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» Skalica

má nového 
viceprimátora
Dňa 6. 11. primátor mesta Skalica Ing. Ľu-
dovít Barát odvolal z pozície svojho zástup-
cu Petra Pagáča. Ten v stredu 8. 11. ukončil 
pozíciu víceprimátora mesta a bude naďalej 
pokračovať ako poslanec mesta Skalica.

Primátor deklaroval ku dňu 9. 11. 2017 na 
pozíciu svojho zástupcu mestského poslanca 
Milana Romana. Ten svoje plány s vede-
ním mesta a pokračovaním v práci svojho 
predchodcu zhodnotil na svojom facebooku: 
„Priatelia, kamaráti! Ako už asi viete, prišlo 
k zmene na mestskom úrade v Skalici. Včera 
som dostal dekrét, ktorým ma primátor od 
9. 11. 2017 vymenoval do funkcie vicepri-
mátora mesta Skalica. Nemal som príliš 
veľa času nad tým rozmýšľať a rozhodol som 
sa túto zodpovednosť prijať. Predpokladám, 
že voľba na mňa padla aj preto, že po MUDr. 
Košíkovi som od Vás Skaličanov získal naj-
väčšiu dôveru, najviac hlasov zo všetkých 
poslancov. Uvedomujem si, že jeden rok do 
volieb je dosť málo na to, aby človek ukázal, 
čo dokáže. Mojím cieľom bude, aby mesto 
zvýšilo dynamiku, nové investície a verím, 
ze sa zlepší aj spolupráca Primátor-Úrad-
-Zastupiteľstvo, ktorá je predpokladom 
týchto investícií a rozvoja mesta vôbec. 
Som pripravený komunikovať so všetkými 
poslancami a dokončiť dobré veci, ktoré su 
rozbehnuté. Ale tí, ktorí ma poznáte, vie-
te, že toho toľko nenarečním, ale o to viac 
spravím. Takže vás poprosím, píšte, volajte, 
mailujte mi podnety a pustime sa do toho.“

Seničania sa dočkali! 
Začala sa napúštať Kunovská priehrada

zdroj: senica.sk

Riaditeľ odštepného závodu Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku (SVP) Bratislava Jozef Dúcz dal pra-
covníkom 26. októbra o 10.45 pokyn – napúšťať.

Bagrom vyhĺbenou ryhou sa začalo znovu napúšťanie Ku-
novskej priehrady. Vodohospodári dodržali dané slovo a 
po dvoch rokoch rekonštrukčných prác v hodnote viac ako 
2 milióny eur sa do vodnej nádrže začne prinavracať život. 
Novinkou na priehrade je vtáčí ostrov. V závislosti od klima-
tických podmienok sa ob-
noví aj rekreačná, športová 
a rybárska činnosť. Prie-
hrada poskytne návštevní-
kom aj nové benefity.

„Nemohol som si ako 
mestský poslanec nechať 
ujsť túto udalosť vidieť 
naživo. Ja sám mám dve 
malé deti, s ktorými sem 
chodíme pravidelne a už 
sa nevieme dočkať, až 
Kunovská priehrada zno-
va ožije. Ak pôjde všetko 
podľa plánu, už nasledujúce leto sa majú Seničania, ale 
aj ľudia z blízkeho či ďalekého okolia na čo tešiť,“ zhodno-
til mestský poslanec Filip Lackovič.

Slávnosť opätovného napúšťania Kunovskej vodnej nádr-
že označil primátor Senice Branislav Grimm za historickú 
udalosť. Vyslovil poďakovanie SVP za výbornú spoluprá-
cu, koordináciu, neustálu výmenu informácií i vzájomnú 
komunikáciu pri postupe prác. Ocenil, že vodohospodári 
spolu so štátnou ochranou prírody našli spoločnú reč a vy-
tvorili v zadnej časti priehrady vtáčí ostrov, kde by sa mali 
postupne zahniezdiť vzácne druhy vtákov. Priehrada, ktorá 
sa začala budovať v roku 1961 pôvodne ako akumulačná 
pre bývalý chemický podnik Slovenský hodváb, už zmenila 
svoje poslanie. Slúži verejnosti v plnej miere ako rekreačno-
-oddychová zóna na športové, kultúrne i rybárske aktivity. 

„Po nevyhnutných rekonštrukčných prácach je naším 
cieľom vytvoriť pre všetkých návštevníkov Kunovskej 
priehrady čo najlepšie podmienky a celkovou vybavenos- 
ťou ju dostať na vyššiu úroveň a zatraktívniť. Prispeje 
k tomu kvalitnejšia piesková pláž, rôzne svahové úpravy 
vytvorili podmienky na postupný vznik nových športo-
vísk, oddychových zón, vodných atrakcií i vznik malého 
lesoparku. Verím, že k lákadlám bude patriť i vtáčí ost-
rov, ktorý je ojedinelým na podobných malých vodných 
plochách,“ informoval Branislav Grimm.

Riaditeľ SVP, š. p., od-
štepný závod Bratislava 
Jozef Dúcz konštatoval, že 
v zmysle manipulačného 
poriadku bola oprava také-
hoto rozsahu potrebná pre 
zachovanie bezpečnosti 
vodnej nádrže, pretože tá 
je prvoradá. Na vodnom 
diele bolo potrebné vyko-
nať opravy jednotlivých 
objektov (najmä betó-
nových častí), spevnenie 

brehov hrádze a opravu drenážneho systému a tiež vyťažiť 
veľké množstvo nánosov, viac ako 65 000 m³. Opravené 
a vymenené boli všetky kovové konštrukcie ako drážky 
provizórneho hradenia, hrablice pred dnovými výpusta-
mi, rebríky a pod. „Vodné nádrže, ktoré má náš podnik 
v správe, sú dôležité najmä z pohľadu protipovodňovej 
ochrany. Je však potrebné zachovať súlad s prírodou, 
s faunou a flórou. Preto sme po dohode s CHKO Záhorie 
v rámci rekonštrukcie vybudovali aj tzv. vtáčí ostrov, kto-
rý poskytne útočisko a bezpečné miesto pre vzácne druhy 
živočíchov. Zachovávanie súladu umelo vybudovaných 
vodných diel s prírodou a zlepšovanie ich vzájomného 
vzťahu bude našou prioritou i v budúcnosti,“ dodal Jozef 
Dúcz. Vodohospodári účastníkom odprezentovali aj vizuál-
ny postup prác počas dvoch rokov.
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» Pripomenuli 
sme si

výročie dočasnej 
vlády v Skalici

zdroj: mesto Skalica, upravené

7. novembra sme si pripomenuli 99. výro-
čie príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko 
do Skalice. Pred radnicou sa uskutočnilo 
spomienkové podujatie na túto udalosť. Jej 
dejinný význam vo svojom príhovore vy-
zdvihol primátor Ľudovít Barát. Podujatie 
sa konalo za účasti vedenia mesta, zástup-
cov okresného úradu, viacerých poslancov 
mestského zastupiteľstva a žiakov škôl.

„Skalica sa tým, že bola niekoľko dní hlav-
ným mestom, nezmeniteľne zapísala do 
dejín Slovenska. Významnú úlohu v tejto 
vláde mal aj rodák zo Skalice – Pavol Bla-
ho,“ skonštatoval poslanec mesta Skalica 
Milan Roman a dodal: „Historicky máme 
byť my Skaličania na čo hrdí.“

Jeden z najnovších štátnych sviatkov, 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, si v Skalici pripomenuli pietnym podujatím pred mestskou knižnicou. Sviatok si svojou 
prítomnosťou a položením vencov pod pamätnú tabuľu obetiam komunizmu uctil primátor Skalice i niekoľkí poslanci mestského zastupiteľstva a študenti.
„Som veľmi rád, že sme si po prvý raz mohli pripomenúť deň boja za slobodu a demokraciu na tomto mieste, pri pamätnej tabuli venovanej obetiam totalitného režimu 
zriadenej na podnet otca Antona Srholca, Skaličana, ktorý boju za slobodu obetoval celý svoj život,“ vyjadril sa poslanec Lukáš Tisoň.

