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» Malacky

Plaváreň v Maline je 
od 22. 2. otvorená

zdroj: malacky.sk

Širokú verejnosť nepochybne 
poteší správa, že po ukončení 
rekonštrukčných prác je od 
22. februára, opätovne v pre-
vádzke plaváreň v športovej 
hale Malina.

Na návštevníkov čakajú nové 
šatne a celkove zmoderni-
zovaný interiér v štýlovom 
dizajne. Vstupné zostáva ne-
zmenené.

Tešíme sa na vás.

Poznáme víťaza Valentínskej súťaže!
Na facebookovej stránke webového portálu ProZáhorí bežala súťaž pod názvom Valentínska súťaž. Ľudia posielali 
do súťaže fotky a tri najlepšie (podľa počtu likeov) vyhrávajú večeru v jednej z reštaurácií na Záhorí. Hlavnu cenou je 
večera na Hotel sv. Ludmila.

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 121 párov a spolu získali viac ako 10 000 hlasov. Prihlasovanie bolo možné do 11. 2. 
hlasovanie do 13. 2. Prosíme víťazné páry, aby nás kontaktovali do správy na FB!

1. MIESTO – HOTEL SV. LUDMILA 
Patrícia Janočková

2. MIESTO – PIZZÉRIA CALABRIA 
Zuzka Tothová

3. MIESTO – RESTAURANT U RADNICE 
Dominika Brnová
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» O najmenších Skaličanov je postarané, 
detské oddelenie ostáva!

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica bude 
naďalej (aj po 1. marci 2017) na svojom det-
skom oddelení v plnom rozsahu (pediatria, 
neonatológia i pôrodníctvo) a náležitej kvalite 
poskytovať, tak ako doposiaľ, zdravotnícku sta-
rostlivosť. O najmenších z regiónu Skalica ale aj 
celej spádovej oblasti nemocnice, spolu viac ako 
110-tisíc obyvateľov okresov Skalica, Senica, 
čiastočne Myjava aj Malacky, tak je bez preruše-
nia postarané.

Plynulý chod detského oddelenia nemocnice 
ako aj nepretržitá ústavná pohotovostná služba 
pre deti sú zabezpečené vďaka ochote, odvahe 
a spolupráci obvodných pediatrov regiónu a prí-
chodom na oddelenie troch nových lekárov.

Ubezpečujeme rodičov a aj budúce mamičky, že 
sme naďalej pripravení postarať sa o všetkých 
pediatrických pacientov a novorodencov. Naša 
pôrodnica pracuje normálne a celý proces sta-

rostlivosti o detských pacientov je plne zabezpe-
čený. Všetkým, ktorí sa o to pričinili a pomohli, 
najmä detským lekárom regiónu ale aj médiám, 
ďakujeme.

ENDY Gbely oslavujú 
20 rokov!

zdroj: facebook ENDY Gbely

Tanečná skupina ENDY fungujúca pod Základ-
nou umeleckou školou v Gbeloch sa v tomto 
roku dožíva svojho 20. výročia od svojho založe-
nia. Zakladateľkou tanečnej skupiny bola v roku 
1997 Mgr. Andrea Hrnčiríková – Budajová. Sku-
pinu aktívne viedla dlhé roky, zúčastňovala sú-
ťaží rôznych vystúpení, tanečných sústredení. 
Okrem tanečnej skupiny ENDY je tiež zaklada-
teľkou tanečno-speváckej súťaže BEATFORUM 
Gbely a tiež koncoročného predstavenia Hurá 
prázdniny. Tanečnú skupinu ENDY sa vždy sna-
žila viesť čo najlepšie, sledovala trendy a vždy 
išla s tanečnou dobou. Teraz vyučuje v ZUŠ Gbe-
ly ľudový tanec a Enďákov.

Ďalšou trénerkou skupiny bola Martina Kondlo-
vá – Šteflíková, ktorá vystriedala zakladateľku. 
Aktuálne skupinu vedie Lukáš Jureňa. O aktuál-
nych úspechoch a aktivitách skupiny informuje 
náš portál pravidelne. Podujatia Hurá Prázd-
niny a spevácko-tanečná súťaž BEATFORUM 
Gbely trvajú dodnes. Súťaž sa v tomto roku 
uskutoční v polovici apríla. Veľký koncert ta-
nečnej skupiny k výročiu založenia skupiny sa 
uskutoční 17. marca 2017.

