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» Basketbal
MŠK BO Holíč – DSG
Team Dunajská Streda
80 : 34
(polčas 34 :17)
V sobotu 27. 2. 2016 nastúpilo na domácej palubovke družstvo Holíča proti
súperovi z Dunajskej Stredy. Holíčania
boli jasným favoritom stretnutia a túto
úlohu napĺňali už od úvodných minút.
Vďaka podarenej hre v útoku a pomerne
dobrej obrane si v prvom polčase vybudovali 17-bodovy náskok. Tento náskok sa
podarilo zvýšiť až na finálnych 46 bodov. Do
zápasu sa úspešné zapojili viacerí hráči z lavičky a tým pomohli ukoristiť ďalšiu výhru
v sezóne 2015/2016.
Po takmer mesačnej prestávke si teda Holíčania napravili štatistiky a pripisujú si ďalšie
2 body do tabuľky. Ďakujeme fanúšikom,
ktorí prišli v hojnom počte podporiť naše
družstvo v tomto zápase!!!
Body + zostava:
Halahija 4, Snopko 10, Malčic 4, Rypák 8,
Došek 17, Bačík 11, Mihaliska, Jabornik 23,
Kovárik 3, Burský, Hladký, Oliva
Mário Jaborník

» ONLINE

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

Vieme, kam putovala verejná zbierka
Skalického útulku

V septembri minulého roku sa uskutočnil Benefičný
festival pre psí útulok Skalica, kde sa organizátori z OZ
Banana Events snažili touto cestou pomôcť psíkom a mačičkám. Verejná zbierka pokračovala
predajom kalendárov, ktoré nafotil Igor Vranuch, a hlavným partnerom bolo OZ ProZáhorí.
Kalendár bol nafotený v krojoch známymi
osobnosťami slovenského showbiznisu, ako je
Adela Banášová, Nela Pocisková, Eva Máziková
a mnohí ďalší. Súčasťou projektu bol aj predaj
obľúbených tričiek s logom #benefičák. „Každoročne podporujeme útulok v Skalici pri

ich aktivitách. V minulých
rokoch sme priamo podporovali podujatie Benefičný
festival pre psí útulok, tento
rok sme sa rozhodli zaplatiť
všetky náklady na tlač charitatívneho kalendára, ktorý
podporili dobrí ľudia až z ďalekej Kanady a Ameriky. Sme
radi, že sa vyzberala pekná
čiastka, ktorá pomohla pri
kúpe novej unimobunky,“
povedal Milan Roman za OZ
ProZáhorí. Za vyzbierané
peniaze obstarali dobrovoľníčky psíčkom a mačičkám
unimobunku, ktorá bola nevyhnutná pre chod útulku.
Srdečná vďaka každému, kto
sa akýmkoľvek spôsobom
do zbierky zapojil, všetkým
ľuďom, ktorí nám posielali
fotografie v tričkách a spoločnosti INA za kúpu väčšieho
množstva kalendárov.

JANA LACHKOVIČOVÁ (výrobná pracovníčka) – kandidátka č. 29 / PRIAMA DEMOKRACIA č. 22
Súčasný stav spoločnosti, v ktorej žijeme, je už pre väčšinu občanov SR neznesiteľný. Nekresťanské dane zrážajú ľudí
k zemi a ústavou garantované bezplatné školstvo a zdravotníctvo je len informácia na papieri, no s realitou nemá nič
spoločné.
V zdravotníctve sa stratí nevedno kam 2,5 mld. eur ročne. Riešenie na tento stav vypracovala mimoparlamentná strana
PRIAMA DEMOKRACIA (PD), ktorú sa veľmi intenzívne snaží diskriminoviť a rozložiť ešte v zárodku jej existencie súčasná
politická elita.

PD by po úspešnom vstupe do parlementu urobila pre nás všetkých nasledovné:
1) Zrušíme cca 30
2) Zavedieme
3) Uzákoníme 4) Zrušením vyššie
druhov daní, daňové
priznania, DPH,
odvody do
zdravotnej a sociálnej
poisťovne, množstvo
byrokratických
úradov a zavedieme
JEDINÚ DAŇ

ZÁKLADNÝ NEPODMIENENÝ PRÍJEM (ZNP),
vo výške cca 350,– eur
pre každého občana SR
od narodenia až do
smrti. ZNP bude
prirátaný k dôchodkom
a ku mzdám.

FUNKČNÉ
REFERENDUM.
Politici už
nebudú
rozhodovať
o nás bez nás.

uvedeného vznikne
dostatok financií na
BEZPLATNÉ ŠKOLSTVO,
ZDRAVOTNÍCTVO –
vrátane zubnej starostlivosti, ich modernizáciu
a mnoho ďalšieho.

Uskutočniť navrhované zmeny môžeme
spoločne iba vtedy, keď PRIAMA
DEMOKRACIA zvíťazí vo voľbách 2016
absolútnou väčšinou. A či sa tak stane,
je aj na Vás.

Viac info na: www.lachkovicova.blog.sme.sk, www.facebook.com/lachkovicova.jana, www.priamademokracia-pd.sk
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Len jednotná EÚ nám zabezpečí vyššie platy
Kedy sa naša životná úroveň priblíži tej rakúskej?
A prečo je téma budúcnosti EÚ a Schengenu
opäť na stole? Rozprávali
sme sa s Milanom Romanom...
Už 9 rokov pomáha vaše
združenie Záhorákom,
prečo ste sa rozhodli pre jeho založenie.
Som hrdý Záhorák a preto chcem, aby sa aj ľudia na Záhorí mali lepšie. To bol prvý dôvod pre založenie združenia ProZáhorí (vtedy ešte Za lepšie Skalicko).
Prečo sa odrazu téma budúcnosti EÚ a Schengenu
stala kľúčovou?
V celej EÚ sú len dve krajiny, ktoré sú bytostne závislé od
voľných hraníc. Sú nimi Slovensko a Česko. Zatvorenie
hraníc a zavedenie kontrol by naše ekonomiky položilo
na kolená. Za tým by nasledoval pokles platov a zvyšovanie nezamestnanosti.

Stále sa však bavíme o témach vysokej politiky.
Prečo by to mali ľudí na Záhorí vôbec zaujímať?
Som rád, že ste spomenuli ľudí, ktorí žijú na Záhorí. Práve
oni sú tí, ktorých by sa rozpad EÚ a Schengenu dotkol ako
prvých. Mnohí z nich totiž pracujú v susednom Rakúsku
či Česku. Mnohí z nich majú na druhom brehu Moravy
svoje rodiny. Viete si predstaviť, že by každé ráno cestou
do práce museli ukazovať svoje pasy? Že by cez víkend
na ceste za nákupmi alebo svojimi príbuznými museli
čakať v kolóne pred hraničným prechodom? To je niečo,
čo si ani nechcem predstaviť. Napriek tomu by sme mohli dlho rozprávať o chybách, ktoré na EÚ vidíme. Ale iná
cesta pre nás neexistuje.
Dotklo by sa to aj tých, ktorí žijú a pracujú na Slovensku?
Zoberte si napríklad majiteľov reštaurácií, penziónov,
hotelov či kaviarní na Záhorí. Dnes k nám mnohí turisti
prichádzajú práve preto, že im v tom nič nebráni a vďaka
tomu môžu spoznávať náš kraj. Zároveň tu utrácajú svoje
peniaze. Z toho máme prospech my, Záhoráci. Snažíme
sa, aby sme k nám nalákali čo najviac turistov a preto sa
musíme snažiť o zachovanie Schengenu a EÚ.
Čiže odmietate hraničné kontroly?
Odmietame nielen hraničné kontroly, ale aj akékoľvek
stavanie plotov na našich hraniciach. Keď dokážame
slovensko-ukrajinskú hranicu ustrážiť bez plota, naťahovanie ostnatého drôtu na hraniciach s našimi rakúskymi
alebo českými susedmi je čosi, čo nemôže vymyslieť
zdravý rozum. EÚ musí ostať jednotná a to sa dá dosiah-