Pripomenuli sme si Deň boja za slobodu a demokraciu

zdroj: mesto Skalica, upravené

Župné voľby na Záhorí
4. 11. 2017 sa na celom území Slovenska konali voľ-
by do VÚC. Volili sme si poslancov a predsedov jed-
notlivých krajov. Na Záhorí sme rozhodovali v dvoch 
krajoch a troch okresoch. Volebná účasť na Záhorí 
bola 24,08%. Skalický okres mal 26,96%, slabšie na 
tom bol Senický okres – 19,54%. Pre okres Malacky 
to v priemere bolo 25,77%.

V Bratislavskom samosprávnom kraji sa predsedom stal 
Juraj Droba (SaS, OĽaNO, SMK-MKP, NOVA, OKS, Zmena 
zdola, DÚ), ktorý v záhorskej časti BSK (obvody 12 až 16) 
získal 15,16 % hlasov a skončil tu tak až tretí za kandi-
dátmi M. Ftáčnikom (28,16 %) a doterajším županom 
P. Frešom (17,92 %).

Záhorská časť BSK bola rozdelená na 5 obvodov, ktoré 
budú v novom krajskom zastupiteľstve zastupovať spolu 
šiesti poslanci z celkového počtu 50 poslancov.

V obvode č. 12 – obce Malacky, Studienka, Závod a vo-
jenský obvod Záhorie – boli za poslancov krajského za-
stupiteľstva zvolení Juraj Říha a Lucia Vidanová (obaja 
NEKA). Obvod č. 13 – Gajary, Kostolište, Malé Leváre, 
Suchohrad, Veľké Leváre a Záhorská Ves – bude zastupo-
vať poslanec Peter Tydlitát (Doma dobre). Za obvod č. 
14 – Jakubov, Láb, Plavecký Štvrtok, Vysoká pri Morave, 
Zohor – to bude Dušan Dvoran (Most-Híd, SMER-SD, 
SKOK-ELD, SZ, SDKÚ-DS, Starostovia a nezávislí kandidá-
ti). V obvode č. 15 – obce Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, 
Pernek, Plavecké Podhradie, Plavecký Mikuláš, Rohožník 

a Sološnica – bol zvolený Peter Švaral (NEKA) 
a v obvode č. 16 – Borinka, Marianka, Stupava 
– si zvolili Martina Šmeju (SaS, OĽaNO, KDH, 
SMK-MPK, NOVA, OKS, Zmena zdola, DÚ).

V Trnavskom samosprávnom kraji bol za pred-
sedu zvolený Jozef Viskupič (OĽaNO, SaS, KDH, 
OKS, Zmena zdola, DÚ). V Senickom okrese (vo-
lebný obvod č. 5) dostal 52,26 % a v Skalickom 
okrese (obvod č. 6) získal 47,89 % hlasov, čím 
v oboch okresoch porazil súčasného župana 
T. Mikuša, ktorý skončil na 2. mieste.

V 40-člennom zastupiteľstve TTSK bude záhor-
skú časť zastupovať 8 poslancov – 5 za obvod 
Senica a 3 za obvod Skalica.

V Senickom obvode boli zvolení Martin Dža-
čovský (NEKA), Peter Gerhart, Pavol Kalman 
(obaja OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola 
DÚ), Ľubomír Parízek (NEKA) a Roman Sova 
(OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola DÚ).

Skalický okres budú zastupovať poslanci Zden-
ko Čambal, Jozef Hazlinger a Stanislav Cho-
vanec (všetci NEKA).
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Železničná stanica v Kútoch, ktorá tvorí na Slovensku jeden z najdôležitejších uzlov čoskoro oslávi svojich sto rokov. 
Pochádza z 20. rokov minulého storočia. Po sto rokoch sa dočká svojej modernizácie. Návrh na modernizáciu by mal 
byť hotový koncom roka 2022.
Podľa informácií by sa na novej stanici v Kútoch mal nachádzať mimoúrovňový prístup pre cestujúcich a taktiež spraviť 
celú stanicu kompletne bezbariérovou. Vlaková stanica z Kútov spája veľa spojov nielen zo Slovenska. Zo železničného 
uzlu Kúty sa môžete dostať do Skalice, Bratislavy, Brna, Senice, Bratislavy ale aj Prahy či Budapešti.

Železničnú stanicu v Kútoch zmodernizujú!

» Zákazníci na Slovensku najlepšie hodnotia pivo Wywar!

Záhoráci tešme sa. V ankete „S ktorým slovenským 
pivovarom sú zákazníci najspokojnejší?“ organi-
zovanej nezávislým hodnotiacim systémom Sta-
ffino v spolupráci s portálom oPive.sk sa víťazom 
stal Holíčsky pivovar Wywar.
Hodnotenie ukázalo, že narastá popularita malých 
minipivovarov. Najpozitívnejšie odozvy získal spome-
nutý pivovar Wywar. „Špičkové pivo, mal som veľa 
druhov, ale ani jedno nebolo len priemerne dobré, 
každé očarilo a bolo vynikajúce, či to bol ležiak ale-
bo IPA,“ hodnotil pivovar z Holíča pivár Lukáš.

Hodina deťom
V piatok, 10. novembra sa žiaci a zamest-
nanci našej ZŠ Vajanského 2, Skalica zapo-
jili do dobrovoľnej zbierky v rámci projek-
tu Hodina deťom.

Je to celoročná zbierka na podporu projektov 
pomáhajúcich deťom a mladým ľuďom na 
celom Slovensku. Peniaze získané v rámci 
zbierky sa investujú napríklad na špeciálne 
pomôcky a rehabilitácie, terapiu s koníkmi a 
psíkmi, pomoc psychológov, tvorivé dielne...

Vyzbierali sme sumu 311,62 €.

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli deťom, 
ktoré potrebujú pomoc 
od tých, ktorí ju chcú poskytnúť.

V Mestskom centre sociálnych služieb v Malackách 
sa tešia z nového taxíka

zdroj: malacky.sk, -is-

Klienti využívajúci prepravnú službu majú k dispozícii 
nový sociálny taxík. V stredu 22. novembra ho zástup-
covia vedenia mesta slávnostne odovzdali Mestskému 
centru sociálnych služieb (MsCSS) v Malackách. Kľúče od 
novučkého vozidla z rúk primátora Juraja Říhu prevzala 
riaditeľka centra Melánia Dujsíková.    

Sociálny taxík je financovaný z dotácie Ministerstva prá-
ce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 23 000 eur. Celková 
cena auta je 35 486 eur. Biely Peugeot Boxer Minibus má 
kompletnú výbavu a čo je veľmi dôležité, jeho súčasťou 

sú elektrické výsuvné schodíky a zabudovaná elektrická 
plošina na prevoz osoby s invalidným vozíkom.
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» Poslali ste nám

Čas zliav
Akcie obchodníkov spojené s „čiernym piatkom“ nás 
koncom novembra lákali na nákupy. Úžasné zľavy si všimli 
naše čitateľky.

skutočne výhodnú zľavu o jediný cent „vymákla“ 
naša četateľka Zuzanka

ešte výhodnejší nákup – tovar 
lacnejší o MÍNUS 1 euro objavila 
Veronika

Ďakujeme za tipy a pripomíname: nedajme si zalepiť oči veľkými 
tabuľami s deklarovanými zľavami, nakupujme s rozumom :-)

Zima prichádza
November sa s nami rozlúčil poriadnou snehovou 
nádielkou. O svoje fotografie ste sa s nami podelili na 
našom Facebooku. Ďakujeme.