Záhorák za rýchlosť 215 km/h dostal pokutu 800 EUR!
zdroj: cas.sk

Ďalší cestný pirát zo Záhoria. Za prekročenie maxi-
málnej dovolenej rýchlosti na diaľnici o 85 km/hod 
policajti Záhorákovi (42) uložili poriadne mastnú 
pokutu! Vodič (42) zo Záhoria za volantom Merce-
desu S 350 na diaľnici D1 sa v katastri obce Ladce 
(okres Ilava) rútil rýchlosťou viac ako 215 km/hod, 

čím prekročil maximálnu povolenú rýchlosť.

Vodičovi diaľniční policajti uložili najvyššiu možnú 
pokutu, akú je možné uložiť na mieste – 800 €. Ako 
uviedla trenčianska krajská policajná hovorkyňa 
Elena Antalová – rýchlosť jazdy je jedna z najčastej-
ších príčin dopravných nehôd!

Muž v Lozorne spadol z lešenia, na mieste zomrel!
zdroj: cas.sk

Leteckých záchranárov v pondelok popoludní privo-
lali k úrazu dôchodcu Milana († 65), ktorý v ponde-
lok popoludní neďaleko Bratislavy spadol z lešenia 
a zraneniam podľahol.

Leteckých záchranárov v pondelok popoludní pri-
volali k vážnemu úrazu, ktorý sa stal v obci Zohor 
(okres Malacky). Po páde z lešenia z výšky približne 
tri metre si dôchodca Milan († 65) nešťastne poranil 
hlavu, hrudník a brucho a upadol do bezvedomia.

U pacienta privolaní pozemní záchranári začali 
s oživovaním, v ktorom pokračovala aj lekárka le-
teckých záchranárov. Zranenia pacienta však boli 
natoľko vážne, že ani privolaní záchranári mu už, 
žiaľ, nedokázali pomôcť a zraneniam na mieste 
podľahol – informovala hovorkyňa leteckých zá-
chranárov Zuzana Hopjaková.

„Prípadom sa polícia zaoberá,“ uviedol bratislavský 
krajský policjný hovorca Michal Szeiff.
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VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

Okres Skalica
Brodské 
Dubovce
Gbely
Holíč
Chropov
Kátov
Letničie
Lopašov
Petrova Ves

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište

Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur 

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč 
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

Lakšárská Nová Ves
Moravský Svätý Ján
Osuské
Plavecký Peter
Prievaly
Prietrž
Rohov
Rovensko
Rybky
Sekule

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov

Okres Malacky
Gajary

Jabloňové
Jakubov
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Pernek
Plavecký Mikuláš
Plavecké Podhradie
Plavecký Štvrtok

Rohožník
Sološnica
Studienka
Suchohrad
Stupava
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorská Ves
Závod
Zohor

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

Holíčanka Nikoleta 
Hílková finalistkou MISS 

Slovensko!
Mladá Holíčanka Nikoleta Hílková (21) sa prebo-
jovala až medzi finalistky najprestížnejšej súťaže 
krásy na Slovensku – MISS Slovensko. Finalistky 22. 
ročníka súťaže krásy Miss Slovensko 2017 predsta-

vili dnes v brati-
slavskom hoteli 
pred zástupcami 
médií aj rodinný-
mi príslušníkmi, 
oficiálne uviedla 
riaditeľka súťaže 
Karolína Chomis-
teková.
Nikoleta bude 
bojovať pod čís-
lom 9. Držíme jej 
palce.

Taxikári pomohli útulku 
v Kopčanoch

Tím spoločnosti Happy Taxi Skalica sa rozhodol 
finančne podporiť útulok v Kopčanoch zo svojich 
zdrojov. Vykonal tak v sobotu 18. 2. priamo v útul-
ku pani Mazúrovej odovzdal finančný dar. Vedúcou 
útulku je pani Soňa Miliánová. Okrem toho si preh-
liadli stav útulku, 
pohrali sa s jeho 
obyvateľmi.
Tím spoločnosti 
Happy Taxi Skalica 
apeluje na svojich 
klientov a širokú 
verejnosť, aby aj oni 
pomohli útulku. Ne-
musí to byť finančne, 
stačí priniesť rôzne 
hračky, granule a pod. Pre viac informácií môžete 
kontaktovať priamo pani Mazúrovú na tel. č. 0949 
801 021, alebo sa zastaviť priamo v útulku.

