktorý spája Devínsku Novú Ves s rakúskym
Schlosshofom. Obľúbenosť
„mosta Chucka Norrisa“ každým mesiacom narastá. Augustové štatistiky za ostatné
štyri roky ukázali, že v auguste 2017 privítal most o sedemtisíc návštev viac.

Autobusová stanica Mlynské nivy v Bratislave sa
v noci zo soboty 30. septembra na nedeľu 1. októbra presťahovala „cez cestu“ do neďalekých
priestorov na Bottovej ulici.
Na Náhradnej autobusovej stanici Nivy na Bottovej ulici majú cestujúci k dispozícii moderné elektronické zariadenia na vyhľadávanie spojov, Wi-Fi,
bezplatné toalety, či skrinky na úschovu batožín.
Samozrejmosťou sú pokladne, ktoré poskytujú predaj cestovných lístkov na diaľkové a medzinárodné
spoje, ale aj predaj čipových kariet a cestovných lístkov na Integrovaný dopravný systém Bratislavského
kraja (IDS BK). V priestoroch sa nachádzajú prevádzky s občerstvením, potravinami, pekáreň či novinový stánok. Náhradnú autobusovú stanicu Nivy si
dnes prišli pozrieť aj predstavitelia samospráv.
„Je to historický moment, kedy sa pôvodná stanica po 34 rokoch presunula do dočasnej, ktorá pôsobí dojmom, že by pokojne mohla byť trvalá. Je
to profesionálne urobené a je to obrovský prísľub
pre verejnosť, že ešte vyšší štandard bude mať
nová trvalá stanica, ktorá vydrží desiatky rokov.
Zo strany nášho partnerstva so Slovak Lines to bol
výrazný krok vpred a treba povedať, že v osemročnom partnerstve so Slovak Lines nemáme žiadne
vzájomne nesplatené dlhy, majú najmodernejšie
autobusy a teraz aj toto nové modernejšie zázemie. Pre nás bolo vždy dôležité, aby cestujúca

» Nástupištia rozdelené

podľa regiónov

V prípade liniek zabezpečujúcich prímestskú
dopravu v Bratislavskom kraji sú odchody z nástupíšť prehľadne rozdelené podľa regiónu, do
ktorého autobus smeruje. Pre cestujúcich v smere do Malaciek a Rohožníka budú k dispozícii nástupištia s číslovaním od 13 po 17.
verejnosť mohla cestovať na úrovni a aby sme
verejnú prímestskú dopravu urobili atraktívnou,”
vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho
kraja Pavol Frešo.
Na Náhradnej autobusovej stanici sa nachádza 34
nástupíšť a 5 výstupíšť. V pracovných dňoch z autobusovej stanice priemerne odchádza 763 spojov
a prichádza na ňu 768 spojov, celkom sa teda počas
jedného pracovného dňa vystrieda na autobusovej
stanici 1531 spojov. Stanica bude v náhradných
priestoroch sídliť počas troch rokov do dokončenia
novej Stanice Nivy. Náhradná autobusová stanica
Nivy poskytuje už dnes vyšší komfort a kvalitnejšie
služby oproti pôvodnej stanici. Časy odchodov a príchodov autobusov sa po presťahovaní autobusovej
stanice nezmenili. Všetky dôležité informácie nájdu
cestujúci na www.slovaklines.sk.

Cyklomost slobody navštívilo v auguste 38 390 návštevníkov. Najviac návštev bolo
zaznamených 28. augusta,
kedy ľudia využili deň medzi
víkendom a utorkovým voľným dňom. Mostom vtedy
prešlo 4 448 návštev, z toho
600 na bicykloch. Vyše tritisíc ľudí využilo na návštevu
cyklomostu aj nasledujúci
deň, teda štátny sviatok SNP.
V lete 2014 dal Bratislavský
samosprávny kraj osadiť na
Cyklomost slobody cyklosčítačku, ktorá zaznamenáva
pohyby peších aj cyklistov.
Kým v ôsmom mesiaci prvého roku jej fungovania to
bolo 31 322 zaznamenaných
pohybov, v tomto roku to
bolo až 38 390.
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Novinky z Bratislavskej župy