nuť len poctivým strážením jej vonkajších hraníc. Keď to
dokážeme na ukrajinských hraniciach my, musia to vedieť na svojich vonkajších hraniciach aj ostatní.
Akými ďalšími spôsobmi sa dá dosiahnuť, aby ľudia mali vo svojich peňazenkách viac peňazí?
Som presvedčený, že sa musíme vrátiť k tomu, čo u nás
fungovalo. Tým je rovná, 19-percentná daň. Ďalším krokom je výrazné zjednodušenie podnikania, či zatraktívnenie živností.
Navrhujete zmeny, ktoré majú odbúrať najmä byrokraciu. Je mnnožstvo papierovačiek to, čo brzdí
podnikateľov?
Z vlastnej dlhoročnej skúsenosti musím povedať, že áno.
Nebojím sa povedať, že tretinu svojho pracovného času
venujem papierovaniu. Jedným z prežitkov je kniha jázd,
pretože neexistuje človek na tejto zemi, ktorý by si ju vypĺňal priebežne. Živnostníci či podnikatelia vždy posledné dva dni v mesiaci venujú spomínaniu, kde boli, kde
tankovali a podobne. Ten čas by pritom mohli venovať
svojej práci a zarábaniu peňazí.
Prehnaná byrokracia je teda podľa vás brzdou pokroku?
Jednoznačne áno. Prekáža ľuďom zarábať viac peňazí,
teda im bráni sa mať lepšie. Preto navrhujem napríklad
zrušiť kontrolný výkaz DPH.
Prečo chcete, aby boli zrušené daňové licencie?
Akúkoľvek daň je možné platiť len spätne, na základe
zisku. V opačnom prípade je to štátne výpalné, bez ktorého nie je umožnené živnostníkovi alebo podnikateľovi
pôsobiť na trhu. Navyše, daňové licencie vôbec neberú
do úvahy skutočnosť, či živnostník niečo zarobil alebo či
mu boli uhradené faktúry.
Vidíte nejakú paralelu s minimálnymi odvodmi?
Dalo by sa to porovnať. Minimálne odvody musia živnostníci platiť aj vtedy, ak nič nezarobili. Navyše, ak
ich poctivo platia desať rokov, ale v jednom mesiaci sa
omeškajú čo i len o jeden deň, počas maródoky nedostanú ani cent. Preto som presvedčený, že odvody sa musia
platiť len na základe zisku.
Spomínali ste návrat k 9-percentnému odvodu do
II. piliera. Prečo je to pre vás kľúčové?
Dôvod je jednoduchý. Dnes sa na dôchodok jedného
penzistu skladajú približne piati zamestnanci. O pár rokov, akurát v čase, keď do penzie pôjdeme my, dnešní
štyridsiatnici, sa na dôchodok každého jedného z nás
budú skladať už len dvaja pracujúci. Čiže nastanú len dve
situácie. Buď dôchodky rapídne klesnú alebo sa radikálne zvýšia dane a odvody. Ani jedno, ani druhé nie je udržateľné. Jedinou cestou je preto sporenie si na dôchodok.

Čiže navrhujete vrátiť sa k dôchodkovej reforme
spred roka 2012?
To je len prvý krok. Chcem presadiť, aby si ľudia, ktorí
sa rozhodnú vstúpiť do II. piliera, nemuseli sporiť len na
súkromnom penzijnom účte. Navrhujem, aby si 9-percentný dôchodkový účet moholi rozdeliť na dve časti.
Prvých 4,5 percenta by im išlo na dôchodkové sporenie,
druhých 4,5 percenta na splátku istiny hypotéky. Takto
by mali svoj majetok splatený rýchlejšie. Vo chvíli, keď
by dosplácali hypotéku, automaticky by sa im odvody
presunuli v celej výške do II. piliera.
Čo je najväčšou prekážkou pre zavedenie zmien,
o ktorých hovoríte?
Budem k vám úplne otvorený – najväčšou prekážkou
je pokračovanie vlády Roberta Fica aj po voľbách. Tieto
opatrenia, ale aj zmodernizovanie školstva či vyliečenie
zdravotníctva sa nedosiahne ani vtedy, ak si Robert Fico
zoberie do vlády na pomoc ktorúkoľvek zo súčasných
opozičných strán.

Čiže osoba končiaceho premiéra je jedinou prekážkou?
V skutočnosti je tu ešte jeden problém, a to ten, o ktorom
sme sa rozprávali na začiatku. Môžeme zaviesť do praxe
akékoľvek opatrenia, ktoré zvýšia platy ľudí, znížia nezamestnosť a vďaka ktorým sa pokúsime dobehnúť našich západných susedov. No pokiaľ budú Európsku úniu
rozdeľovať ploty, tak nám všetky reformy budú nanič. Ak
budeme za ostnatým plotom, ktorý nas bude oddeľovať
od Rakúska alebo Česka, tak sa začneme viac podobať na
Ukrajinu.
Veríte, že sa raz bude u nás žiť tak, ako napríklad
v susednom Rakúsku?
Pred desiatimi rokmi sme zažívali ekonomický zázrak.
Nezamestnanosť klesala, platy rástli a my sme sa životnou úrovňou začali približovať k Rakúsku či Nemecku.
Vtedy sme verili, že ešte počas našich životov ich dobehneme. Keď sme to dokázali pred desiatimi rokmi, dosiahneme to aj teraz. Ukázali sme, že to máme v sebe.
My na Slovensku vieme tvrdo pracovať, dokážame sa zaťať a preto dokážeme byť s tými najlepšími.
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Fašiang pre deti
v Dubovciach

www.prozahori.sk

Poznáme výhercov Veľkej VALENTÍNSKEJ súťaže!
Tak a je to tu! VEĽKÁ VALENTÍNSKA FOTO SÚŤAŽ pozná svojich výhercov.
Od 3. februára ste nám do redakcie ProZáhorí posielali svoje zaľúbené fotografie, ktoré boli nasledovne pridané do
verejného hlasovania.
V súťaži sa hralo o večeru v jednej z troch reštaurácií na

Záhorí. Restaurant U Radnice Skalica, Reštaurácia svätej
Margity Kopčany a Reštaurácia u zajaca Senica.
Spolu nám prišlo 210 zamilovaných fotografií, ktoré
v hlasovaní získali 9 692 hlasov! Ďakujeme všetkým zapojeným do súťaže a prajeme, aby vaša láska trvala ešte dlhé
roky.

1. MIESTO
Nikol Trávničková

Fašiang pre deti alebo „animačné a súťažné hry pre
deti s rozprávkovými bytosťami a maskotom“, bol
pokračovaním fašiangového celovíkendového programu v obci Dubovce.
Popoludnie so študentmi z VIA HUMANA bolo príjemným spestrením dubovských fašiangov, kedy si
deti a mládež nielen z obce Dubovce mohli vyskúšať
svoje zručnosti a schopnosti na animátorských stanoviskách, ktorých bolo neúrekom.
Ako inak – medzi najpopulárnejšie patrilo stanovisko maľovania na tvár, ktoré neodmysliteľne patrí
k fašiangovej atmosfére. Maskot včielka a rozprávkové bytosti nemalou mierou tiež prispeli k výbornej nálade.
Akcia vyvrcholila diskotékou pre najmenších a
rýchlokurzom break-dance, ktorý zožal veľký
úspech u najmenších a úžas u starších.
Spoločné záverečné fotenie sa detí s rozprávkovými bytosťami bolo tou pravou „čerešničkou na
torte“. Pod dohľadom Mgr. Pavla Tokoša sa vám
predstavili študenti: Tamara Lipová, Ondrej Kvaltín,
Kristína Biskupičová, Veronika Krištínová, Erika
Balážová, Matúš Behan, Monika Sopóciová, Lenka
Ludwigová, Juraj Uhrinec, Nina Rybárová a Alexandra Ferenczová.

3. MIESTO – Dávid Pavlík
2. MIESTO – Patrik Komorný

Redakcia ProZáhorí sa rozhodla udeliť
špeciálnu cenu šéfredaktora, ktorú získava Elena Šťastná! Cenou je poukaz
na večeru v Hoteli sv. Ludmila****
Skalica

Žiadame výhecov, aby kontaktovali redakciu na tel. čísle 0948 155 158.