FK Senica prežíva existenčnú krízu!
Senický futbalový klub sa nachádza pred jarnou čas-
ťou FORTUNA LIGY vo finančných problémoch. Podľa 
aktuálnych informácií hráči klubu nemajú vyplatené 
výplaty, u niektorých ide o peniaze aj z minulého 
ročníka. Situáciu môže zachrániť len nový investor, 
s ktorým klub už rokuje. „Generálny manažér klubu 
Pavol Michalica má naplánované rokovanie s poten-
ciálnym investorom. Podľa jeho slov sú rokovania 
v celkom pokročilej fáze, rokuje sa s viac ako jedným 
záujemcom. Jeden zo záujemcov je zahraničný, ako 
aj zaznelo v médiách, jeden záujemca je z Blízkeho 
východu. Ako bolo spomenu-
té skôr, medzi záujemcami je 
minoritný vlastník klubu Pre-
mier League. My všetci v klu-
be dúfame, že tie rokovania 
sa dotiahnu do úspešneho 
konca čo najskôr a že Senica 
bude aj naďalej na futbalovej 
mape Slovenska,“ vyjadril sa 
PR manager klubu Filip Holec.

V klube prebehla aj zimná 
príprava. Hlavný tréner Miro-
slav Mentel však vraví, že bola 

velmi špecifická. „Pokiaľ sa nám podarí dotiahnuť 
to, na čom sa pracuje, tak to možno bude pre jarnú 
časť aj zaujímavé mužstvo. Ak sa dáme dokopy, tak 
budeme také mladé pušky, ktoré budú hrýzť tak od 
piateho kola, pretože na začiatku to bude ešte veľká 
nezohratosť. Ak sa naozaj podarí sfinalizovať veci, 
na ktorých sa pracuje, myslím si, že to môže byť aj 
pre divákov veľmi zaujímavé mužstvo,“ dodáva.

Finančnou krízou si pred rokom prešiel dnes už ne- 
existujúci klub HK 36 Skalica.

Dlhodobé ťažkosti s kolenom priviedli do ordinácie 
ortopéda pacientku Pavlínu. Jej zdravotné problémy 
sa začali občasnou bolesťou kolien. Neskôr bolesť pa-
cientke znemožňovala plnenie bežných čínností v do-
mácnosti i práci a v noci ju budila zo spania.

Relácia MOJA DIAGNÓZA prináša komplexný pohľad 
na diagnózu a liečbu uvedených ťažkostí. Odbornú 

stránku problému vnímavým okom posudzuje a di-
vákom prezentuje kvalifikovaný odborník z oblasti 
ortopédie a traumatológie Mgr. MUDr. Daniel Vido-
vič, MSc. Pacientka Pavlína interpretuje v reportáži 
svoje ťažkosti a pocity od vzniku prvých príznakov až 
po želané uzdravenie, ktoré tak prinieslo aj potrebné 
zlepšenie kvality života a návrat k bezbolestnej realite 
bežného dňa.

SKALICA: Unikátny operačný postup v liečbe kolena 
bol vyústením cezhraničnej spolupráce
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Lyžiarska hala na Adamove je stále len nereálnym snom Gbelanov

Zdroj: reality.etrend.sk – Tomáš Vašuta – News and 
Media Holding

Ambiciózny projekt, ktorý chcel na Záhorí vytvoriť 
podmienky na celoročné lyžovanie, dobehli problémy. 
Spoločnosť Skihall je v reštrukturalizácii. Či sa vybu-
duje komplex s krytou lyžiarskou halou, akvaparkom a 
hokejovým štadiónom, je nateraz otázne.

Písal sa rok 2008 a svetlo sveta uzrel zaujímavý zámer. 
Spoločnosť Skihall sa rozhodla neďaleko obce Gbely 
postaviť moderné športové stredisko. Aj keď námet 
vznikol ešte pred krízou, do konkrétnych plánov sa 
zhmotnil až o tri roky neskôr. V roku 2011 predstavila 
spoločnosť Skihall zámer postaviť športovo-relaxačný 
komplex.

V susedstve Adamovských jazier mala vyrásť jediná 
lyžiarska hala v celej strednej Európe. Investor sa tak 
nádejal, že pritiahne nielen lyžiarov zo Slovenska, ale 
aj z neďalekého Česka či Rakúska. „Ústredná téma 
lyžiarskej haly je atraktívna nielen ako nový typo-
logický druh v oblasti športových stavieb, ale najmä 
z hľadiska rozvoja športu a pridružených aktivít ni-
elen v rovine regionálnej ale aj z pohľadu medziná-
rodnej turistiky,“ predpokladal investor.

A na čo chceli lákať lyžiarov? Hala mala zastrešo-
vať svah s dĺžkou 380 metrov a šírkou 60 metrov so 
sklonom v rozmedzí od 20 do 10 stupňov. Svah mala 
obsluhovať jedna štvorsedačka a vlek. „Priamo pod 

telesom haly sa nachádzajú technologické priestory 
a čiastočne kryté parkovisko s kapacitou 1 350 par-
kovacích miest,“ kreslil situáciu investor.