Poslanci schválili župnú dotačnú schému aj na budúci rok
Poslanci župného Zastupiteľstva na septembrovom rokovaní schválili väčšinovou podporou Bratislavskú regionálnu dotačnú schému a to výzvy
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií pre
rok 2018 z rozpočtu BSK. Najviac finančných prostriedkov pôjde do kultúrneho sektora. O granty sa
budú môcť žiadatelia uchádzať aj v oblasti turizmu, rozvoja vidieka, mládeže a športu.
„Začínali sme na sumách niekde okolo 100,
200-tisíc eur, ktoré sme dávali celému kraju.
Dnes to nabralo nový rozmer, v dotačnej schéme sú dva milióny eur a štyri veľké schémy.
Cestovný ruch, rozvoj vidieka, šport a kultúra.

V každej z týchto
schém je absolútne
nezávislá komisia,
ktorá rozhoduje o prideľovaných grantoch.
Dopredu sú jasné a
zrejmé kritériá. Dopredu sú jasné konkrétne oblasti, ktoré
budeme podporovať.
Každý si na webovej
adrese www.brds.sk
môže vyplniť žiadosť na svoj projekt. Za to chcem poďakovať
poslankyniam, poslancom a je to najlepšia
správa pre primátorov, starostov, starostky, pre
nezávislú kultúru v Bratislavskom kraji, ale aj
pre športové kluby, a podobne, že v tomto na
slovenské pomery unikátnom projekte ideme
skoro bez zmeny ďalej,“ vyjadril sa predseda BSK
Pavol Frešo.
Pre BRDS na rok 2018 je z rozpočtu BSK vyčlenená suma 2 091 543,30 eur. Na podporu kultúry je
alokovaných 888 905,90 eur, čo predstavuje 42,5
percenta, na podporu vidieka 418 308,66 eur,
teda 20 percent, na podporu športu a mládeže
522 885,83 eur, čiže 25 percent a na podporu turizmu je vyčlenených 261 442,91 eur, teda 12,5
percenta z celého objemu vyčlenených financií.
O pridelení dotácií konkrétnym žiadateľom bude
opäť rozhodovať zastupiteľstvo BSK na základe
hodnotení nezávislých odborných komisií. Poslancami schválený návrh sa od minuloročného
odlišuje len presunom 2,5 percenta z výzvy na
podporu kultúry v prospech výzvy na podporu
rozvoja vidieka.
BSK spustil BRDS na podporu kultúry v roku 2015.
Následne v roku 2016 nasledovali výzvy na podporu turizmu a rozvoja vidieka a v tomto roku
pribudli ešte dotačné schémy na podporu športu
a mládeže.
Okrem dotácií sa budú poskytovať aj individuálne dotácie, o ktorých podľa schválených kritérií
rozhoduje predseda BSK. Objem týchto individuálnych dotácií tvorí 20 percent z troch percent daňových príjmov. Pol percenta daňových príjmov
vyčleňuje BSK v rámci svojho rozpočtu na dotácie,
ktoré majú mimoriadny alebo osobitný význam.
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Plody Záhoria 2017
zdroj: senica.sk
V priestoroch Domu kultúry Senica boli 3. do 6.
októbra 2017 prezentované výsledky práce záhradkárov z okresu Senica, ktoré sa im napriek značným
výkyvom počasia počas vegetačného roku 2017 podarilo dopestovať. Na okresnej výstave Plody Záhoria 2017 prezentovali 241 vzoriek ovocia a zeleniny
členovia 15 základných organizácií Slovenského
zväzu záhradkárov.