Skalica, foto: ProZáhorí

Senica, foto: Ružena

Veľké Leváre, foto: Kristína

Skalica, foto: MR
Malacky, 
foto: Marketka

Podbranč, 
foto: Eva
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Holíčanom začala slúžiť nová cestná komunikácia, ktorá spája ulicu Márie Terézie s cestou prvej triedy (pri benzínke 
Slovnaft, smer na Kopčany). Do prevádzky občanom bola odovzdaná 2. novembra. Stalo sa tak za účasti poslancov a 
predstaviteľov mesta. Slávnostného aktu sa zhostil primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.
Investorom cesty bolo mesto Holíč. Výstavba začala 20. 7. a ukončená bola 14. 9. Komunikáciu na základe verejného 
obstarávania vytvorila spoločnosť z Bratislavy. Cena za komunikáciu bola necelých 508 000 eur.
Mesto plánovalo realizáciu už dávnejšie, prípravy skomplikovalo odkupovanie jednotlivých pozemkov pod komuniká-
ciou. Cesta je oficiálne v správe mesta Holíč. Mesto chce touto komunikáciou stiahnuť kvantum áut prechádzajúcich 
denne priamo cez centrum mesta.

V Holíči s novou cestnou komunikáciouARRIVA rozširuje rýchle 
spojenie medzi Senicou 

a Bratislavou

zdroj:senica.sk

Dobré správy pre cestujúcich na Záhorí: ARRIVA 
rozširuje rýchle spojenie medzi Senicou a Brati-
slavou.

Študenti a cestujúci za prácou na linke Senica – Bra-
tislava budú mať od decembra k dispozícii ďalší pri-
amy rýchly spoj ráno v smere do Bratislavy a večer 
v smere do Senice. Samozrejmosťou na tejto trase 
v prímestských autobusoch ARRIVA je bezplatné 
pripojenie na internet. Nové cestovné poriadky 
platné od nedele 10. decembra prinesú cestujúcim 
aj ďalšie pozitívne zmeny.

„Cestujúci najčastejšie využívajú priamy spoj s od-
chodom zo Senice o 6:00 a z Bratislavy o 16:30. 
Nakoľko sa pracovná doba viacerých ľudí začína až 
okolo 9:00, pridáme ďalší spoj s odchodom o 7:00 
zo Senice a o 17:50 z Bratislavy. Veríme, že nový 
spoj naši cestujúci ocenia,“ povedal Jozef Gaža 
z ARRIVA Trnava zodpovedný za stredisko Senica.

Na novom spoji sa cestujúci zo Senice do Bratislavy 
dostanú pohodlnými autobusmi ARRIVA za 85 mi- 
nút. Pristupovať môžu na zastávkach v obciach Dojč, 
Borský Mikuláš a Lakšárska Nová Ves.

„Rozširovaním rýchleho spojenia medzi Senicou 
a Bratislavou chceme vytvoriť takú ponuku, aby 
cestujúci mali dôvod uprednostniť verejnú auto-
busovú dopravu pred individuálnou dopravou 
autami. Základným predpokladom je rýchle a 
priame spojenie bez prestupu. Čas strávený v po-
hodlnom autobuse môžu cestujúci využiť na relax, 
vrátane možnosti bezplatného pripojenia na in-
ternet,“ doplnil J. Gaža.

Nové spoje budú premávať počas pracovných dní 
s výnimkou letných prázdnin. Počas letných prázd-
nin bude obnovený raňajší spoj na trase Brezová 
– Prietrž – Senica s odchodom o 6:20 z Brezovej, 
PS. Počas letných prázdnin bude zároveň premávať 
aj poobedný spoj z Hodonína do Senice s odchodom 
o 14:50.

ARRIVA podporuje prepojenie všetkých druhov 
verejnej dopravy – autobusovej a vlakovej. V si-
tuáciách, kde to umožňovali obraty vozidiel, boli 
zosúladené cestovné poriadky autobusov a vlakov 
– ako napríklad v Cerovej alebo v Sekuliach. Podľa 
nových cestovných poriadkov bude posilnená aj ob-
sluha obce Štefanov o dva spoje, ktoré v minulosti 
do obce nezachádzali.

„Na žiadosť cestujúcich sme posunuli posledný 
poobedný spoj zo Senice do Prietrže o 15 minút 
neskôr s odchodom o 18:20. Umožníme tým na-
šim cestujúcim prestúpiť z prichádzajúceho vlaku 
z Trnavy do Senice o 18:01,“ uzavrel J. Gaža.

ARRIVA Trnava realizuje všetky zmeny cestovného 
poriadku po vzájomnej dohode s Trnavským samo-
správnym krajom, ktorý je objednávateľom verejnej 
autobusovej dopravy v kraji.

ZOC MAX Skalica oslávilo svoje 
10. narodeniny

V nedeľu, dňa 26 .11. 2017 sa konala v ZOC MAX Ska-
lica oslava – 10. Narodeniny. Zábavno-obchodné 
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 hlavní predsta-
vitelia mesta Skalica, primátor Ing. Ľudovít Barát a vice-
primátor Ing. Milan Roman. Pán primátor 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 pamiatku. V tento slávnostný deň sa mohli 
návštevníci za ľubovoľný nákup zaregistrovať a získať tak 
možnosť 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 záslu-
hou sa narodeninová oslava naozaj vydarila. Návštevní-
ci si veľmi pochutili na narodeninovej torte a všetkých 
ostatných dobrotách a víne. Mnohí návštevníci mali 
šťastie a vyhrali v tombole zaujímavú cenu, z ktorej mali 
veľkú radosť.

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



Nové smerovanie 
gastronómie na Záhorí

pod vedením jedného z najlepších kuchárov na Slovensku 
Ľubomíra Herka v Hoteli sv. Ludmila

Gastronómia je dôležitou súčasťou 
zdravého životného štýlu. Umením 
je dostať z jednoduchých čerstvých 
potravín šetrným spôsobom to 
cenné pre naše zdravie, ale zároveň 
pripraviť jedlo tak, aby bolo chuťovo 
vyvážené, atraktívne a aby nám jeho 
konzumácia prinášala potešenie. 
Prvým krokom pri uplatňovaní tejto 
myšlienky je samotný výber surovín 
a dodávateľov. Záleží nám na tom, 
aby sme popri výbere kvalitných 
zdrojov rešpektovali samotnú 
prírodu, ekológiu a humánny 
chov. Preto sa zameriavame na 
mäso, ktoré pochádza z domácich 
chovov a špičkových európskych 
dodávateľov na čerstvé suroviny 
a čerstvé bylinky. Budeme radi, ak nás 
necháte presvedčiť Vás, že zdravé 
jedlo môže byť dobrým vo všetkých 
možných a úžasných podobách.

Ľubomír Herko

Hotel 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
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Predajňa v obchodnom centre v Skalici 
predávala falzifikáty

Trnavskí colníci pri kontrole v obchodnom centre 
v meste Skalica zaistili falzifikáty v hodnote takmer 
15 000 eur. Išlo o parfumy, spodnú bielizeň a dážd-
niky, ktoré boli napodobeninami svetových značiek.

Koncom októbra kontrolovali trnavskí colníci v jednej 
z predajní obchodného centra v Skalici používanie elek-
tronickej registračnej pokladnice a dodržiavanie ochra-
ny práv duševného vlastníctva. Obhliadkou predajných 
a skladovacích priestorov predajne zistili, že sa v nich 
nachádzajú parfumy, spodná bielizeň a dáždniky. Vzhľa-
dom na ich celkové vyhotovenie, materiál a predajnú 

cenu nadobudli colníci podozrenie, že môže ísť o poru-
šovanie práv duševného vlastníctva ochranných známok 
HUGO BOSS, VERSAGE, JOOP, CHANEL, BURBERRY, LA-
COSTE, CALVIN KLEIN a iné.

Colníci preto bezodkladne kontaktovali oprávnené oso-
by, ktoré ich podozrenie potvrdili. Celkovo zaistili 226 
parfumov, 180 kusov dámskej a pánskej spodnej bieliz-
ne a 2 dáždniky. Ak by sa tieto výrobky predali na trhu 
ako originály, spôsobili by škodu v predbežnej výške 
14 800 eur.

Zaistený tovar zrejme skončí v spaľovni. Spodnú bielizeň 
je možné poskytnúť aj na humanitárne účely po pred-
chádzajúcom posúdení príslušným orgánom dozoru o jej 
zdravotnej neškodnosti a odstránení ochrannej známky. 
Majiteľovi obchodu, u ktorého colníci falzifikáty zaistili, 
hrozí okrem prepadnutia tovaru aj pokuta až do výšky 
67 000 eur.