Nemalo však zostať len pri lyžiarskej hale. V komplexe 
s rozlohou takmer 218-tisíc štvorcových metrov mali 

návštevníci nájsť aj zimný štadión, akvapark, štvorhvi-
ezdičkový hotel, tenisový a golfový areál, horolezeckú 
stenu, vodný kanál prepojený s Adamovskými jaze-
rami či námestie s občianskou vybavenosťou. Cieľom 
bolo vytvoriť celoročný športový areál, ktorý by sa 
mohol pýšiť európskymi rozmermi.

Aj keď sú plány staré takmer 10 rokov, vpred sa pro-
jekt nepohol takmer vôbec. Konatelia ho v médiách 

veľmi neprezentovali, výnimkou 
bol rozhovor pre miestny mesačník 
Gbelan, kde odhalili pozadie celého 
projektu. „V súčasnom období pre-
biehajú pomerne intenzívne roko-
vania s potenciálnymi partnermi 
z Čiech, Ruska, Rakúska a Číny. Od 
výsledkov rokovaní bude závisieť aj 
odpoveď na otázku – kedy,“ vysve-
tľovali konatelia Zuzana Zacharová a 
Vladimír Spiessa.

Už vtedy však obaja spolumajitelia pozemkov riešili 
interný firemný spor, ktorým sa zaoberal aj súd. Jeden 
z ďalších dvoch spoločníkov firmy sa totiž rozhodol, 
že si na pozemky pod plánovaným rezortom uplatní 
záložné právo. Dôvodom bolo nedodržanie splátkové-
ho kalendára. Pozemok totiž štvorica spolumajiteľov 
kúpila za 25,7 milióna eur.

Sumu zaplatil jeden z konateľov, vyrovnaná mala byť 
v 121 splátkach. Od septembra 2008 do júna 2013 
prebiehalo všetko podľa dohodnutých pravidiel, zme-
nilo sa to v júli toho istého roka, keď firma poslala na 
účet jedného zo spoločníkov len tretinu z dohodnutej 
sumy. Práve to odštartovalo snahy spoločníka o uplat-
nenie záložného práva na pozemky, kde mal vyrásť 
športový komplex.

Udalosti zašli až tak ďaleko, že sa nimi začal zaoberať 
súd, ktorý rozhodol, že jeden zo spoločníkov nemôže 
uplatňovať záložné právo na pozemky.

Okolo spoločnosti bolo následne ticho. Všetko sa zme-
nilo v apríli minulého roka, keď firma požiadala Okres-
ný súd Bratislava I o začiatok konkurzného konania. 

Do konkurzu sa však Skihall nakoniec nedostala. Súd 
konkurzné konanie prerušil a vedenie firmy v septem-
bri 2016 požiadalo o reštrukturalizáciu.

Ozdravenie firmy pod dohľadom súdu prebieha do 
dnešných dní. Medzi veriteľmi figuruje aj mesto mesto 
Gbely. Firma teraz vypracúva plán záchrany. Pred Via-
nocami požiadala veriteľský výbor o predĺženie času. 
„Predseda veriteľského výboru dňa 22. 12. 2016 
elektronicky prijal žiadosť dlžníka zastúpeného ko-
nateľkou Ing. Z. Zacharovou o predĺženie lehoty na 
predloženie záverečného návrhu reštrukturalizač-
ného plánu o ďalších 60 dní,“ prezrádza opis zasad-
nutia výboru.

Čo bude s komplexom je nateraz otázne. Projekt sa 
navyše objavil v ponuke špecializovaných agentúr, 
ktoré ho ponúkajú na predaj. TREND Reality oslovili 
s otázkami aj samotnú spoločnosť. Najprv prisľúbila 
stretnutie, neskôr ho odvolala s tým, že o aktuálnom 
stave nebude informovať.
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FOTO: Dopravná nehoda pri Holíči!
Havária 2 aút za Holíčom smer Skalica pri stavebninách. Bez väčšieho meškania. 
Dopravu riadi polícia. Informáciu redakcii poskytla Romana Masaryková.

Situáciu sledujeme. Ak viete viac informácií kontaktujte nás mailom sefredaktor@
prozahori.sk alebo FB správou.