„Jarné mrazy, vysoké letné teploty a dlhé obdobie
sucha sa tento rok podpísali vo viacerých oblastiach Záhoria na nižšej úrode. Výkyvy počasia sa
dotkli jabĺk, hrušiek, čerešní, či sliviek, hrozno
zmrzlo na 100%, síce vyhnalo nové výhonky, na
ktorých boli i hrozná, ale prúty nevyzreli a tak
je ohrozená aj budúcoročná úroda. Zelenine sa
naopak darilo,“ zhodnotil počas otvorenia výstavy
tohtoročnú sezónu predseda OV SZZ Florián Pavlík.
Ocenenie Jablko výstavy si odniesla vzorka z odrody
Melodie pestovateľa Jozefa Bauera zo Senice. Najkrajšiu hrušku dopestoval tento rok Milan Hladík
z Brodského a bola to odroda Lucasova. Ocenenie
si odniesli aj iné odrody jabĺk a hrušiek, ale i papriky, cesnaku, kapusty, červenej repy, či včelárske
produkty. Vybrané vzorky budú reprezentovať záhradkárov zo senického regiónu na celoslovenskej
výstave ovocia JAHRADA 2017 v Trenčíne.
Sprievodnou akciou výstavy Plody Záhoria bola aj
súťaž žiakov základných škôl v aranžovaní. Zvíťazil
v nej Tomáš Rýzek z II. ZŠ.
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Z nenápadnej žienky krásavica
Septembrovú premenu sme odštartovali s 24-ročnou Kristínkou z Oreského. Je mamičkou ročného chlapčeka Peťka,
s ktorým je na rodičovskej dovolenke.
„Ešte pred otehotnením som túžila po oživení svojho
vzhľadu a keď mi synček podrástol, tak som konečne nabrala odvahu vypísať prihlasovací formulár. Veľmi som
sa potešila, keď ma vybrali,“ usmieva sa Kika.
Pri vanilkovom latté v Gallery Café sme zistili, že sme stretli
naozaj zaujímavú osôbku. Jazdí na koňoch, korčuľuje, bicykluje, vyrába domáce syry a jogurty. Všetky aktivity absolvuje spoločne so svojou rodinkou. Jej veľkou
záľubou je pečenie kváskového chleba rôznych
druhov, čím by sa chcela v budúcnosti živiť.
V kaderníctve GOŠA – Silvia Švorcová sme klasický „detský“ strih skrátili a oživili ombré účesom,
ktorý nie je náročný na údržbu a svedčí každej
žene.
Po výbornom obede v IL RESTORANTE ITALIANO
Kristínku čakala pedikúra v salóne Max nails.
Pod rukami Anny Petrákovej z Avonu sa nám
Kristínka zmenila na mladú dámu. Vzhľadom
k jej veku sme zvolili ľahký make-up, zaguľatili
obočie, oči sme zvýraznili hrubšou linkou a celé
dielo sme zakončili zvýraznením lícnych kostí a
rúžu vo farbách jesene. Použili sme novú radu
dekoratívnej kozmetiky AVON Mark.
Oblečenie sme vyberali v prevádzke GATE.
„Teším sa, že Kristínka pri fotení doslova strhávala pohľady. Outfity som vyberala na konkrétne príležitosti vzhľadom k jej životnému štýlu.
Jednotlivé kúsky som ladila v jej obľúbených
jesenných trendy farbách .Ženskej postave
presýpacích hodín pristanú úzke sukne, rovné
nohavice s vysokým pásom, zastrčené topy,
blúzky s golierikom a priliehavé saká, končiace

vo výške bokov. Myslím si, že sa mi podarilo vyčarovať
nádhernú koníčkárku, pripravenú na párty, štýlovú mamičku a úspešnú budúcu podnikateľku,“ povedala stylistka Romana Svatíková, ktorá zároveň aj fotila.
Na záver sme Kristínku obdarovali darčekmi z týchto prevádzok: Korálkáreň – handmade štýlový červený náramok,
1.Day – 2 ks Fruxi, 3 l šťava lisovaná za studena, Deichmann
– 1 ks poukážka na nákup v hodnote 10 €, Anna Petráková
– AVON – blok na písanie + vodeodolné puzdro na mobil.
Výsledok premeny posúďte sami.

NESÚPERIŤ
ALE
SPOLUPRACOVAŤ

Ing. Miroslav HORŇÁK

Kandidát na poslanca Trnavského samosprávneho kraja
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» Golf
V Senici sa uskutočnil SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN

Ihrisko HERITAGE COURSE v areáli PENATI Golf Resort
bol hostiteľom domáceho šampionátu s dotáciou
10.000€.
Prvý hrací deň sa hral v bezvetrí a za slnečných lúčov a
výsledky tomu zodpovedali. 20 minút sa tešil z nového
rekordu ihriska Juraj Zvarík, keď zapísal skóre 67 rán /
– 5. Na turnaj SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN však dorazilo viacero vynikajúcich profesionálov z Európy.
Petr Nič, hráč českej PGA však radosť Jurajovi Zvaríkovi
pokazil, keď zahral ešte lepší výsledok a zároveň stanovil
nový rekord ihriska Heritage Course. Petr zahral 65 rán

a stal sa nielen držiteľom rekordu ale lídrom po prvom
hracom dni SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN. Tretím bol
v priebežnom poradí Ajster Sebastijan zo Slovinska za
69 rán / – 3.
V druhý a zároveň finálový hrací deň bolo zamračené
a očakával sa dážď. Ten prišiel v priebehu hry a tak výsledky sa neočakávali také ako v prvom kole. Najlepšie
sa popasovali s počasím hráči predposledného flajtu
Aleš Kořínek (CZ) a Tamás Lugosi (HU). Tamás obsadil
samostatné 3. miesto za výsledky 70, 70 celkovo 140 rán
/ – 4. Český profesionál Aleš Kořínek, ktorý vyhral v nedeľu Poľský Open, zahral 71 a 69 rán, celkovo 139 / – 5 a
obsadil 2. miesto v turnaji.
Petr Nič si udržal skóre a naviac ho aj vylepšil, nakoľko
v daždi dokázal skórovať, a tak po výsledkoch 65 a 69
rán, celkovo 134 rán / – 10, zároveň držiteľ nového rekordu Heritage Cousre, vyhral turnaj SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN.
Za celý organizačný tím SLOVAK CHAMPIONSHIP OPEN
patrí veľká vďaka partnerom turnaja, ihrisku Penati Golf
Resort a hráčom.

Výsledky turnaja
poradie, meno
klub
1. NIČ Petr
Golf Club Praha
2. KOŘÍNEK Aleš
079
3. LUGOSI Tamás
PGA of Hungary
4. AJSTER Sebastijan Slo
5. ZVARÍK Juraj
GKT

» celkové výsledky turnaja:

skóre
134
139
140
141
141

http://data.skga.sk/
TournResults.aspx?IDTournament
=329729

» foto a video z turnaja nájdete na FB:
https://www.facebook.com/
SlovakChampionshipOpen/

» Zostrih z turnaja môžete sledovať na TV
Golf Channel CZ&SK:
31. 10. 2017 o 20:30
21. 11. 2017 o 20:30
5. a 26. 12. 2017 o 20:30h

» Hasiči

Záhorácka hasičská liga úspešná pre Kúty,
Holíč ale aj Gbely
V sobotu 9. septembra sme ukončili súťažnú sezónu posledným kolom ZHL v Podunajských Biskupiciach. Túto
sezónu by sme označili za naozaj bojovnú, keď aj z tých najlepších kamarátov sa museli v poslednom kole stať
tí najväčší rivali.

Do poslednej chvíle nebolo nič rozhodnuté. Dosiahnuté body za celú sezónu boli naozaj tesné a
veľa tímov muselo práve v Podunajských Biskupiciach zabojovať a rozhodnúť tak o svojom umiestnení v konečnej tabuľke. V ženskej kategórii sme
mali dokonca pred posledným kolom zhodu bodov na 3. a 4. mieste medzi ženami zo Sološnice
a zo Sekúl. V mužskej kategórii sa na prvých troch
priečkach udržali muži z Kútov, Holíča a Gbelov,
avšak priečky nižšie sa poriadne premiešali.
V ženskej kategórii si 15 bodov odniesli ženy
zo Štefanova a tým si definitívne potvrdili prvé
miesto v tabuľke. V mužskej kategórii zostal plný
počet, a to 20 bodov na domácej pôde, čo určite
potešilo domácich fanúšikov mužov z Podunajských Biskupíc. Druhé miesto a 18 bodov získali
muži z Plaveckého Štvrtka, čo ich zo 6. priečky
v tabuľke vystrelilo na konečnú 4. pozíciu. Muži
z Kútov si odniesli síce 16 bodov, ale to nijako neohrozilo ich pozíciu lídra tabuľky.
Slávnostné vyhodnotenie sezóny Záhoráckej
hasičskej ligy a ocenenie súťažných družstiev sa
uskutočnilo 7. októbra v KD v Kútoch.
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Slávnostná imatrikulácia na Štúrovej
v Malackách