» Valentínska kvapka krvi

Valentín je nielen čas pre zamilovaných, ale pre ZOC
MAX Skalica je to aj čas, kedy už po ôsmykrát obchodné centrum zrealizovalo vo svojich priestoroch
pre dobrovoľných darcov krvi už tradičnú akciu „Valentínska kvapka krvi“.
Heslom tohtoročnej Valentínskej kvapky krvi, ktorá sa
uskutočnila dňa 11. 2. 2016 v spolupráci s Národnou
transfúznou stanicou Trnava a Slovenským červeným
krížom Senica, znelo: 90% životov zachránia ľudia
ako ty. Buď hrdinom. Zachraňuj životy.
Odber sa uskutočnil na poschodí obchodného centra
v čase od 9.00 hod – 12.00 hod. a počet zaregistrovaných dobrovoľných darcov bol 55. Podarovať krv však
mohlo 42 darcov, z toho bolo 8 prvodarcov.
Vám, ktorí ste „rozprúdili krv vo svojich žilách“ a prišli
ste podarovať krv, z celého srdca úprimne ďakujeme.
Všetci darcovia za svoj humánny čin dostali malý balíček, ktorý obsahoval: 3€ kupón do Multikina CINEMAX,

poukaz na kávu s mliekom od prevádzky MANUEL Caffé, poukaz na vitamínový nápoj od prevádzky GALLERY
café, 1 ks cereálna tyčinka CORNY BIG od prevádzky DOMÁCA KUCHYŇA, 1 ks keks DELISSA od prevádzky Ázijské Bistro, ochutnávka: SODA STREAM, rôzne príchute
od prevádzky DOMOSS EURONICS, ochutnávka: nápoj
Mladý zelený jačmeň od prevádzky Celiceli-zdravé potraviny, 3 ks magnetka + lízatko od ZOC MAX Skalica.
Na prízemí obchodného centra študenti Strednej zdravotníckej školy Skalica merali zdarma krvný tlak. V krátkom inštruktážnom dokumente si návštevníci mohli
pozrieť ukážky Prvej pomoci a hneď aj „naživo“ si tieto
znalosti mohli vyskúšať na figuríne napojenej na počítač, ktorý hneď vyhodnocoval, či je správne „podaná“
prvá pomoc, alebo nie.
Ďalej si mohli návštevníci nechať vymasírovať študentami – masérmi krčnú chrbticu na netradičnom másážnom kresle. Masáž bola príjemná, viacerí návštevníci
túto možnosť využili a pochvaľovali si.

Tohtoročná Valentínska kvapka krvi bola úspešná a to
aj vďaka všetkým partnerom, takže im patrí naše veľké
ĎAKUJEM. Partnermi akcie boli: NTS Trnava, Slovenský červený kríž Senica, Stredná zdravotnícka škola Skalica, MULTIKINO CINEMAX, DOMOSS
– EURONICS, MANUEL Caffé, GALLERY café, DOMÁCA KUCHYŇA, ÁZIJSKÉ BISTRO, Celiceli – zdravé potraviny, mesačník ProZáhorí a spravodajský
web záhorí.sk – správy z vašej ulice.

www.prozahori.sk
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Fašiangy na Via Humana
Fašiangy na Humanuske sa zaradili medzi stálicu
v množstve aktivít Súkromnej strednej odbornej školy
VIA HUMANA v Skalici. Podujatie sa realizovalo 9. februára 2016 na podnet Mgr. Slavomíry Masrnovej, ktorá udržiava
v škole tradície a zvyky a pod
zastrešením riaditeľky Mgr. Dany
D. Mikulovej. Cieľom aktivity bolo
naplnenie filozofie školy v oblasti
humanizácie študentov prostredníctvom výchovy umením v rámci
uplatnenia medzipredmetových
vzťahov v predmetoch spoločenská a estetická výchova, telesná
a športová výchova, národopis
a praktikum ľudovej kultúry a
teória a dejiny kultúry. Podujatie bolo obsahovo zamerané na
zvyky spojené s obdobím zabíjačiek v závere fašiangov
v záhorskom regióne. Súčasťou podujatia bola príprava
zabíjačkových špecialít v reálnom čase.
Poverení učitelia, študenti II.A, II.B, II.D, II.E, III.B triedy a
spontánni študenti IV.C triedy boli zúčastnení na príprave programu, techniky, inventáru, surovín a rekvizít na

prezentáciu špecialít domácej zabíjačky – čo zahŕňalo
vytápanie masti, výrobu oškvarkov, výrobu klobásovej
zmesi, varenie zabíjačkovej kapusty na školskom dvore

pod vedením Ing. Milana Mikiča a pomocnú ruku k dielu
priložila Alžbeta Masrnová. V tom istom čase prebiehala
príprava fašiangového pečiva v učebni hotelierstva pod
vedením Mgr. Lucie Vávrovej. Počasie prialo a tak sa celá
škola poobede presunula na dvor, kde vybraní študenti predviedli nacvičený tanečno-dramatický program
v réžii Mgr. Slavomíry Masrnovej
„Fašiangy, Turíce… alebo Fašiangové zvyky na Záhorí“. Všetko
sa odohrávalo pod láskavým dohľadom rodičov a starých rodičov.
Vďaka vedeniu, zainteresovaným
zamestnancom, študentom, rodičom a priateľom školy za podporu, pomoc a sponzoring. Bol to
pekne strávený deň a máme na čo
spomínať. Prišli sme – videli sme
– ochutnali sme – chutilo nám.
Foto: Matúš Behan

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

Ľadové kráľovstvo
v Skalici
Keďže tohtoročná pani Zima veľa snehu nepriniesla, rozhodli sa pani učiteľky MŠ Skalica, elokované pracovisko Hviezdoslavova v spolupráci
s RZ pri I. MŠ Skalica usporiadať tohtoročný detský karneval v duchu ľadu, snehu a zimných radovánok. Preto sa deti, ktoré prišli v nedeľu, 14. 2.
2016 do KD Skalica ocitli v ľadovom paláci, kde ich
privítali známe filmové postavičky ELZA a ANNA.
Deti z najstaršej vekovej skupiny sa v tanečných
choreografiách premenili na snehové vločky a
roztancovali tak všetkých malých návštevníkov.

K dobrej nálade a estetickému zážitku prispeli aj tanečné vystúpenia členov TK ORION pod
vedením Rudolfa Jelínka, ktorý vedie tanečný
krúžok aj v našej materskej škole. Najväčší potlesk
zaslúžene patril choreografii našich Svetlušiek,
ktoré vo svojich troch rôčkoch odvážne predviedli
tanečné schopnosti v plnom nasadení a umocnili tak zážitok z tohto podujatia. Samozrejme, že
nechýbala ani tradičná tombola či fašiangové šišky. Putovanie po ľadovej krajine spestrili deťom
snehuliaci, ktorí namiesto tradičnej snehovej guľovačky potešili deti bublinkovou zábavou. Podujatie podporil svojou účasťou aj primátor mesta
Skalica p. Ing. Ľ. Barát.

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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Colníci v Holíči odhalili cigarety
s českými kontrolnými známkami
Colníci zo Senice v spolupráci s Kriminálnym úradom finančnej správy
včera v obedňajších hodinách odhalili na bývalom hraničnom prechode
s Českou republikou 66 800 kusov cigariet, ktoré mali uniknúť daňovému dozoru. Únik na spotrebnej dani by predstavoval 6 325 eur.
Dňa 08. 2. 2016 v obedňajších hodinách vykonávali colníci bežnú kontrou
zameranú na daňový dozor a colný dohľad na bývalom hraničnom prechode
v Holíči v smere do Slovenskej republiky. Počas nej zastavili osobné motorové vozidlo zn. Seat Alhambra so slovenským evidenčným číslom. Vo vozidle
sa nachádzal vodič so spolujazdcom, obaja slovenskej národnosti. Po výzve
colníkov, či neprepravujú tovar podliehajúci colnému dohľadu alebo daňovému dozoru sa posádka vozidla priznala, že takýto tovar prepravujú, a to
tabakové výrobky, konkrétne cigarety. Colníci fyzickou kontrolou zistili, že vo
vozidle sa nachádzalo celkovo 66 800 kusov cigariet rôznych značiek, ktoré
boli označené českou kontrolnou známkou.
Škoda na spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá by vznikla štátu uvedením tohto tovaru na trh, bola vyčíslená na 6 325 eur.
Vzhľadom na podozrenie z daňového úniku a zo spáchania trestného činu
pre porušovanie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie
tovaru prípad prevzal vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy doplnila Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava.
V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi za takýto trestný čin podľa
trestného zákona trest odňatia slobody na dobu 1 až 5 rokov.