V Skalici chodkyňu na priechode 
zrazilo auto
Polícia v ranných hodinách dokumentovala dopravnú nehodu, pri ktorej sa 
ťažko zranila chodkyňa. 34-ročný vodič osobného auta Škoda Octavia zo 
Skalice prechádzal v Skalici o 05.30 h z Kráľovskej ulice na Ulicu Vally. Z ne-
zistených príčin si nevšimol ženu prechádzajúcu po priechode pre chodcov 
a prednou časťou auta do nej narazil. V dôsledku zrážky utrpela 59-ročná 
pani, tiež zo Skalice, ťažké zranenia. Dychovou skúškou polícia alkohol vo-
dičovi auta nezistila, chodkyni bude za týmto účelom odobratá krv. Presné 
príčiny a okolnosti dopravnej nehody polícia vyšetruje, bolo začaté trestné 
stíhanie z prečinu ublíženia na zdraví.

Polícia odporúča vodičom, aby sa na jazdu autom stopercentne sústredili a 
sledovali situáciu v cestnej premávke. Koncentrácia za volantom je potrebná 
v každom okamihu a treba mať stále na pamäti, že na cestách často roz-
hodujú sekundy. Chodcom pripomíname, aby pre zvýšenie vlastnej bezpeč-
nosti nezabúdali na reflexné prvky a aby vstupovali na cestu s ohľadom na 
rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel.

zdroj: MsP Senica

Dňa 18. 2. 2017 o 22:05 hod. bol prijatý na operačné oddelenie MsP tele-
fonický oznam, že z potoka oproti kúpaliska niekto kričí od bolesti. Hliadka 
sa okamžite presunula na uvedené miesto a zistila, že v potoku je muž, celý 
mokrý a nemôže sa dostať z vody von. Policajti vstúpili do potoka a vytiahli 
z vody 52-ročného silne opitého občana zo Senice. Mal na sebe iba rifle a 
tričko. Zabalili sme ho do deky a izotermickej fólie a zavolali na t. č. 112 so 
žiadosťou o sanitku. Po príjazde sanitky bol muž prevezený do nemocnice, 
pričom jeho telesná teplota bola 33 stupňov Celzia. Následne polícia o tejto 
veci informovala jeho manželku.

Voľné miesta policajných 
príslušníkov
Na základných útvaroch Policajného zboru v pô-
sobnosti Okresného riaditeľstva Policajného zbo-
ru v Senici sú dlhodobo voľné tabuľkové miesta 
policajtov. Z uvedeného dôvodu oslovujeme ob-
čanov, ktorí majú o prácu v Polícii záujem, aby 
zaslali svoje žiadosti spolu so životopisom na 
adresu Okresné riaditeľstvo PZ v Senici, Moyze-
sova 1, 905 01 Senica.  Príslušníkom Policajného 
zboru môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, ktorý 
o prijatie požiada, pričom je bezúhonný, spoľahlivý, má minimálne úplné 
stredné vzdelanie s maturitou, je zdravotne, telesne a duševne spôsobilý na 
výkon služby, ovláda štátny jazyk  a má trvalý pobyt na území Slovenskej 
republiky.

Martina Kredatusová
vedúca oddelenia komunikácie a prevencie

KR PZ v Trnave

52-ročný opitý Seničan skončil v potoku



Tieto knihy
odporúčajú
chalani

tip Davida Krajčíka

Stephen Chbosky:
Charlieho malé
tajomstvá

tip Gregora Milera

George Orwell: 1984

tip Maxa Bolfa

Andy Weir: Marťan

6. ročník

Čítaj a vyhraj!
Prečítaj knihy, registruj sa,

napíš na
www.vratmeknihydoskol.sk

a vyhraj atraktívne ceny!
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Už šiesty ročník súťaže Vráťme knihy 
do škôl ponúkne žiakom a študentom 
možnosť vyhrať atraktívne 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 rozšírená o kategórie žiakov 
základných a dokonca aj materských škôl.

» Mladí čitatelia sa do súťaže môžu 
zapojiť od 1. februára do 31. marca 
2017 zaslaním krátkeho textu o pre-
čítanej knihe, ktorú si sami zvolili.

V texte objasnia dôvody, pre ktoré si 
vybrali práve túto knihu, a popíšu, čo 
im dielo prinieslo.

Škôlkari nakreslia obrázok na základe 
učiteľom alebo inou osobou prečíta-
ného textu.

Žiaci I. stupňa základných škôl môžu 
poslať buď text, alebo obrázok.

Z príspevkov od čítajúcich detí a 
mládeže budú vyžrebovaní víťazi za 
jednotlivé kategórie, pre ktorých je 
pripravených viac ako 60 cien. Žiaci 
a študenti budú súťažiť o elektronic-
ké čítačky, balíčky kníh, ale aj výlet 
do Bruselu. Najaktívnejšia škola získa 
odborné publikácie od vydavateľstva 
Raabe.