Za tekvicou do Stupavy
Tekvicové dni
20. 10. – 21. 10. 2017
mesto Stupava

Stará dobrá kapela
Metalinda
20. 10. 2017 o 19:00
Dom kultúry Gbely

Vínečko naše
Ďeň otvorených búd na vínnej ceste
Záhorie
21. 10. 2017 od 10:00 do 20:00
mesto Skalica, vinohrady

Koncert bez nástrojov
Skupina Fragile
23. 10. 2017 o 18:00
Dom kultúry MsKS Senica

Kto sa chce báť?
Strašidlá na Holíčskom zámku
24. 10. – 26. 10. 2017 od 16:00 do 19:00
27. 10. 2017 od 16:00 do 22:00
Zámok Holíč – areál

Vo stredu 4. októbra sa v školskom klube na ZŠ Štúrova uskutočnila imatrikulácia prvákov. Budúci „klubáci“ sa na tento deň
veľmi tešili. Predstavili sa starším kamarátom a ukázali, čo sa v klube počas prvého školského mesiaca naučili.
Svojím sľubom potvrdili a dokázali, že patria medzi veľkých. Staršie deti prisľúbili, že budú prváčikom vo všetkom pomáhať a
ochraňovať ich. Každý dostal na pamiatku darček od členov klubu a sladkú odmenu za statočnosť.
Veľa šťastia a úspechov v škole, milí prváci!
zdroj: malacky.sk, text a foto: ŠKD Štúrova

Pootvorená duša II.
zdroj: senica.sk, bar
V Dome kultúry bola
20. septembra za
veľkého záujmu verejnosti otvorená výstava výtvarných prác
Jany Hajdinovej zo
Smrdák. Pootvorená
duša II. reprezentuje
výber z najnovšej
tvorby amatérskej
výtvarníčky, ktorá od
roku 2011 navštevuje Základnú umeleckú školu Senica,

štúdium pre dospelých pod vedením pedagóga a výtvarníka Štefana Ortha. Okrem maľby sa venuje aj kresbe, keramike, textilnej tvorbe a výrobe šperkov tiffany
technikou.

Otvorená bola Expozícia kníhtlače
Podľa skutočnej udalosti
Sláva Daubnerová – Solo lamentoso
29. 10. 2017 o 18:00
Komorné divadlo, Stupava

Romantika v Holíči
Martinský lampášikový sprievod
9. 11. 2017 večer
mesto Holíč

Dva dni výbornej hudby
Medzinárodný festival
Hudba v meste 2017
10. 11. – 11. 11. 2017
Reštaurácia Srdiečko Skalica

Súčasťou tohtoročných Skalických dní bolo slávnostné otvorenie stálej Expozície kníhtlače na Škarniclovej ulici.
Do budovy bývalej tlačiarne sa po desaťročiach vrátili tlačiarenské stroje. Tentoraz ako exponáty mimoriadnej expozície,
ktorá poukazuje na bohatú a významnú históriu kníhtlače v našom meste. Pásku expozície slávnostne prestrihli nositelia myšlienky jej vytvorenia bývalý riaditeľ Západoslovenských tlačiarní Peter Macháček, historik Peter Brezina a primátor Skalice
Ľudovít Barát. Expozícia sa zaradila do zoznamu pamätihodností, ktoré budú v budúcom roku otvorené počas letnej turistickej sezóny. Záujemcovia si ju však budú môcť prezrieť aj dovtedy po dohode s pracovníkmi turistickej informačnej kancelárie.
zdroj: skalica.sk
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krízovka
Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
eternit,
Pún, sýp,
skarabeus

3. as
tajni ky

ve ký
chrobák

horú ava,
mesto
Kartáginec
pá ava
v echách

plavidlá

slovenský
básnik
(Daniel)

okúpalo
(bás.)

kožuštek

daruje
obra ujeme sa

závere né
slovo modlitieb

1. as
tajni ky

je v innosti

ponorme
sa do tekutiny

Vojtech
(dom.)
cez
(zastar.)

zna ka
pre radphot

ohlas,
ozvena
grafit
(miner.)

azbestovocementová krytina

Máte pred sebou nielen množstvo práce, ale aj
zdravie a kondícia si zaslúžia viac pozornosti.
Napriek tomu je možné, že hodíte všetko za hlavu a budete
sa hlavne baviť a užívať si.