SKALICA a SENICA:
V januári bola každá druhá nehoda so
zranením
Dopravná polícia zaevidovala v januári 2016 v okrese Senica 14 dopravných nehôd, čo je o 3 nehody viac ako vlani. Každá druhá dopravná
nehoda sa zaobišla so zranením. Z toho ľahko zranených bolo 8 osôb.
12 nehôd zavinili vodiči a v dvoch prípadoch boli na vine chodci. Najčastejšou príčinou nehôd bolo prekročenie rýchlosti, nepozornosť a porušenie
povinností zo strany chodcov. Pri dvoch dopravných nehodách namerali policajti vodičom za volantom alkohol.
8 nehôd sa stalo mimo obce a 6 v obci. Vodiči by mali zvýšiť pozornosť na
cestách I., II. a III. triedy, v piatok a v sobotu a to najmä v poobedných až
večerných hodinách. Najviac nehôd, viac ako polovicu, zaevidovala polícia
v územnom obvode PZ Šaštín-Stráže.
Na januárových cestách v okrese Skalica došlo k 4 dopravným nehodám
a ich počet klesol oproti minulému roku o 9 nehôd. Pozitívne hodnotíme aj pokles počtu nehôd s následkami na zdraví a životoch. Pri nehode
sa zranila 1 osoba ľahko a pri žiadnej z nich policajti nezistili alkohol.
Všetky nehody zavinili vodiči motorových vozidiel, najčastejšie z nepozornosti a kvôli neprimeranej rýchlosti. Vodiči by mali zvýšiť pozornosť v skorých ranných hodinách.
Polícia opakovane rieši dopravné nehody, pri ktorých vodič – vinník nehody
z miesta nehody ušiel a nesplnil si tak povinnosti, ktoré mu ukladá zákon.
Takéto 2 nehody sú opäť evidované v mesiaci január 2016 v meste Skalica na
parkovisku a v obci Brodské na miestnej komunikácii.

www.prozahori.sk

Čelná zrážka skončila ťažkým zranením
Polícia včera dokumentovala vážnu dopravnú nehodu v úseku Podbranč
Majeríčky v časti Horná Dolina. K nehode došlo v pondelok, 8. 2. krátko pred
12.00 h.
Vodič na aute Renault Master
išiel smerom od časti obce
Podbranč Horná Dolina na časť
obce Majeričky. Vodič krátko
pred nehodou predchádzal a
pri zaraďovaní sa do svojho
jazdného pruhu vpravo, prešiel
na pravú krajnicu. S vozidlom
vzápätí pri prejazde ľavotočivou zákrutou prešiel z nezistených príčin do protismeru, kde došlo k čelnej zrážke s autom Škoda Fabia. 23-ročný vodič z Trenčína,
ktorý riadil auto Škoda, utrpel
ťažké zranenia nôh a ramena.
O rok starší vodič z okr. Senica
bol po nehode jednorazovo
ošetrený. Škoda na vozidlách
bola odhadnutá na približne
25 000 eur. Okolnosti dopravnej nehody vyšetruje polícia
ako ublíženie na zdraví. Na
mieste nehody polícia prizvala aj znalca z odboru cestná doprava. V zmysle zákona hrozí za dopravnú nehodu
s ťažkým zranením trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov.
Dopravná nehoda mladých
vodičov skončila vážnymi
zraneniami. Pravdepodobne
zle odhadnutá situácia pred
prichádzajúcou zákrutou bola
príčinou dopravnej nehody.
Polícia apeluje na vodičov, aby
na úkor času zbytočne neriskovali a správali sa na cestách
zodpovedne.

Vodiči z Maďarska jazdili pod vplyvom
alkoholu
Polícia obvinila kamionistu z Maďarskej republiky z prečinu ohrozenia pod vplyvom
návykovej látky. V stredu 24. 2. dopoludnia na parkovisku pri hraničnom priechode
Brodské v smere na Bratislavu ťahačom zachytil zaparkovaný náves kamiónu DAF.
Maďarský kamionista evidentne javil známky opitosti a pri vystupovaní z kabíny
takmer vypadol. Vodič poškodeného kamiónu následne privolal na miesto políciu.
Hliadka Diaľničného oddelenia PZ Malacky podrobila 55-ročného Sándora dychovej
skúške, pričom jej výsledok bol 0,94 mg alkoholu, čo je 1,96 promile. Polícia opitého vodiča zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ vodiča
kamiónu obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky s návrhom pre
prokurátora na konanie o dohode o vine a treste. Ako profesionálnemu vodičovi mu
môže byť uložený trest odňatia slobody na dva až päť rokov.
Z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinila polícia aj ďalšieho maďarského
vodiča. Vo štvrtok 25. 2. nadránom ho v obci Medveďov (okr. Dunajská Streda) kontrolovala hliadka obvodného oddelenia. Dychovou skúškou namerali policajti vodičovi osobného auta Opel Astra 0,70 mg alkoholu, čo je v prepočte 1,46 promile. Podobne, aj on skončil zadržaný v cele policajného zaistenia a čaká na rozhodnutie súdu
o výške jeho trestu. Davidovi z Maďarska hrozí odňatie slobody až na jeden rok.

Novinky z Bratislavskej župy
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Knihy sa vracajú do škôl
Projekt pod názvom Vráťme knihy do škôl prebúdza záujem školákov o literatúru už štyri
roky. Jeho piaty ročník začal vo februári a pre
výhercov súťaže sú aj tento rok pripravené zaujímavé ceny.
Cieľom projektu, ktorý spoločne organizujú ABCknihy.
sk, Bratislavský samosprávny kraj, vydavateľstvá IKAR
a Raabe, je podpora čítania u detí a mládeže a vzbudenie ich záujmu o literatúru.
Prvé tri ročníky projektu sa zameriavali na stredoškolákov, ktorí mohli za krátky textový príspevok
o prečítanej knihe získať zaujímavé ceny. Pre veľký
záujem bola súťaž v minulom roku rozšírená o kategórie žiakov základných a dokonca aj materských škôl.
Aj preto organizátori vlani zaznamenali až neuveriteľných 21 953 príspevkov zapojených do súťaže, čo
predstavuje niekoľkonásobný nárast oproti predošlým
ročníkom.
Mladí čitatelia sa do súťaže môžu zapojiť od 15. februára do 15. apríla 2016 zaslaním krátkeho textu o prečítanej knihe, ktorú si sami zvolili. V texte objasnia
dôvody, pre ktoré si zvolili práve túto knihu, a popíšu,
čo im dielo prinieslo. Škôlkari nakreslia obrázok na základe učiteľom alebo inou osobou prečítaného textu.
Žiaci I. stupňa základných škôl môžu poslať buď text

alebo obrázok. Z príspevkov od čítajúcich detí a mládeže budú 21. apríla 2016 vyžrebovaní víťazi za jednotlivé kategórie, pre ktorých je pripravených viac ako
60 cien. Žiaci a študenti budú súťažiť o elektronické
čítačky, balíčky kníh, ale aj výlet do Bruselu. Najaktívnejšia škola získa notebook a ďalšie školy v poradí ak-

tivity si odnesú odborné publikácie od vydavateľstva
Raabe. Ocenení budú aj Knižní anjeli, ktorí vedú mládež k literatúre.
Do súťaže sa možno zapojiť na webovej stránke www.
vratmeknihydoskol.sk, kde nájdete aj podrobné informácie a pravidlá.