» Ocenení budú aj Knižní anjeli, 
ktorí vedú mládež k literatúre. Na túto 
cenu navrhujú študenti knihovníka 
či učiteľa slovenského jazyka, ktorý 
u žiakov podporuje záujem o čítanie.

» Do súťaže sa možno zapojiť na webovej stránke 
www.vratmeknihydoskol.sk, kde nájdete aj podrobné 

informácie a pravidlá.

» Knihy sa vracajú do škôl
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Divadlom proti extrémizmu

Bratislavský samosprávny kraj spolu so Sloven-
ským národným divadlom a OZ Living Memory 
pripravili  divadelný projekt proti extrémizmu 
– Natálka. Predstavenie má za cieľ otvoriť so 
stredoškolákmi diskusiu o extrémizme, jeho 
podobách a následkoch a zodpovednosti za 
svoje činy. Paradoxne, veľkú diskusiu otvorila 
inscenácia medzi politikmi a tak teraz projekt 
proti extrémizmu čelí snahám o jeho zrušenie.

Putovná miniinscenácia Natálka je venovaná predo-
všetkým študentom stredných škôl, ktorí spoznajú 
skutočný príbeh dvojročného rómskeho dievčatka, 
Natálky, ktorá takmer zomrela po tom, ako do domu 
jej rodičov hodili štyria mladíci molotovove koktejly. 
Príbeh o Natálke je dokumentárnym divadlom, ktoré 
priblíži skutočné udalosti z Českej republiky z roku 
2009.

„Predstavenie zamerané proti extrémizmu vznik-
lo z toho dôvodu, že chceme vyjsť s témou ktorá 
môže byť polemická, priamo do škôl. Predstave-
nie reaguje na extrémistické útoky na rómsku ko-
munitu. Ten príbeh je veľmi silný, veľmi ľudský na 
jednej strane, na druhej strane je veľmi agresívny. 
Verím, že aj takéto projekty pomôžu vytriediť ná-
zory v hlavách mladých ľudí a študentov,“ uzavrel 
riaditeľ Činohry SND Roman Polák.

Súčasťou putovnej inscenácie je aj 
diskusia po predstavení. Na nej by 
sa študenti mali rozprávať nielen 
o diskriminácii, ale aj o mediálnej 
manipulácii a dôsledkoch nenávisti 
na internete. „Treba o veciach roz-
právať, treba veci poznať lepšie a 
netreba im podliehať. To je dôvod 
prečo Bratislavská župa finančne 
podporuje aj tento projekt, jeho 
účasť na našich 
školách a diskusiu 
o týchto vážnych 
témach,“ vyjadril 
sa po premiére hry 
predseda Bratislav-
ského samospráv-

neho kraja Pavol Frešo. Diskusie 
prebehnú pod vedením členov o. z. 
Living Memory, Ľubomíra Morba-
chera a Martina Slávika. Až do de-
cembra 2017 by malo predstavenie 
navštíviť každý mesiac 5 stredných 
škôl.

Režisérom putovnej miniiscenácie je mladý absolvent 
réžie Matúš Bachynec a na pódiu sa pod jeho vedením 
predstavia Judit Bárdos, Marek Koleno a Richard Aut-
ner. Pod scénu a kostýmy sa podpísal Ján Husár. Od-
borné krytie projektu poskytol Fedor Gál, ktorý sa stal 
aj konzultantom inscenácie.

„Mali sme pocit, že v spoločnosti sa dejú určité 
záležitosti, ktoré, aby nemali svoje možno totál-
no-fatálno-negatívne pokračovanie, tak je treba 
asi začať pracovať s ľuďmi,“ priblížila dramaturgička 
projektu Miriam Kičiňová, „tak vznikla prvá insce-
nácia tohto nášho projektu. Potrvá celý školský 
rok a čo ja na tom špecifické, nebude to o tom, že 
deti budú chodiť do SND, ale SND bude chodiť hrá-
vať po školách. Ak si nás škola zavolá, my príde-
me, zahráme a budeme najmä diskutovať o tom 
čo študenti videli.“

Školy, ktoré majú záujem o predstavenie, môžu svoj 
záujem hlásiť na adresu kristina.letenayova@snd.sk.
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O krok bližšie 
k modernizácii cesty 
Rohožník – Malacky

Bratislavský samosprávny kraj a najmä 
jeho obyvatelia sú o krok bližšie k mo-
dernizácii cesty tretej triedy spájajúcej 
Rohožník a Malacky. Úrad totiž získal Pro-
tokol o vykonaní štátnej expertízy, ktorá je 
nevyhnutným podkladom pre realizáciu 
náročného projektu.