» Na cestách

Zrazila chodkyňu
Polícia v Skalici vyšetruje dopravnú neho-
du, ktorá sa stala v sobotu 18. novembra 
v Gbeloch. V obedných hodinách viedla 
vodička osobné auto Hondu CR-V v blízkosti 
cintorína. Z nezistených príčin autom nara-
zila do 87-ročnej chodkyne. Žena utrpela 
ťažkú ujmu na zdraví s nezistenou dobou 
liečenia. Vyšetrovateľ kriminálnej polície 
v tejto súvislosti začal trestné stíhanie 
z prečinu ublíženia na zdraví.

Polícia apeluje na vodičov, aby boli voči 
chodcom obozretní a predvídaví. Chodci 
sú najzraniteľnejšími účastníkmi cestnej 
premávky, čo pri senioroch platí niekoľko-
násobne. Treba mať na zreteli ich znížené 
pohybové schopnosti a do určitej miery aj 
nevyspytateľnosť ich pohybu.

Pre chodcov platí, že by mali vstupovať 
na cestu len ak je to pre nich bezpečné, 
s ohľadom na rýchlosť a vzdialenosť pri-
chádzajúcich áut.

Chceli si ukradnúť auto, 
skončili v rukách polície

Policajti Obvodného oddelenia Policaj-
ného zboru v Senici zadržali dvoch mu-
žov, ktorí sa pokúsili o krádež 13 áut.

Dvaja muži vo veku 18 a 22 rokov zo Šte-
fanova sa boli v Senici zabávať. V nedeľu 
(26. 11.) nadránom sa dohodli, že si ukrad-
nú auto, ktorým sa presunú do Štefanova 
a následne ho predajú. V čase od 05.00 do 
08.30 h sa na uliciach Hviezdoslavova, To-
várenská a Dlhá dostali až do 13 zaparkova-
ných áut. Niektoré autá neboli uzamknuté, 
do niektorých sa vlámali tak, že rozbili sklá. 
Po vniknutí do áut odstránili plastový kryt 
na spínacej skrinke a pokúsili sa ich naštar-
tovať tak, že spájali rôzne káble. Niektoré sa 
pokúsili roztlačiť, no žiadne z poškodených 
áut sa im naštartovať nepodarilo.

Vyčíňanie mladíkov nahlásili na políciu 
občania a vďaka spolupráci s nimi ich poli-
cajná hliadka mohla zadržať a zabrániť tak 
poškodzovaniu ďalších áut. Následne vyšet- 
rovateľ odboru kriminálnej polície Okres-
ného riaditeľstva PZ v Senici obvinil oboch 
mužov zo zločinu krádeže v štádiu pokusu 
a spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. 
V prípade uznania viny im hrozí odňatie 
slobody na tri až desať rokov.

Násilie páchané na ženách sa týka každého
zdroj: KR PZ v Trnave, Prezídium PZ

25. november je Medzinárodným dňom eliminácie ná-
silia na ženách. Násilie na ženách je porušenie ľudských 
práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy ro-

dovo podmieneného 
násilia, ktoré majú 
alebo môžu mať za 
následok telesnú, se-
xuálnu, duševnú ale 
aj ekonomickú ujmu 
alebo utrpenie žien, 
vrátanie vyhrážania 

sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia 
slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote. 
Násilie na ženách postihuje ženy všetkých kategórií, 
všetkých sociálnych vrstiev, kultúr a etnických skupín.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa eliminácie násilia na 
ženách sa konala kampaň zameraná na problematiku ná-
silia na ženách s cieľom zvyšovať informovanosť a právne 
vedomie v tejto oblasti. V priebehu celého týždňa vykonali 
policajtky zaradené na úseku prevencie kriminality v rám-
ci Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave sériu 
prednášok a aktivít súvisiacich s touto témou. Študentkám 
Strednej odbornej školy GOS Trnava, SOŠ obchodu a služieb 
Z. Kodálya v Galante, ZŠ M. R. Štefánika v Hlohovci, Gymná-
zia a obchodnej akadémie v Senici a Strednej odbornej ško-
ly rozvoja vidieka v Dunajskej Strede vysvetlili, že násilie sa 
najčastejšie vyskytuje v rodinách a partnerských vzťahoch. 
Väčšinou sa odohráva skryte a obete majú strach o ňom 

rozprávať. Nezriedka sa upokojujú tým, že to, čo sa im deje, 
je v poriadku. V prípade násilia nejde o konflikt, v konflikte 
sa stretnú rovnocenné strany, naproti tomu v násilí jedna 
strana zneužije prevahu sily a moci nad druhou stranou. 
Násilník zvykne svoju obeť izolovať od priateľov, rodiny 
a okolitého prostredia. Počas kampane dostali stovky žien 
návod, ako rozpoznať násilie, ako a kde môžu podať trestné 
oznámenie.

Život, zdravie, sloboda, ľudská dôstojnosť či iné práva sú 
hodnoty spoločnosti, ktoré chráni Trestný zákon. Ak do-
chádza k ich ohrozeniu alebo porušeniu, treba zasiahnuť. 
V prípadoch násilia má polícia zákonné oprávnenie vyká-
zať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať mu vstup do 
obydlia na 10 dní (lehota sa zmenila od 1. 1. 2016 z pô-
vodných 48 hodín). Počas vykázania zo spoločného obydlia 
je vykázaná osoba povinná nepribližovať sa k ohrozenej 
osobe na vzdialenosť menšiu ako 10 metrov. V roku 2016 
polícia realizovala toto zákonné oprávnenie u 642 osôb, 
v 1. polroku 2017 vykázala z obydlia 417 osôb.

Všetci môžeme robiť mnoho aktívnych krokov, aby sme 
ochránili ženy, deti, osoby vyššieho veku, zdravotne po-
stihnuté osoby a neraz aj mužov, pred násilím agresora. 
Ak vieme, že v našom okolí dochádza k násiliu je potrebné 
vzniknutú situáciu riešiť a nemlčať.

Úlohou Policajného zboru je pomáhať a chrániť, preto by 
poškodení nemali váhať, ale s dôverou sa kedykoľvek ob-
rátiť na políciu. Ženy, ktoré zažívajú násilie môžu využiť 
aj bezplatnú non-stop linku 0800 212 212 a v prípade, ak 
sa ocitnú v tiesni, odporúčame volať policajnú linku 158.
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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

Záhoráci, máme opäť dôvod na oslavy. 17-ročná Nikola Kumpová z Petrovej Vsi vyhrala súťaž Miss hasička ČeskoSlo-
vensko 2017, ktorej finále sa konalo v Prahe. V minulom roku to vyhrala taktiež Záhoráčka – Alica Ondrášová.
„Som veľmi šťastná, nečakala som to,“ prezradila študentka Obchodnej akadémie v Senici. Nikola je dobrovoľnou ha-
sičkou od detstva, najviac ju na tom baví adrenalín. V dobrej veci ju podporuje jej priateľ Dominik, ktorý je aj Nikoliným 
trénerom. Krásna Záhoráčka by sa v budúcnosti chcela stať policajtkou. Nikola súťaží za Letničie, ktoré súťaží v dresoch 
od občianského združenia ProZáhorí. „My Záhoráci môžeme byť opäť hrdí, že titul Najkrajšej Československej hasič-
ky vyhralo dievča zo Záhoria,“ vyjadril sa predseda OZ ProZáhorí Milan Roman.

Miss hasička ČeskoSlovensko 2017 
je dievča zo Záhoria!

Nadácia Allianz
Základnú školu Vajanského v Skalici navštevuje 
770 žiakov. Z tohto počtu je 387 detí na I. stupni, a 
250 z nich navštevuje ŠKD. Pred dvanástimi rokmi  
sa uskutočnila rekonštrukcia školy. Veľkú pozor-
nosť sme venovali renovácii interiéru a vybaveniu 
odborných učební novými učebnými pomôckami. 
Zmenil sa i exteriér školy, k tenisovým kurtom 
pribudlo ihrisko s umelotrávnatým povrchom 
i atletická dráha.