5. ročník

Knihy sú ako tajomné
dobrodružstvo, v ktorom
nikdy neviete čo Vás
postretne na začiatku
a čo na konci.
Evelyn

Čítaj a vyhraj!
Prečítaj knihy, registruj sa, napíš na
www.vratmeknihydoskol.sk
a vyhraj atraktívne ceny!

206x132.indd 1

1.2.2016 11:35
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Šport pre zdravie
Bratislavský samosprávny kraj plánuje v priebehu roka 2016 realizovať jedinečný projekt testovania žiakov vo
veku do 15 rokov v školách vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti. Žiakom a
študentom odborníci poradia, akým
športom by sa mali venovať.

„Zameriame sa na odporučenie najvhodnejšieho športu, na ktorý má študent
prirodzený talent. Cieľom je nájsť deťom
vhodný šport s ohľadom na ich schopnosti a, samozrejme, aj na ich zdravotný
stav. Vhodným výberom športu tak budú
decká motivované a nebudú sa trápiť na
krúžkoch, ktoré im vyberajú väčšinou rodičia,” zhrnul podstatu projektu lekár samosprávneho kraja Valerián Potičný. Prvé
testovania študentov by mali prebehnúť
už v mesiaci február. Podobný projekt
plánuje v budúcnosti realizovať aj Ministerstvo školstva SR, ktoré si však termín
realizácie stanovilo až do konca roka 2020.

» Priority

Odboru zdravotníctva BSK
pre rok 2016
• Zabrániť falšovaniu receptov nielen
v našom kraji
• Naďalej zabezpečovať dostupnú
bezplatnú zdravotnú starostlivosť
v každom regióne kraja a pre každého
pacienta
• Prevziať Polikliniku Tehelná pod svoj
patronát a súbežne rozširovať služby
v už existujúcich zariadeniach spadajúcich pod Úrad BSK
• Pokračovať v projekte Rešpekt
pre zdravie

Novinky z Bratislavskej župy

Župný projekt medzi víťazmi
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho
kraja si vo februári prevzali ocenenie za projekt komplexného zatepľovania budov, ktorý
bol zaradený medzi najúspešnejšie projekty
v programe MunSEFF. Tento program je iniciatívou Európskej banky pre obnovu a rozvoj
a Európskej komisie. Jeho cieľom je podpora
energetickej efektívnosti v municipálnom
a bytovom sektore na Slovensku.
Slávnostný galavečer programu MunSEFF sa uskutočnil v mene Európskej banky pre obnovu a rozvoj
v hoteli RadissonBluCarlton v Bratislave. Počas neho
boli predstavené najúspešnejšie MunSEFF projekty
v ôsmich kategóriách. Zástupcovia bratislavskej
župy si prevzali cenu za najúspešnejší projekt v kategórii Najaktívnejšia municipalita za projekt komplexného zateplenia celkovo 10 objektov.
„Keďže Bratislavský samosprávny kraj, na rozdiel
od iných krajov, nemohol na rekonštrukcie čerpať
prostriedky z eurofondov, využil možnosti programu MunSEFF. Podarilo sa nám zatepliť 10 budov,”
vysvetlil riaditeľ investičného odboruJán Keselý.
Z programu MunSEFF sa podarilo zrekonštruovať
Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú na
Hálovej ulici, kde kraj preinvestoval 779 998 eur.
Ďalšou školou bola Stredná priemyselná škola dopravná na Kvačalovej ulici, kde rekonštrukcia stála

685 319 eur. Rekonštrukcia Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu Na pántoch vyšla
706 000 eur, v Strednej odbornej škole na Záhradníckej v Malinove to bolo 510 345 eur. Na Strednej
odbornej škole na Svätoplukovej sa náklady na
rekonštrukciu vyšplhali na 575 035 eur, na opravu
Strednej odbornej školy automobilovej J. Jonáša
dala župa 747 689 eur a oprava Strednej odbornej
školy vinársko-ovocinárskej v Modre vyšla 493 355
eur. V rámci tohto programu bol rekonštruovaný aj
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné
stredisko Rosa v Bratislave. V areáli boli obnovené
tri stavebné objekty – SO 01 Odborné učilište s ubytovňou, SO 02 Odborné učilište a SO 03 Spojená škola. Budovy majú novú hydroizoláciu, sú zateplené,
boli vymenené parapety a na objektoch sú aj nové
okná. Náklady dosiahli 315 293 eur.
Financovanie projektu bolo z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja a oprávnené náklady
predstavujú takmer 5 miliónov eur, pričom 15%
prostriedkov získa kraj z projektu programu MunSEFF, ak rekonštrukcie dosiahnu energetickú úsporu
aspoň 30%. MunicipalSustainableEnergyFinancingFacility (MunSEFF) je iniciatívou Európskej
banky pre obnovu a rozvoj a Európskej komisie na
podporu samospráv pri projektoch energetickej
efektívnosti na Slovensku.

Novinky z Bratislavskej župy

Populárno-náučné prednášky
na župných školách pokračujú

Aj v tomto roku pokračuje Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou technickou univerzitou
v projekte prednášok pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.
„Populárno-náučnými prednáškami sme úspešne naštartovali veľmi dobrú spoluprácu. Zo strany žiakov
stredných škôl je o ne veľký záujem. Témy prednášok
sú rôznorodé. Našim stredoškolákom priblížili vedu
ako takú, ale zároveň ich prednášky povzbudzujú
v ďalšom štúdiu či ich motivujú k vedeckej kariére,” povedal k projektu Pavol Frešo, predseda
Bratislavského samosprávneho kraja.
Cyklus populárno-náučných prednášok sa začal
v školskom roku 2014/2015, kedy sa uskutočnili
tri prednášky z oblasti onkológie, matematiky
a fyziky. V tomto školskom roku boli témami
napríklad „Hliník, ktorý bol, je a ešte dlho bude“
alebo „Elektronika v našich službách – vidím,
cítim, počujem“.
Koncom januára sa uskutočnila prednáška
Barbary Ukropcovej z Ústavu experimentálnej
endokrinológie SAV s názvom „Pohyb – elixír života“.
Cieľom bolo poukázať na aktívny pohyb, jeho dôležitosť v živote človeka a na to, že slúži nielen ako prevencia pri predchádzaní civilizačným ochoreniam, ale má
pozitívny vplyv aj na zlepšenie pamäťových schopností
človeka. Prednášky si vypočuli žiaci Gymnázia Ladislava Novomeského, SOŠ obchodu a služieb S. Jurkoviča,
SOŠ elektrotechnickej, SOŠ informačných technológií
a Strednej zdravotníckej školy.
V priebehu druhého polroka školského roka 2015/16

sa uskutočnia pre žiakov ďalšie prednášky vedcov zo
SAV a STU na rôzne odborné témy. Katarína Dudeková
z Ústavu experimentálnej psychológie SAV bude prednášať na tému „Čo (ne)vieme o peniazoch? 10 dôvodov,
prečo je potrebné vzdelávanie a samovzdelávanie v oblasti financií“, Ivana Budinská a Ján Zelenka z Ústavu
informatiky SAV majú pripravenú prednášku „Ako robot
spoznáva svet“, Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV bude prednášať o „Migrantoch/
xenofóbii/národnej identite“, Viliam Novák z Ústavu