„Bratislavský samosprávny kraj sa dlho-
dobo zaoberá zlým stavom cesty tretej 
triedy, ktorá je najefektívnejšou spojni-
cou medzi okresným mestom Malacky a 
obcou Rohožník. Tá má vo svojom kata-
stri jedného z najväčších zamestnáva-
teľov regiónu Záhorie, teda cementáreň. 
Objem výroby však okrem zvyšovania za-
mestnanosti v okrese prináša so sebou aj 
nápor na cestu, ktorá pôvodne rozhodne 
nebola dimenzovaná na takú intenzitu 
nákladnej dopravy,“ vyjadril sa predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Pa-
vol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj ako opráv-
nený žiadateľ o eurofondy sa vďaka Proto-
kolu o vykonaní štátnej expertízy posunul 
bližšie k predloženiu žiadosti o nenávrat-
ný finančný príspevok. Ten by mal pokryť 
všetky náklady spojené s modernizáciou 
predmetnej cesty. Protokol župe vydalo 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Ex-
pertíza považuje predpokladanú hodnotu 
zákazky vo výške 8,17 mil. eur bez DPH.

Bratislavský samosprávny kraj tak môže 
predložiť žiadosť o eurofondy v aktuálne 
vyhlásenej výzve Integrovaného regio-
nálneho operačného programu. V prípade 
úspešného procesu verejného obstaráva-
nia by sa mohla rekonštrukcia začať už na 
jeseň tohto roku.

Študenti v Osvienčime

Pri príležitosti 72. výročia oslobodenia vyhla- 
dzovacieho tábora v poľskom Osvienčime zahájil 
Bratislavský samosprávny kraj projekt Pamätaj-
te! V rámci projektu zorganizoval prvú výpravu 
stredoškolákov na miesto, ktoré najlepšie ukazu-
je dôsledky extrémizmu.

„Na výročie oslobodenia Osvienčimu začala Bratislav-
ská župa na svoje vlastné náklady dopravovať študen-
tov nielen našich stredných škôl, ale stredných škôl 
z celého regiónu, do Osvienčimu. Držíme sa hesla, že je 
lepšie raz vidieť ako stokrát počuť a je to náš príspevok 
do debaty v zápase s extrémizmom.

Nemáme ambíciu poúčať študentov, 
ide nám o partnerský dialóg práve na 
mieste, kde zahynulo milión a pol ľudí 
veľmi neľudským spôsobom počas 
druhej svetovej vojny. Každá gene-
rácia žila v nádeji, že bude lepšie, že 
bude mier. Tak ako po prvej svetovej 
vojne ľudia prisahali, že už nič po-
dobné sa nesmie zopakovať a prešlo 
20 rokov a hrôzy boli ešte väčšie, tak 
ani dnes mnoho ľudí neverí, že nie-
čo podobné by sa mohlo zopakovať. 
Avšak práve na takomto mieste, keď 
debatujete s mladými ľuďmi či so svojimi vrstovníkmi, 
uvedomíte si, že extrémizmus sa znova plazivo blíži, že 
ľudia si na dobré ľahko zvykli a že obrana či imunita 
voči extrémnym názorom, nie je taká silná.

Našou ambíciou je, aby sme si názory vymenili priamo 
tu na mieste a aby sme v tých diskusiách mohli pokra-
čovať aj keď sa vrátime domov,” predstavil projekt pre 
stredné školy predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo.

Vyhladzovací tábor v Osvienčime počas prvého výjazdu 
navštívilo takmer 40 študentov z bratislavskej SOŠ pod-
nikania na Strečnianskej ulici a z bratislavského Gym-
názia Juraja Hronca. O výklad dejín v súvislostiach sa 
postaral Matej Beránek z Múzea holokaustu v Seredi. 
Jednodňové výjazdy bude pre študentov župa organizo-
vať do konca školského roka. Školy sa do projektu môžu 
prihlásiť na adrese osviencim@region-bsk.sk. 