LEV
Tento mesiac pôjde o pozoruhodné finančné
príležitosti. Začínate si ale uvedomovať, že
chcete nielen zarobiť, ale aj žiť aktívnejším rodinným životom.

kmitáte
myšlienkove
vä ší
vodný tok
kovbojská
slávnos

PANNA

znížený
tón E
obsial

Prekypujete energiou a využijete ju najmä na
vylepšenie svojho konta. Ani koncom mesiaca
neprerušíte svoj vytrvalý hon za zárobkom, ale nejakým
zázrakom si nájdete čas aj na ľudí okolo seba.

osobné
zámeno
bezo ivá
(hovor.)

naozaj,
skuto ne

skr. Organizácie
Spojených
národov

dopravné
stredisko
strážne
zvieratá

druh
trvácej
rastliny

matka
Romula
a Rema

predstave-

Adam
(dom.)

BÝK

Október prinesie veľa impulzívnosti, vzrušenia,
ale aj potešenia. Ani rodina a záležitosti bývania nezostanú bokom.

pre kávam
zimu
predjedlo

praskot
(bás.)

Musíte zvládnuť nudné pracovné povinnosti
a aj riešenie nejakých zdravotných záležitostí.
Koncom mesiaca sa ešte pridá starostlivosť o majetok. Našťastie, láska dokáže presvetliť každý deň.

RAK
jednotné
íslo
citoslovce
povzdychu

sypný
komín
(ban.)

BARAN

Niekoľko dní sa venujete rodinným záležitostiam, ktoré sú na programe už dlhšiu dobu. Zdá
sa, že popritom si aj celkom dobre užívate. Posledné októbrové dni vás podnietia k zmenám v životnom štýle.

krá am
výraz
a pohyby
tváre

bežím
drobnými
krokmi
(expr.)

vzorec
nitridu
uránu

» Horoskop

BLÍŽENCI

svetový
rekord
podra ovacia spojka

zna ka
hliníka

Pomôcky:
Okáli,
rodea,
Rea

Ke starý Kohn umiera,
pozve si k smrte nej posteli
svojho obchodného partnera
pána Steina a hovorí mu:
- Mám strieborný servis pre
dvanás osôb, z ktorého mi
niekto tri kusy ukradol. Ke
umriem, darujem ti ho,...
(Dokon enie tvorí tajni ku
krížovky.)
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ný kláštora

idant
(gen.)

VÁHY
Všetko sa točí okolo vás a o mnohom sa rozhodne za zatvorenými dverami. Chytáte ale druhý
dych a napokon sa takmer všetko podarí. Dokonca sa objaví
príležitosť zvýšiť si príjmy.

ŠKORPIÓN

2. as
tajni ky

Po mimoriadne spoločenskom období prichádza zákonite čas, keď unikáte do ústrania a venujete sa spomínaniu na to, čo bolo, a plánovaniu toho, čo
bude. Až záver mesiaca bude opäť aktívnejší.

majúca
ráz komédie

Krížovku
dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Tajnička z minulého čísla: „... Sporiteľňa, oddelenie pôžičiek.“

sudoku
2 1

3 8
6 7

2 1
3 6
5 9
7
4
3 8
4

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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STRELEC
Vďaka priateľom sa môžete dostať k finančne
zaujímavej pracovnej príležitosti. Práca (v horšom prípade zdravie, alebo stres) môže byť ale dôvodom,
kvôli ktorému koncom mesiaca prestanete vychádzať a
dvíhať telefóny.

KOZOROŽEC
Chcete sa presadiť a šťastena je na vašej strane.
Záver mesiaca bude mimoriadne spoločenský.
Vďaka priateľom sa tentokrát môžete dostať aj k atraktívnej
pracovnej príležitosti.

VODNÁR
V októbri musíte zariadiť isté majetkové záležitosti. Koncom mesiaca sa navyše vynorí zaujímavá pracovná príležitosť.

RYBY
Tento mesiac musíte zariadiť isté majetkové
záležitosti. Koncom októbra ale dostanete príležitosť uniknúť a objaviť nové zážitky a nové obzory.
www.astrotouch.com