hydrológie SAV má pripravenú prednášku „Prečo sa voda
na zemi nikdy neminie?“ a Boris Klempa z Virologického ústavu SAV porozpráva žiakom „O lovcoch vírusov“.
Marián Vojs z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
bude prednášať na tému „Uhlík náš každodenný alebo
ako vyrábame diamanty na Slovensku“ a Jaroslav Kováč z rovnakej fakulty má pripravenú prednášku „Cesty
svetla – nanoštruktúry a ich využitie v optoelektronike“.
Prednášky si vypočuje vyše tisíc žiakov z rôznych škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
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Európske samosprávy
vyzývajú zachovať
slobodu pohybu
Politickí predstavitelia regiónov a miest
EÚ diskutovali s predsedom Európskej
rady Donaldom Tuskom na plenárnom
zasadnutí Európskeho výboru regiónov
o hlavných výzvach, ktorým Európska únia
v súčasnosti čelí, a o úlohe miestnej a regionálnej samosprávy. Bratislavský samosprávny kraj reprezentoval podpredseda
BSK Martin Berta.
„Nasledujúcich šesť týždňov bude rozhodujúcich pre budúcnosť Európskej únie a úloha
našich miest, obcí a regiónov bude kľúčová pri
konfrontácii s výzvami, ktorým EÚ čelí,“ uviedol
predseda Európskej rady Donald Tusk. Vo svojom
príhovore pred zástupcami regiónov a miest EÚ
zdôraznil význam úlohy, ktorú regióny a mestá
zohrávajú pri riešení aktuálnych problémov EÚ,
vrátane migračnej krízy.
Miestni a regionálni politickí predstavitelia počas diskusie zdôraznili predovšetkým význam
zachovania slobody pohybu v rámci schengenského priestoru, ktorý podľa nich patrí k najväčším úspechom európskeho integračného
projektu, ale zároveň zdôraznili nevyhnutnosť
adekvátne zabezpečiť vonkajšie hranice Schengenu.
„Sloboda pohybu predstavuje jeden zo základných pilierov, na ktorých je Európska únia založená. Jej obmedzenie by malo zásadný dopad
na európsku ekonomiku, ktorá sa ešte stále
spamätáva z dôsledkov finančnej krízy,“ povedal podpredseda Bratislavského samosprávneho
kraja Martin Berta, ktorý v Bruseli zastupoval
bratislavský región. „Je zároveň veľmi dôležité
počuť, že vrcholní predstavitelia si uvedomujú
nezastupiteľnú úlohu, ktorú zohrávajú samosprávy pri riešení aktuálnych výziev spojených
s prílevom migrantov do EÚ,“ dodal vicežupan
BSK v reakcii na príhovor Donalda Tuska.
Európsky výbor regiónov na svojom plenárnom
zasadnutí prijal vo štvrtok 11. februára rezolúciu, v ktorej zdôraznil význam slobody pohybu
v rámci schengenských hraníc. Podľa zástupcov
európskych samospráv zavedenie hraničných
kontrol nepredstavuje reálne riešenie pre zastavenie prílevu imigrantov a navyše môže mať
vážne dôsledky pre európsku ekonomiku a cezhraničnú spoluprácu krajín EÚ.
„Hraničné kontroly nie sú riešením pre nikoho. Ani pre pohyb ľudí a už vôbec nepomôžu
výrobe. Na západnom Slovensku máme tri
automobilky, pre ktoré by hraničné kontroly
znamenali nielen časovú, ale aj finančnú stratu,“ uzavrel predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
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Novinky z Bratislavskej župy

12 miliónov eur na zatepľovanie, rekonštrukcie a opravy
V roku 2016
4,5 mil. eur na zateplenie
» 6 školských objektov
» 2 objekty sociálnych služieb
4,5 mil. eur na komplexné rekonštrukcie
» 2 objekty kultúry
» 1 školský objekt
3 mil. eur prevádzkové opravy
Zatepľovanie budov v správe Bratislavského samosprávneho kraja bude pokračovať
aj v tomto roku, napriek tomu, že program
MunSEFF je už ukončený. Bratislavská župa
vyčlenila zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na tento účel, aby tak dosiahla
ďalšie znižovanie prevádzkových nákladov
budov vo svojej správe.

Vlani Bratislavský samosprávny kraj zrealizoval rekonštrukciu 10 objektov. Vymenil na
nich okná, vstupné dvere, vyreguloval vykurovacie systémy a zateplil ich. Investície vlani
dosiahli sumu 5,25 milióna eur.
V roku 2016 plánuje župa pokračovať: „V tomto roku počítame s investíciami do objektov
kultúrnych, sociálnych a školských zariadení, ktoré sú zamerané na energetickú úsporu, rekonštrukcie, resp. opravy. Spolu pôjde
o viac ako 10 objektov“, uviedol Ján Keselý,
riaditeľ Odboru Investičných činností, správy
majetku a verejného obstarávania BSK.
Na zateplenie šiestich škôl a dvoch objektov sociálnych
služieb plánuje župa preinvestovať 4,5 milióna eur.
Okrem investícií do zateplenia plánuje župa v tomto
roku vynaložiť ďalších 4,5 milióna eur na komplexné
rekonštrukcie dvoch kultúrnych objektov a jednej školy.

Zároveň, na mnohých ďalších budovách bude kraj robiť
potrebné prevádzkové opravy v celkovom objeme 3 milióny eur. Jedná sa o stavebné opravy konštrukcií, výmenu
technických zariadení budov, opravy a výmeny rozvodov
sietí. Do budov, ktoré má kraj v správe, bude teda v tomto roku investovaných dohromady až 12 mil. eur.

Poradíme Vám:
Ako cestovať integrovanou dopravou
» Čo potrebujem pre vybavenie bezkontaktnej čipovej karty?
Pre vybavenie bezkontaktnej čipovej karty potrebujete preukaz totožnosti, ideálne občiansky preukaz
alebo pas a fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm (u Slovak Lines vás na mieste odfotia). Ak ste senior, držiteľ
preukazu ŤZP alebo si nárokujete na iný druh zľavy,
potrebujete si priniesť k tomu príslušné potvrdenie či
doklad.
Neviete si dať rady s integrovanou dopravou?
Pripravili sme pre Vás jednoduchý prehľad najčastejších otázok a odpovedí o integrovanej
doprave.
Bezkontaktná čipová karta
» Na čo slúži bezkontaktná čipová karta?
Bezkontaktná čipová karta slúži v systéme IDS BK ako
nosič predplatného cestovného lístka, alebo ako nosič
elektronickej peňaženky.
» Kde si môžem vybaviť bezkontaktnú čipovú kartu?
Kartu si môžete vybaviť osobne aj cez internet alebo môžete požiadať Vášho blízkeho o jej vybavenie.
Môžete si ju objednať aj na internetových stránkach
všetkých dopravcov integrovanej dopravy.
» Musím ísť po kartu na predajňu, keď si ju objednám online?
Nie. Dopravný podnik Bratislava zasiela hotovú bezkontaktnú čipovú kartu kuriérom do piatich dní a
Slovak Lines Vám ju pošle poštou na Vami uvedenú
adresu.

Bezkontaktná
čipová karta
dôchodca 60 – 62
dôchodca 62 – 70
dôchodca 70 a viac
ŤZP / ŤZP-S

potrebné doklady
potvrdenie Sociálnej poisťovne o dôchodku, foto, preukaz totožnosti
preukaz totožnosti, foto
preukaz totožnosti, foto
foto, preukaz ŤZP, preukaz
totožnosti

» Koľko stojí bezkontaktná čipová karta?
Bezkontaktná čipová karta stojí u každého dopravcu
inak. Najlacnejšie ju vybavíte v predajni Slovak Lines,
a to za 3 eurá. Rôzna cena karty vyplýva z osobitných
zmluvných podmienok dopravcov s dodávateľom.
Karta od ktoréhokoľvek z troch dopravcov ŽSSK, DPB
aj Slovak Lines Vám bude slúžiť v IDS BK rovnako.

Bezkondoba
dodacia
taktná čipocena
platnosti
lehota
vá karta
do 10
ZSSK
do 30 dní
5€
rokov
DPB
5 rokov
na počkanie 5,30 €
Slovak Lines 5 rokov
na počkanie 3 €
SeniorPas
» Čo je SeniorPas?
SeniorPas je cestovný lístok pre seniorov vo veku nad
70 rokov a platí 1 rok. Použitím SeniorPasu môžu seniori cestovať celý rok zadarmo, a to v celej sieti IDS
BK. Po roku si ho cestujúci môže jednoducho predĺžiť.
SeniorPas sa nahráva na bezkontaktnú čipovú kartu
cestujúceho.
» Kto si môže vybaviť SeniorPas?
SeniorPas si môžu vybaviť osoby staršie ako 70 rokov,
a to bez ohľadu na miesto trvalého pobytu.
» Dokedy si môžem vybaviť SeniorPas?
SeniorPas je možné vybaviť kedykoľvek počas otváracích hodín predajní u dopravcov alebo na internete.
» Koľko stojí SeniorPas?
SeniorPas nestojí nič, pretože je to bezplatný cestovný
lístok. Cestujúci si však musí zaplatiť bezkontaktnú čipovú kartu, na ktorú mu dopravca SeniorPas nahrá. Tá
mu bude platiť minimálne 5 rokov.