V lete 2017 sme, vďaka sponzorom a vyhláseným 
projektom, po dlhoročnom snažení začali s budo-
vaním oddychovej zóny pre deti ŠKD a I. stupňa. 
Deti objavujú svet hrou, behajú, skáču, šplhajú... 
Všetky tieto aktivity podnecujú ich fantáziu, krea-
tivitu, koordináciu a celkovú fyzickú kondíciu.
Boli sme úspešní v projekte spoločnosti ALLIANZ. 
Získali sme finančné prostriedky, vďaka ktorým 
sme mohli dotvoriť oddychovú zónu zakúpením 
šiestich lavičiek, čím sme ukončili tretiu etapu 
projektu „Oddychová zóna pre deti“.
Ďakujeme Nadácii ALLIANZ za poskytnutie 
príspevku 900,– € z grantového programu 2017.

Mgr. Vladimír Šenk 
ZŠ Vajanského 2, Skalica

Zelený dom oslávil 25 rokov
zdroj: skalica.sk

Dom kultúry bol 14. novem-
bra miestom osláv 25. výročia 
založenia Domova sociálnych 
služieb – Zeleného domu.
V prvej časti bola otvorená vý-
stava výrobkov klientov v malej 
sále. Potom sa vo veľkej sále 
uskutočnil program, v rámci 
ktorého sa hosťom predstavili 
klienti z niekoľkých zariadení 
sociálnych služieb zo Slovenska 
a Maďarska. Hlavným hosťom 
programu bol Bratislavský 
chlapčenský zbor.



» BOLI SME PRI TOM
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Reminisencie zo Skalice 
oslávili svoje 15. výročie
Súbor historického spevu a tanca oslávil už svoje 
15. narodeniny. Pri tejto príležitosti usporiadal 
18. novembra v jezuitskom kostole v Skalici vystúpenie 
pre svojich priaznivcov.

Video si môžete pozrieť na našom FB.

Svätenie 
mladých vín
Tradičné svätenie mladých 
vín spojené s katarínskou 
ochutnávkou sa uskutočnilo 
v skalickom kultúrnom dome. 
Udalosť spojená s bohatým kultúrnym 
programom je každoročne lákadlom pre 
mnohých vinárov a milovníkov vína.

pozrite siVIDEO na FB ProZahori
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Svätomartinská 
jarmočná sobota

zdroj:holic.sk

V sobotu 11. novembra Holíč ovládla sviatoč-
ná atmosféra. Mesto privítalo návštevníkov už 
XVII. ročníka Martinského jarmoku.
Na Námestí mieru a v priľahlých uliciach si svoje 
stánky rozložili predajcovia zo Slovenska, Českej 
republiky, Poľska i Maďarska. Dávne tradície, 
pesničky, kroje i ľudové jedlá oživili členovia 
Folklórneho súboru Valša a ich hostia z Detské-
ho folklórneho súboru Juránek. K spríjemneniu 
atmosféry prispela svojimi pesničkami aj popu-
lárna skupina Black and White. Jarmočnú ponuku 
už neodmysliteľne obohatili domácimi pečenými 
klobásami zo srbskej Vojvodiny naši partneri 
z Hložian. Cukrárenské výrobky vlastnej výroby, 
ochutnávku zabíjačkových špecialít či zverinový 
guláš ponúkla návštevníkov i tohto roku Stredná 
odborná škola na Námestí sv. Martina. Súčasťou 
jarmočného podujatia bol opäť slávnostný ho-
dový obed. Pozvanie predstaviteľov mesta prijali 
poslanci mestského zastupiteľstva, zástupcovia 
cirkví, pôsobiacich v Holíči, ako aj starosta part-
nerského mestečka Hložany.

Do programu tohtoročného Martinského jarmo-
ku zaradilo Mesto Holíč podujatie nazvané Sladká 
sobota na zámku. Po minuloročnom úspechu sa 
organizátori rozhodli nadviazať na úvodný ročník 
a v spolupráci s Okresnou organizáciou Únie žien 
Skalica pripravilo jeho pokračovanie.

V priestoroch Kultúrno-osvetového centra ponú- 
kli svoje výrobky členky osemnástich základných 
organizácií Únie žien a Jednoty dôchodcov skalic-
kého okresu. Výber bol tentoraz o čosi bohatší ako 
vlani, gazdinky pripravili takmer štyri tisíc kusov 
najrôznejších cukroviniek, zákuskov, koláčov 
i slaného pečiva. Sviatočný hodový stôl si mohli 
záujemcovia spestriť aj cukrovinkami, ktoré prišli 
ponúknuť i ďalší výrobcovia domácich gurmán-
skych špecialít.

V Skalici vyhlásili Knihu Záhoria 2016

zdroj: senica.sk, bar

V Záhorskom múzeu v Skalici boli 25. októbra vy-
hlásené výsledky 9. ročníka čitateľskej ankety Kniha 
Záhoria 2016 za účasti autorov, vydavateľov a orga-
nizátorov ankety. O víťazovi ankety z 53 knižných 
titulov rozhodlo 1956 hlasov.

Knihou Záhoria sa stala Konvália spisovateľky Denisy 
Fulmekovej s podtitulom Zakázaná láska Rudolfa Dilon-
ga o nenaplnenej láske františkánskeho mnícha a židov-
ského dievčaťa v čase holokaustu so ziskom 282 hlasov. 
Na druhú priečku sa 264 hlasmi dostala kniha Púť, hľa 
dlhá... o dejinách ev. a. v. Cirkevného zboru v Morav-
skom Lieskovom od Seničana, evanjelického kňaza Petra 
Macu. Tretie miesto v ankete patrí knihe Odklínanie Va-
janského k 100. výročiu úmrtia osobnosti od literárnej 
vedkyne a vysokoškolskej profesorky Skaličanky Evy 
Fordinálovej.

Riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici Katarína Soukupo-
vá pri bilancovaní uplynulého knižného roka ocenila, že 
anketa potvrdila svoju životaschopnosť a opodstatne- 
nosť: „Prehlbuje záujem o čítanie kníh, vzťah k regi-
ónu, zvyšuje naše povedomie a hrdosť na úspechy a 
dielo osobností so Záhorím spojených. Tohto roku sa 
potvrdil aj rastúci trend vo vydávaní odborných a po-
pulárno-náučných kníh. Najskromnejšie v doterajších 
ročníkoch ankety bola zastúpená kategória kníh pre 
deti.“  Jednou z takýchto knižočiek pre deti je publikácia 
Ježko pichliačik od Seničana Ivana Sedláka.

Prezentáciu troch najúspešnejších publikácií uvádzala 
interpretovaním úryvkov Jana Koutná. Moderátor Milan 

Soukup v rozhovoroch predstavoval autorov a usiloval 
sa získať odpovede aj na otázky ohľadom motivácie a 
podnetov pre napísanie konkrétnej knihy, či ako prijali 
umiestnenie v ankete. Senický rodák Peter Maca najprv 
vyjadril radosť, že jeho publikačná prvotina bola zara-
dená do regionálnej ankety. Netajil veľké prekvapenie 
z umiestnenia v ankete, keď povedal, že nebýva sa-
mozrejmosťou, aby kniha z cirkevného prostredia bodo-
vala u dnešnej čitateľskej verejnosti. „Príbeh knihy Púť, 
hľa, dlhá... sa začal Dňom otvorených dverí archívu 
v jeseni 2012, keď sa mi podarilo usporiadať výstavu 
najcennejších materiálov zo zborového archívu, ktorá 
bola spojená so stručnou prednáškou o ich dôležitosti 
a význame. Pozitívny ohlas účastníkov ma posmelil ku 
viacerým rozhodnutiam,“ ozrejmil pozadie vzniku knihy 
Peter Maca. Vytýčil si za cieľ neoddeľovať cirkevné dia-
nie od občianskeho života ľudí, oboje predsa v minulosti 
spolu úzko súviselo, a tak vznikla publikácia mapujúca 
život nielen z cirkevných dejín, ale i v kontexte bežného 
života ľudí v Moravskom Lieskovom a Dolnom Srní.