Túžite

mať svadbu na zámku, v luxusnej reštaurácii alebo v záhrade plnej zelene?

V hoteli

Sv. Ludmila
môžete

mať

všetko

naraz.

Sv. Ludmila
miesto pre váš svadobný deň

Unikátna stavba s komfortným interiérom leží na rozhraní parku a prírodnej
záhrady, na okraji jedného z najslávnejších vinohradníckych miest tejto krajiny.
Uvítajte svojich hostí v klimatizovanej sále či v ružovej záhrade,
vždy s možnosťou obradu priamo na mieste.
Zvoľte si svadobnú tabuľu vašich snov.
Svojimi službami prispejeme k tomu, aby bol tento deň pre vás nezabudnuteľným.
HOTEL SV. LUDMILA * Tehelňa 40, 909 01 Skalica, Slovac Republic
* tel.: +42134 697 7777, +421910 856 102 * fax: +42134 697 7778
* email: info@hotelsvataludmila.sk

www.hotelsvataludmila.sk
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TALENT ZO ZÁHORIA:
beatboxer Adam Lastovička
Mladosť a odvaha, tak by sa dal definovať
Holíčan Adam Lastovička. Adam sa venuje už
dlho beatboxu, má za sebou veľa úspechov,
ktoré ho posúvajú stále dopredu. Prečítajte si
náš rozhovor s ním.
Predstav presnejšie čitateľom, čo je to beatbox?
Zdravím, takže beatbox je považovaný tiež ako
5. element hip-hopu, aj keď vlastne v beatboxe
sa dá spraviť myslím každý štýl hudby. Ide iba
o kreativitu. :)
Ako si sa dostal k beatboxu?
Pred 7 rokmi, keď som mal 13, som chcel byť
raperom, no môj hlas mi bol natoľko odporný a
smiešny, že som musel skúsiť niečo, kde nemusím

rozprávať a ľudom nebude na smiech môj tenký
hlas.
Aké sú tvoje najväčšie úspechy?
S mojím kamarátom tvoríme zoskupenie „Press
play crew“, čiže s ním sme robili predskokanov
rôznym dobrým menám, či už z SK alebo CZ. V sólo
ceste som skončil v semifinále majstrovstiev Slovenskej republiky (neoficiálne 3. miesto).
Tvoje vyhliadky do budúcna sú aké?
Buduje sa nemálo spoluprácí, v ktorých nájdete
či spojenie gitary, spevu, tak aj tvrdého rapu. Po
maturite by som chcel ďalej tvoriť a bývať v Prahe.
Uvidíme…
Čo ťa na beatboxe baví?

Baví ma na tom to, že v beatboxe nie sú žiadne
hranice. Najlepší je ten, kto je najviac kreatívny a
muzikálny. Baví ma najmä neustále zlepšovanie
a videnie posunu vpred.
Ako sa vytvárajú nové a nové zvuky?
Je to jednoduché, vidíš niečo na videu, začneš to
napodobovať a trénuješ. Na SVK máme komunitu, ktorá sa stále rozrastá a väčšinou si ukazujeme
zvuky medzi sebou a učíme sa navzájom.
Kto je pre teba v beatboxe najväčšou inšpiráciou?
Jednoznačne francúz Alem. Jeho muzikálnosť a
cit k hudbe je niečo nenormálne. Ďalej Dharni,
Reeps one, Napom,… Je ich neskutočne veľa, ale
toto sú tí moji najobľúbenejší.
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EleniS pokrstila dlho očakávané DVD pre
deti „Tancujeme s vílou Ellou“
Autorka rozprávkovejknihy PAPILLÓNIA – Magická
misa vydáva v týchto dňoch nové DVD s pesničkami
pre deti „TANCUJEME S VÍLOU ELLOU“.
Tento raz sa rozhodla EleniS pokrstiť DVD v Senici,
v priestoroch Hravej Kaviarne Slniečko. Krstným otcom
sa stal Henrich Dlhý, ktorý pokrstil DVD vílím prachom a
zaželal mu veľa úspechov. Po slávnostnom krste roztancovala víla Ella všetky detičky, ktoré do Slniečka zavítali,
aby si nenechali ujsť túto slávnostnú udalosť.
DVD nadväzuje na rozprávkovú knihu PAPILLÓNIA a slnečná víla Ella priletela z rozprávkovej ríše opäť do sveta
ľudí, aby roztancovala a rozveselila všetky detičky. Deti
nájdu na DVD 12 tanečných videoklipov, pri ktorých si
môžu zatancovať s vílou Ellou a jej tancujúcimi kvetinka-

mi každý deň. Aby si mohli detičky odpočinúť a načerpať
nové sily, nachádza sa na DVD aj odpočinková časť, v ktorej prečíta Ella detičkám krásne rozprávočky okorenené
múdrosťou.

kultúra
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» Fašiangy
Fašiangová
zabíjačka v Senici
Fašiangy sú symbolom veselosti, zábavy
a hodovania. Typické pre toto obdobie je
aj konanie zabíjačiek. Presne toto si povedali aj členovia senického 2. mestského výboru na čele s poslancom Filipom
Lackovičom a usporiadali pre obyvateľov
„starého sídliska“ v Senici fašiangovú
zabíjačku.

Ľudia si pochutnávali za jaterničkách, pečenom mäse či klobáskach a veru že im chutilo. Podľa ich slov to bola príjemná zmena
a všimli si, že sa tu v poslednom čase začína
obnovovať život.
„Minulý rok
na jeseň sme
usporiadali
podujatie pre
deti – Rozlúčku s letom
s maľovaním
na tvár, skákacím hradom a inými
zábavami pre najmenších a teraz sme sa
rozhodli uľahodiť aj dospelým a chceli
sme prísť s niečím tradičným, preto sme
si vybrali práve zabíjačku. Okrem kultúrnych podujatí sme však pre obyvateľom
zabezpečili aj nové lavičky a do budúcna
budeme tlačiť mesto do výmeny starého
osvetlenia za nové či opravu chodníkov.
Vieme aj o potrebe bankomatu a o ďalších
požiadavkách obyvateľov, ktoré chceme
postupne vybaviť, aby sa nám tu žilo krajšie“ doplnil Filip Lackovič, predseda výboru.

14

MAREC 2016

www.prozahori.sk

LUKÁŠ TISOŇ: Prečo, preboha, kandidujem za SDKÚ-DS?