O výsledku ankety Kniha Záhoria rozhodovali čitatelia  
prostredníctvom internetu alebo odovzdaním hlasova-
cích lístkov u organizátorov Záhorskej knižnice Senica, 
Záhorskej galérie Jána Mudrocha Senica, Záhorského  
múzea Skalica a Mestského centra kultúry Malacky. 
Knihy do ankety navrhli čitatelia, knihovníci, autori, 
vydavatelia, kníhkupci, distribútori, obce a mestá ako 
investori alebo iniciátori vydania kníh. Súťažné tituly 
museli mať pridelené medzinárodné číslo ISBN, vyjsť 
v roku 2016 a s regiónom Záhoria byť späté tematicky, 
autorom textovej či obrazovej časti alebo inak.
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» Podujatia

V Skalici sa zvianočnieva
Mikulášske trhy v Skalici

6. 12. – 19. 12. 2017
mesto Skalica

Víkend v znamení Vianoc
Župné Vianoce v Stupave

8. 12. – 10. 12. 2017
Stupava, Nám. Sv. Trojice

Výstava krojov
Ľudový odev na Záhorí
8. 12. 2017 – 23. 2. 2018
Záhorské múzeum Skalica

Predvianočný koncert
Čas rozjímání, čas radosti

8. 12. 2017 o 18:00
Kultúrny dom v Skalici

Divadelná veselohra
Parohy – neparohy

Divadelná skupina XY z Rovenska
9. 12. 2017 o 17:00
Dom kultúry Skalica

Ku krajšej a modernejšej ZUŠ-ke prispel 
aj nový dvor

zdroj: malacky.sk, I. Sochorová

Zrekonštruovaný školský dvor je zatiaľ poslednou aktivi-
tou v rámci rozsiahlej obnovy Základnej umeleckej školy 
v Malackách. Areál, ktorý bol v zlom stave, od októbra 
patrí medzi reprezentatívne priestory budovy na Záho-
ráckej ulici. „Od začiatku bolo zrejmé, že školský dvor 
by mal slúžiť deťom: či už na vyplnenie voľného času 
pri čakaní na vyučovanie alebo priamo na výučbu, na-
príklad hudobnej náuky alebo literárno-dramatického 
odboru. Zatiaľ tu chýbajú lavičky, tabuľa na písanie a 
uvažujeme aj o hojdacej sieti,“ informovala riaditeľka 
ZUŠ Lívia Spustová. Tieto veci by na dvor radi doplnili 
už na jar budúceho roka. Rekonštrukcia dvora doteraz 
zahŕňa vyrovnanie terénu, odkanalizovanie dažďovej 
vody, zavedenie automatického zavlažovania, položenie 
nového chodníka a trávnika a výsadbové práce. Okrem 
kvetov tu zasadili aj dva platany, ktoré budú s ohľadom 
na priľahlú bytovku postupne vytvárať pocit súkromia. 
Z priestoru odstránili pódium, ktoré bolo v havarijnom 
stave.

Projekt rekonštrukcie dvora bol zavŕšením revitalizačné-
ho procesu ZUŠ-ky pre tento rok.

L. Spustová, ktorá je vo funkcii riaditeľky tretí školský 
rok, hovorí: „Je toho veľa, čo sa urobilo, počnúc vybu-
dovaním kanalizácie na Záhoráckej ulici a v historickej 
budove synagógy, vysušením a odvodnením pivnič-
ných priestorov, cez vybavenie tried novým školským 
zariadením, interaktívnymi tabuľami a počítačovou 
technikou, až po vizuálne zmeny.“

Kompletne vynovený bol aj vchod do budovy. V spolu-
práci so zriaďovateľom tu odhalili nápisy odkazujúce na 
dávnu minulosť stavby. Peniaze na vymaľovanie vchodu 
škola získala z nadácie J&T a krásnu vitráž vstupných 
dverí vytvorila kolegyňa z výtvarného odboru Rozália 

Habová. Vizuálny dojem interiéru ZUŠ-ky dotvárajú štý-
lové lavičky či svietidlá. „Vymaľovali sme poschodia, 
umiestnili sem automaty s občerstvením pred deti. 
Zásadným pre modernizáciu školy bol rok 2016, kedy 
rekonštrukciou druhého poschodia vznikla krásna 
multifunkčná sála s kompletným vybavením. Okrem 
tanca sa v týchto priestoroch vyučuje aj literárno-dra-
matický odbor,“ priblížila riaditeľka. Úplnou rekonštruk-
ciou prešli aj všetky hygienické zariadenia.

Vybavenie školy vypovedá nielen o účelnosti, ale napĺňa 
aj stránku vkusu a estetiky. Napokon, ZUŠ-ka zamest-
náva i vychováva umelecky cítiacich ľudí. „Budúci rok 
počas letných prázdnin plánujeme vymeniť zastara-
nú elektrinu na prízemí v budove na Záhoráckej ulici 
a v pivničných priestoroch. Boli by sme radi, keby sa 
nám postupne podarilo vymeniť aj podlahy,“ uzatvára 
Lívia Spustová.

Výstavka na mestskom úrade

O umeleckom zameraní a šikovnosti žiakov sa môžu 
presvedčiť aj návštevníci Mestského úradu v Malackách. 
V jeho priestoroch je nainštalovaná časť výtvarnej absol-
ventskej vernisáže. Svoje práce žiaci vytvorili pod vede-
ním učiteliek Evy Režnej a Dárie Borodajkevyčovej. 
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» Podujatia

Zaujímavá beseda v Lábe
so spisovateľom, politikom a diploma-

tom Jozefom Banášom
13. 12. 2017 o 18:00

Reštaurácia Habánsky dom, Láb

Muzikál v Senici
Frida – Maľovať a milovať

14. 12. 2017 o 19:00
MsKS Senica

Sviatočné Malacky
Vianočné Trhy Malacky 2017

15. 12. – 23. 12. 2017
Mierové nám., Malacky

Tvorivá dielňa
Belujské hrnčiarstvo

15.12. 2017 o 15:30
Záhorské osvetové stredisko v Senici

Dychovka a koledy
Vianoce s Križovankou

18. 12. 2017 o 19:00
Dom kultúry Senica

Predvianočný koncert
Večer Malackých pohľadov

19. 12. 2017 o 19:00
Kino Malacky

kultúra

Fotoklub Retina oslávil 75. výročie 
založenia výstavou

zdroj:senica.sk, bar

V Dome kultúry je od 16. novembra sprístupnená 
21. členská výstava fotoklubu Retina pri 75. výročí jeho 
založenia. Fotoklub Retina patrí k najstarším fotogra-
fickým zoskupeniam na Slovensku a po celý čas svojej 
existencie výborne reprezentuje mesto Senica doma i 
v zahraničí. Pri tejto príležitosti udelilo Národné osveto-
vé centrum fotoklubu Retina Poctu NOC.

„Úctyhodný vek Retiny svedčí o vytrvalosti autorov, ich 
vzájomnej spolupráci, tolerantnosti pri hľadaní naj- 
adekvátnejšieho fotografického zobrazenia. Je to úlo-
ha veľmi náročná, lebo priamo pred očami sa nám svet 
mení a vyžaduje si to neustálu pohotovosť,“ uviedol 
na vernisáži kurátor výstavy, riaditeľ Záhorskej galérie 
J. Mudrocha Štefan Zajíček. I táto výstava ukazuje mno-
hotvárnosť pohľadu senických fotografov na skutočnosti 
dnešného sveta. Svoje fotografické práce predložilo na 
aktuálnu výstavu 12 autorov. Zo 150 fotografií vybrali 
kurátor výstavy a predseda a mecén fotoklubu Retina 
Jozef Kalka na výstavu 108 fotografií. Kolekcia je z tvorby 
už známych a dlhoročných fotografov, ku ktorým sa pri-
dali i mladší začínajúci fotografi. Dlhoročným členom a 
najstarším je Drahotín Šulla (85 rokov), Ľubomír Jarábek 
(65), Jozef Kalka (60), Marián Holenka, Ľubomír Tükör, 
Rastislav Oslej, Jaroslav Zloch, Filip Kalka a k novým tvá-
ram Retiny patria Lucia Kuklišová, Boris Konečný, Hana 
Šefčíková a Filip Kalka ml. (12). Na výstave dominuje  
krajinárska fotografia, nasleduje krajina s figúrou, figu-
rálna kompozícia, portrét, športové reportážne motívy, 
abstraktné skladby, zátišie a animálne námety. Takisto 
prevláda farebná nad čiernobielou fotografiou.
Sedem a pol desaťročia Retiny je svedectvom sily my-
šlienky, ktorú jej pri vzniku dali do vienka zakladatelia 
Eugen Žunko, Ivan Horváth a Ján Náhlik, no vypovedá 
aj o celoživotnom tvorivom úsilí členov, ktorí sa tvorbou  
dokázali presadiť na medzinárodných fórach s mnohý-
mi oceneniami a Retina sa vo fotografickom svete stala 

pojmom. Takéto združenie by nemohlo existovať bez 
tohto vnútorného myšlienkového spojiva, ale aj silných 
osobností, ktoré stáli na čele tohto fotoklubu, ktorý vzni-
kol v roku 1942 pri vtedajšom Klube slovenských turistov 
a lyžiarov. Je obdivuhodné, že počas 75-ročnej existencie 
stáli na čele iba traja ľudia – 3 roky Eugen Žunko, 42 ro-
kov Ján Náhlik a už 30 rokov Jozef Kalka. „Je v tom pod-
statná časť akejsi úcty a záväzku voči predchodcom, 
ktorí položili základy a potom senickú fotografickú 
školu rozvíjali, dbali na fotografický prejav a dali jej 

vážnosť. Rád by som žezlo vedenia fotoklubu odo-
vzdal, no musí byť záruka, že Retina sa bude držať svo-
jej filozofie, zostane na ceste vysokej miery tvorivosti 
jednotlivcov, aktívneho združenia, ktoré aj v kolektíve 
spolupracuje, navzájom sa obohacuje a inšpiruje,“ zhr-
nul Jozef Kalka.

Retina od roku 2010 pôsobí pod súčasným zriaďova-
teľom Mestským kultúrnym strediskom Senica, v ktoré-
ho priestoroch sa v Mesiaci fotografie aj súčasná prezen-
tácia uskutočňuje. Spolu s Mestom Senica a firmou JOKA 
bola pripravená aj táto reprezentačná kolekcia z tvorby 
fotografov Retiny, ktorých na vernisáži pozdravili aj pri-
mátor Senice Branislav Grimm a prednosta Okresného 
úradu Vladimír Kocourek. Výstavu v Dome kultúry si ná-
vštevníci môžu pozrieť do 20. decembra.
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» Lukostrľba

Lukostreľba s CVČ 
v Malackách

zdroj: malacky.sk, CVČ

Človek objavil luk asi tak, že si všimol silu, 
akou sa dokázal narovnať ohnutý konár. 
V období približne 35 000 rokov pred našim 
letopočtom používali naši predkovia primi-
tívne zhotovené luky a šípy na lov menších 
zvierat. 

Luk a šíp sprevádzal človeka počas celej 
histórie. Používal sa ako lovecká zbraň, ale 
i ako zbraň pre vojakov, než boli vynájdené 
strelné zbrane. V súčasnosti je lukostreľba 
najmä športová disciplína. 

Centrum voľného času v Malackách otvorilo 
aj tento školský rok lukostrelecký krúžok, 
v ktorom sa deti pod vedením skúseného 
trénera Jána Rozboru v tejto športovej dis-
ciplíne cvičia. Na tréningoch sa venujú ter-
čovej lukostreľbe, najmladší členovia krúž-
ku sa naučia základný postoj a manipulovať 
s lukom a šípom. Veľký dôraz sa kladie na 
bezpečnosť. Pri lukostreľbe si deti rozvíjajú 
nielen fyzickú, ale i psychickú kondíciu, a to 
najmä sústredenie sa a zdravú súťaživosť. 
Tréningy prebiehajú raz do týždňa v športo-
vej hale Malina, neváhajte sa prihlásiť. 

» Šach

Malacké šachistky boli úspešné na postupovom 
turnaji v Bratislave

zdroj: malacky.sk, R. Fajták

V dňoch 17. – 18. novembra 2017 sa v klubovni Šacho-
vého klubu Slovan Bratislava uskutočnil šachový turnaj 
Majstrovstvá Bratislavského kraja dorasteneckých druž-
stiev 2017 – Dorastenecká liga 2017/18. Na postupo-
vom turnaji, ktorý sa hral na sedem kôl, sa zúčastnilo 8 
štvorčlenných šachových družstiev z Bratislavského kra-
ja. Podmienkou k účasti bola povinnosť štartu dievčaťa 
ako súčasti družstva.

Nakoľko je v Bratislave nedostatok kvalitných  šachistiek, 
úspešné a talentované šachistky z klubu Interchess CVČ 
Malacky prizvali na hosťovanie do klubov s ambíciami na 
víťazstvo. A tak hrali vekom ešte len staršie žiačky Adria-
na Vozárová v družstve Slovan Bratislava A a Silvia Fajtá-
ková nastúpila ako hráčka družstva Doprastav Bratislava 
A. Obe Malačanky nesklamali, potvrdili svoju dlhodobú 

dobrú výkonnosť a kvalitnými výkonmi družstvám do-
pomohli k celkovému úspešnému umiestneniu v turnaji. 
Adriana získala zo 7 možných bodov 6,5 za 6 víťazstiev a 
jednu remízu. Silvia vybojovala 6 bodov za 6 víťazstiev 
a jednu prehru. Individuálne sa Adriana umiestnila na 
3. mieste a Silvia na 8. mieste z 35 zúčastnených hráčov. 
Aj zásluhou výsledkov malackých šachistiek bolo koneč-
né poradie na prvých troch miestach nasledovné:

1. Šk Slovan Bratislava A
2. Šk Doprastav Bratislava A
3. Šk Slovan Bratislava B

Tieto tri družstvá postúpili do ďalšej časti dorasteneckej 
ligy, v ktorej sa stretnú s tromi najlepšími postupujúci-
mi družstvami z Trnavského kraja. Turnaj sa uskutoční 
20. januára 2018. Malackým šachistkám prajeme veľa 
dobrých ťahov a postup do ďalšej časti turnaja.

» Plávanie

Plavci z PK Záhorák vyplávali za víkend 43 medailí
zdroj: senica.sk

11. – 12. novembra 2017 sa v Nových Zámkoch konali 
Majstrovstvá západoslovenskej oblasti. Majstrovstiev sa 
zúčastnili všetci plavci z PK Záhorák s ročníkom narode-
nia 2006 a starší. Sumarizácia pretekov je pre 10 plavcov 
a trénera Ing. Bernarda Vacu veľmi lichotivá. Spolu si vy-
plávali 43 medailí (11 x zlato, 10 x striebro, 22 x bronz) a 
získali 11 titulov Majster ZSO v plávaní pre rok 2017. Tri 
tituly získala Hana Hrúzová (50m znak, 200m znak, 50m 
motýlik) a Žofia Žúrková (200m voľný spôsob, 200m a 

400m polohový pretek). Dvakrát si zlato a titul Majstra 
ZSO v disciplíne 200m a 400m voľný spôsob prevzali 
Lucia Serdahelyová  a Matúš Vašíček. Posledný klubový 
titul získala Tamara Pastuchová v disciplíne 400m polo-
hový pretek.

V celkovom hodnotení klubov získali 11-roční plavci 
2. miesto, 12-roční 3. miesto, 13-roční 7. miesto a tí naj-
starší umiestnenie s číslom 5 spomedzi 16 zúčastnených 
klubov.