Máme v Skalici živý skanzen 90-tych rokov. Miestny
„podnikateľ“, ex-primátora kamoš, veľké auto, spôsoby vyhadzovača vidieckej diskotéky. Tento pán kšeftuje v meste s všeličím, od ochranných pomôcok až po
lukratívne pozemky.
No a jedného dňa sa „podnikateľ“ rozhodol, že bude
do Skalice zvážať staré pneumatiky zo široka-ďaleka,
obnoví činnosť v bývalej spaľovni, pár metrov od panelákov a tento pneumatikový odpad bude rozkladať
technológiou čínskej konštrukcie s tureckými papiermi (fakt, nesrandujem).
Je jasné, že z toho pol mesta okamžite omdlelo a čakalo, že primátor vec zastaví. Lenže primátor (kamoš
„podnikateľa“) nielenže nič proti neurobil, ale naopak,
bez toho, aby sa kohokoľvek opýtal, vydal k zámeru písomný súhlas. Čo teraz?
Novinár by o tom písal a nič by sa nestalo. Biela vrana
by na to upozornila a nič by sa nestalo. Niekto by možno podal trestné oznámenie a ... nič by sa nestalo. Tak
čo robiť, ako uchrániť ľudí pred týmto bordelom?
Zasiahnuť muselo zastupiteľstvo, ktorého som členom. Lenže, kto sú zastupitelia? Dobrovoľníci, ktorí
v takomto konflikte stoja proti primátorovi, čo má

dosť času a benefitov, aby si zaviazal pol mesta, proti
celému aparátu mestského úradu (ktorý musí plniť
úlohy) a proti ekonomickému záujmu „podnikateľa“
nie jemných mravov.
Táto skupina dobrovoľníkov, poslancov zastupiteľstva,
teda hľadá, kde nájsť pomoc, kde nájsť oporu. Pre väčšinu médií je to nezaujímavá lokálna téma, o väzbách
lokálneho štátneho aparátu (teda jeho šéfov) na primátora si netreba robiť ilúzie.
Zostávalo nám teda jediné, obrátiť sa na, verejnosťou
úprimne nenávidené, materské strany poslancov v zastupiteľstve.
Politické rozloženie síl v zastupiteľstve bolo také slovenské. Smer a jeho „nezávislí“ mali +/– polovicu, my
z SDKÚ a KDH +/– druhú polovicu a pár nezávislých,
SaS – 0, Most – 0, NoVa – 0, OĽaNO – 0. Aby som bol
fér, po posledných komunálnych voľbách (2014) to je:
Sieť – 0, SaS – 0, Most – 0, Nova – 0, OĽaNO – 0.
Bolo to teda na pomoci strán SDKÚ a KDH (Smer bol
z hry pre podporu primátora, aj keď jednotliví poslanci
zhrození zámerom zahádzať Skalicu pneumatiku pomáhali), aby poskytli podporu pre poslancov.
A oni ju poskytli. Len vďaka spolupráci a podpore

strán SDKÚ a KDH našli poslanci silu a aj odvahu zorganizovať sériu akcií (petícia, spolupráca s občianskou
spoločnosťou a médiami) a nakoniec presvedčiť dosť
poslancov v zastupiteľstve, aby zastupiteľstvo zlomilo
temné spojenectvo primátora a „podnikateľa“, ktorého produktom mala byť smrdiaca čínska hlúposť a
haldy pneumatík pod oknami Skaličanov.
Nepolitická politika je utopistický nezmysel. Pri všetkých chybách a prešľapoch politických strán, strany
sú potreba. Skaličanov by trápila spaľovňa pri ich
detskom ihrisku prinajmenšom rovnako ako školstvo
či zdravotníctvo. Napriek tomu by v tom ostali sami,
ak by nebolo politických strán, ktoré podporili svojich
poslancov.
Lenže SaS, OĽaNO-Nova ani nemajú záujem byť skutočnými stranami s členmi a zástupcami v regiónoch,
ktorí riešia lokálne, pre miestnych však životne dôležité otázky. Sú to elitárske kluby, iste aj s technokratmi
a čestnými ľuďmi, ale kluby, nie strany. Rovnako sú na
tom všetky napodobeniny SaS – Šanca, Skok, Boris
Kollár.
Most, je milý národnostno-občiansky projekt, ale stranou mimo juh Slovenska a bratislavské Staré Mesto sa
nikdy nestane. Rád by som sa mýlil, no doterajšia trasa Siete skôr kopíruje SaS.
Uvedené „strany“ sú skôr projekty. Lepšie či horšie, ale
stále len projekty so svojím projektovým riadením,
financovaním a najmä cieľmi. Bez ambície mať celoslovenskú členskú základňu, ktorá by sa sama spravovala, ktorá by bola „stranou“ v pravom slova zmysle,
základňou ktorá by bola schopná prenášať demokratické princípy zo svojho vnútra do spoločnosti, ktorej
regióny by boli oporou centru a centrum oporou mestám a obciam.
Kolegov z KDH si vážim, ale môj vzťah k ideám, ktoré
sú pre nich teraz tak dôležité, je slobodnejší.
To je odpoveď na otázku, prečo kandidujem za SDKÚ,
napriek všetkým tým výčitkám, ktoré môžete vysloviť
a mali by ste pravdu.
Lenže ja som zažil, že keď išlo do tuhého, či už pri
spaľovni alebo pri pokuse o predaj mestských lesov,
že vám nepomôžu veci zmeniť ani noviny, ani mimovládky, ale len kolegovia z tých neobľúbených politických strán.
Nebudem sa tváriť, že SDKÚ neprešla tažkým obdobím, že neutrpela straty. Nebudem tvrdiť, že je jednoduché ísť s kožou na trh so značkou, do ktorej sa
obúvajú všetci. Ale ja neverím na úspech ľahších ciest.
SDKÚ má ambíciu byť slobodnou celoslovenskou stranou, jej členovia chcú byť členmi takej strany, je to
v našej DNA. Dokiaľ to tak bude, som pripravený jej
pomáhať.
Lukáš Tisoň
Kandidát s číslom 10. za SDKÚ-DS

16 oddych
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» Slovo

Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
molino,
Montánus,
safrol

šéfredaktora

staršie
mužské
meno

stalo sa
krajším

chy

biely
nerast

Tajni ka

okukávate

zrebná
bavlnená
tkanina
opal,
ohorok

nepožívajú tekutinu

Idú dvaja policajti po ulici a jeden
sa s ažuje druhému:
- Predstav si, bol som u lekára
a povedal mi, že pravdepodobne mám
týfus. o myslíš, je to nebezpe né?...
- Tak to je ve mi nebezpe ná choroba.
Pri takej chorobe bu prídeš o rozum
alebo zomrieš!...
- Prosím a,... odkia to ty vieš?...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
citoslovce
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tla ovej
kancelárie
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nitrid
tantalu
druh
tanca
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sudoku
3

7

štrnás veršová
lyrická
báse

veru áno
(zried.)
zatieni
ujko
(zastar.)

zmá alo
rosou
mesto
v Po sku

alumíniová
fólia

skratka
basklarinetu
staršia
jednotka
plošného
obsahu

ženské
meno

safrolová
látka
zbi
(expr.)

nesotí
dovnútra

Pomôcky:
sonet,
jive, ilit,
Asa

žena, ktorá kolaboruje

stratégia
ovial
(kniž.)

súhlas

Rok 2016 je už v plnom prúde. Na našom
facebooku aktívne prebiehali v mesiaci
Február dve veľké súťaže. Prvá bola Veľká Valentínska fotosúťaž, počas ktorej
nám prišlo 250 zamilovaných fotografií,
za ktoré ste hlasovali. Druhou bola NAJ
FOTO ZÁHORIA, za ktoré ste znova hlasovali. Výherná fotka sa stane titulnou
fotografiou aprílového vydania novín.
Mesiac marec nám prináša veľa aktivít.
Jednou z hlavných tém sú určite Parlamentné voľby 2016. 5. marca si vyberieme, kto bude o nás rozhodovať ďalšie
4 roky. Verím, že pôjdete k urnám a rozhodnete sa srdcom a rozumom pro Záhorí! ;)
Koncom mesiaca nás čakajú Veľkonočné sviatky. Dúfam, tak isto ako aj vy, že
počasie sa umúdri a užijeme si ich v príjemnom slnečnom počasí bez zimných
búnd.

zna ka
irídia

vytvára
zabratie
zožieral
(kniž.)
kri í
(expr.)
Elektrárne
Nováky
judejský
krá

arujeme,
meníme
orientálny
spôsob
úpravy
kvetov

zna ka
terbia
E V
Trebišova

pisate ka
noviel

prever!

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

!

záruka
(práv.)

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o lístky na Michala Davida v Holíči. Správnu odpoveď pošlite do 26. 3. 2016 na
e-mailovú adresu sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.
sk, Potočná 54, 909 01 Skalica. Tajnička z minulého čísla: „... Ja som klopal, ja idem otvoriť!“ Výherca
z minulého čísla: Veronika Masaryková, Senica. Výherca získal ročné predplatné ProZáhorí.

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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