A na záver, aj keď bez medailí, ešte dvaja zástupci klubu, 
ktorí reprezentovali mesto Senica Adam Pipíška (2001) 
a Jakub Jankových (2002). A práve posledný menovaný 
Jakub Jankových sa stal najefektívnejším plavcom klu-
bu, nakoľko si vylepšil až 8 osobných rekordov v jedenás- 
tich odplávaných disciplínach.

» Medailová sumarizácia:

Aneta Bíliková (2006) /0-0-2/
Žofia Žúrková (2006) /3-4-3/
Hana Hrúzová (2006) /3-0-4/
Lucia Serdahelyová (2005) /2-1-2/
Matúš Vašíček (2005) /2-2-3/
Tamara Pastuchová (2004) /1-1-2/
Samuel Žúrek (2004) /0-0-3/
Michal Serdahely (2002) /0-2-3/
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So šarmom Parížanky
V októbrovej halloweenskej premene sme opäť 
dokázali, že každá žena je krásna, ak sa správne 
upraví. Z nenápadnej mamičky sa razom stala štý-
lová Parížanka.

Usmiata Majka je mamička 4-ročnej dcérky na rodi-
čovskej dovolenke. Prešla si neľahkým obdobím, uro-
bila radikálne zmeny vo svojom živote a presťahovala 
sa z východu do Skalice. Prihlásila ju jej švagriná, aby 
jej zmenou vzhľadu pomohla zabudnúť na neľahké 
chvíle.

Vlasy sme poriadne skrátili a nafarbili na medovo, čím 
sme docielili mladistvejší vzhľad. O chic účes sa posta-
rala kaderníčka Silvia Švorcová v príjemnom prostredí 
Kaderníctva GOŠA. Následne absolvovala Majka pedi-
kúru v salóne Max nails a pochutila si na výbornom 
obede v Ázijskom bistre. Mladá mamička sa vôbec ne-
líči. Jej pleť bola mierne vysušená. Od vizážistky Anny 
Petrákovej, ktorá pracuje s prípravkami AVON, dostala 
pár odborných rád, ako sa starať o pleť a zlepšiť svoj 
vzhľad. Líčenie bolo určené na bežný deň. Po nanesení 
make-upu a zafixovaní púdrom, prišli na rad oči. K ich 
zelenomodrej farbe sme zvolili tiene zemitých farieb, 
čím sme oči rozžiarili. Dôkladná aplikácia riasenky 
zvýraznila mihalnice a líčka dotvorili celkový vzhľad 
mladej dámy.

Oblečenie  sme aj tentokrát vyberali v prevádzke GATE. 
Majka nám prezradila, že kedysi sa rada „strojila“. 
Oživili sme v nej chic Parížanku, trendy dámu, ale aj 
upravenú sebavedomú mamičku, ktorá môže vyraziť 
na hory. Majka má rada rôzne vzory, najmä káro alebo 
tartan. Keďže bol v ten deň Halloween, jeden outfit sa 
niesol v tomto duchu.

„Dobre sme sa pri výbere oblečenia a taktiež aj pri 
fotení zabavili,“ vraví s úsmevom stylistka a fotograf- 

ka Romana Svatíková. Celý deň sme ukončili a zhod-
notili pri výbornom capuccine v GALLERY café.

Darčeky podarovali tieto prevádzky: Korálkáreň 
– handmade štýlový náramok zo sklenených koráli-
kov, 1. Day – 2 ks Fruxi, 3 l šťava, lisovaná za studena, 
Deichmann – 1 ks poukážka na nákup v hodnote 
10 €, Anna Petráková – AVON – telový píling.

Výsledok premeny posúďte sami v našej fotogalérii.

Záhoráčka zabodovala na svetovej súťaži krásy!

O Unínčanke Alici Ondrášovej ste už určite počuli. V minulom roku sa stala najkrajšou česko-slovenskou hasičkou. V tomto roku titul osal opäť na Záhorí. Alica sa však pýši dalším titu-
lom. Na celosvetovom finále Queen Beauty Universe v Španielsku sa umiestnila na krásnom treťom mieste a stala sa druhou vicemiss. Krásna Alica opäť ukázala svetu, že na Slovensku 
sú jedny z najkrajších žien – najmä Záhoráčky. „Na česko-slovenskom finále súťaže Queen Beauty Universe som vyhrala prvé miesto, a tak som mala postup na celosvetové finále 
istý,“ hovorí sexi kráska pre Nový čas. „Veľmi ma podporoval, každý deň sme si volali,“ hodnotí podporu od svojho priateľa Samuela.
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Modlí sa jeden žid:
- Bože, zošli mi desa  dolárov!
Ved a neho sa modlí druhý a hovorí:
- Bože, zošli mi desa  miliónov dolárov!
Prvý zase:
- Bože, zošli mi desa  dolárov!
Druhý:
- Bože, zošli mi desa  miliónov dolárov!
Ke  sa to takto už dlhšie opakuje, hovorí druhý 
prvému:
- Po ujte, tu máte pä desiat dolárov                        
a presta te...
(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: „..., kontrola cestovných lístkov.“
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krízovka
BARAN
Neustále rastie vaša túžba po dobrodružstve a 
poznávaní. Preto si všemožne rozširujete obzo-

ry. Nové perspektívy sa koncom mesiaca objavia aj v pra-
covnej oblasti.

BÝK
V decembri budete riešiť majetkové záležitosti. 
Čaká vás veľa práce, ale v druhej polovici mesia-

ca vás rozptýli cesta za poznaním, alebo neobyčajne pútavá 
kniha, či študijná téma.

BLÍŽENCI
Či už žijete v legalizovanom vzťahu, alebo nie, 
tešte sa na týždne plné vzrušenia a potešenia. 

Až koncom mesiaca sa budete musieť venovať aj čomusi 
ďalšiemu: majetku a peniazom...

RAK
Vyzerá to tak, že tento mesiac vás doženie 
k zásadným zmenám v životnom štýle. Najprv 

rodina, zdravie, kondícia a napokon aj láska – to sú témy, 
ktoré vás pohltia. 

LEV
Vyzerá to tak, že december vo vás prebudí 
driemajúcu vášeň. Najprv prichádza potešenie 

a zábava a neskôr aj odhodlanie zmeniť životný štýl.

PANNA
Tento mesiac môžu byť príjmy vysoké, ale ro-
dinné výdavky takisto. Koniec decembra prine-

sie navyše veľa vzrušenia a potešenia. 

VÁHY
Prežívate rušné, komunikatívne obdobie. Čaká 
vás množstvo dôležitých aj nezáväzných stret-

nutí a rozhovorov. Záver mesiaca prinesie aktivity, súvisiace 
s rodinou a domácnosťou. 

ŠKORPIÓN
Na tento mesiac vám hviezdy prichystali chvíle 
v ústraní a tiež zvláštne, netradičné zárobkové 

možnosti. Ale koncom decembra sa už budete venovať 
hlavne ľuďom okolo vás. 

STRELEC
Čaká vás rušný spoločenský život. Chytáte druhý 
dych a na čo siahnete, to sa vám darí. Koncom 

mesiaca sa dokonca objaví príležitosť finančne si prilepšiť. 
Je možné, že prácu vám dohodí váš známy, robiť ale budete 
musieť vy.

KOZOROŽEC
Záver roka môže byť dôležitou životnou kri-
žovatkou. Nezanedbajte však prípravnú fázu. 

Venujte jej prvé týždne a potom už vyrazte priamo vpred a 
vstúpte do nového života. 

VODNÁR
Väčšina mesiaca bude spoločensky mimoriadne 
aktívna. Až posledný týždeň obmedzíte spolo-

čenské stretnutia. Dostanete sa do situácie, kvôli ktorej na 
nejaký čas uprednostníte samotu. 

RYBY
Prvé týždne budete len pracovať. Po dňoch 
obetovaných kariére však príde záver mesiaca, 

ktorý už bude patriť najmä priateľom... 

www.astrotouch.com 

» Horoskop