Návšteva vyhladzovacieho tábora Osvienčim je jednou 
zo župných aktivít v boji proti extrémizmu. Bratislav-
ský samosprávny kraj koncom roka 2016 predstavil aj 
ďalší projekt proti extrémizmu – Natálka, na ktorom sa 

spolupodieľa Slovenské národné divadlo a OZ Living Me-
mory. Predstavenie Natálka vychádza zo skutočnej uda-
losti, keď extrémisti v Českej republike vhodili zápalné 
fľaše do domu rómskej rodiny a vážne zranili dvojročné 
dievčatko. V procese príprav je aj ďalší projekt pre stred-
né školy „Cesty svedomia národa“. Tie by mali zahŕňať 
návštevu Múzea holokaustu v Seredi či návštevu obcí 
Ostrý Grúň a Kľak.
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Záhorák DJ N.Y.X patrí medzi najlepších slovenských DJ-ov!
Všetci ho môžu poznať ako DJ N.Y.X, ide o mladého 
energetického DJ z Brodského DJ-ingu sa venuje  
už dlho a preto stihol nadobudnúť bohaté skúse-
nosti, široký hudobný rozsah a prácu s pulikom. 
V minulosti vystupoval pod pseudonymom DJ 
BRUNO M. alebo DJ Brumík.

Ako si sa dostal k DJ-ingu? Koľko rokov sa tomu 
venuješ?

DJ-ingu sa venujem už 10. rok, prvá skúsenosť, alebo 
inšpirácia prišla na prvej party, kde som videl hrať DJ 
a odvtedy ma to chytilo a drží až do teraz. Pochádzam 
z rodiny, kde hudba hrala veľkú rolu, mamina od 6 ro-
kov hráva na klavíri a otec zasa na gitaru.

Trvalo ti dlho, kým si sa naučil mixovať a zladiť 
hudbu? Pomáhal ti niekto, alebo si sa všetko 
naučil sám?

Bol som svojím spôsobom samouk, všetky znalosti 
potrebné k mixovaniu som nadobudol vlastným skú- 
šaním a neskoršie sledovaním iných svetových DJs na 

youtube. Paradoxom toho je, že som štu-
doval úplne iné odvetvia. Strednú školu 
som študoval marketing a managment 
a potom som pokračoval na vysokú školu 
zdravotníctva a zubnej techniky.

Aké boli začiatky?

Začiatky boli ťažké ako u každého špor-
tovca alebo umelca... musel som trénovať 
doma v detskej izbe, kde 
som už išiel svojim rodi-
čom prudko na nervy, lebo 
hudba hrala dá sa povedať 

že nonstop. Prvú akciu som odohral cca 
asi po 3 mesiacoh trénovania a to s DVD 
prehrávačom v Moravskom sv. Jáne vo 
Vinárni. Neskoršie som nakúpil inú tech-
niku určenú originál na mixovanie.

Na ktorú svoju párty spomínaš naj-
radšej a prečo?

najradšej spomínam na festivaly ako na-

príklad CARAT TUNNING party Pieštany, alebo EUROPA 
2 WELCOME SUMMER. Tých akcií bolo nespočetne veľa, 
ale každá jedna party mi dala niečo, čo ma posunulo 
ďalej a ukázalo nové možnosti.

Čo inšpirácia, kde hľadáš tú?

U známých svetových mien napr. ESKEI83, A-Trak, dj 
angelo, dj jazzy jeff, shifree and anymore... ale hľa-
dám inšpiráciu aj sám v sebe.

Aké iné aktivity mimo DJ-ingu ešte stíhaš a ve-
nuješ sa im?

Určite medzi prvú aktivitu patrí šport v jeho rôznej 
podobe a okrem toho sa venujem aj marketingovým 
aktivitám a svojim záľubám, napr: auto-moto, čítanie, 
produkcia a štúdio.
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» Hokej

SKALICA – TOPOĽČANY

» Futbal

FK SENICA – MFK ŽILINA 2:0

Najdramatickejšia štvrťfinálová séria medzi štvrtou Skalicou a piatymi 
Topoľčanmi priniesla svoje vyvrcholenie až v piatom zápase. Na Záhorí 
rozhodli o predchádzajúcich domácich víťazstvách až predĺženia a riadny 
hrací čas nestačil obom mužstvám ani tentoraz. Pred 2150 divákmi 
išli do vedenia hostia, lenže vyrovnanie z hokejok „Kráľov“ prišlo ešte 
v prvej tretine. Odvtedy slušne zaplnená Hant aréna gól nevidela, hoci 
Skaličania boli o čosi hokejovejší. Štadión opäť zaburácal až v predĺžení, 
keď tribúny rozjasal presilovkovým presným zásahom Vaškovič. Kapitán 
Skalice zariadil v predĺžení svojmu tímu už druhé víťazstvo a posiela 
prvoligového nováčika do semifinále, kde už v piatok vyzve víťaza 
základnej časti z Prešova.

FK Senica – oficiálna stránka v jarnej ouvertúre na-
stúpili s takmer úplne novým mužstvom v porovnaní 
s jesennou časťou. V základe sa objavili len štyria hráči 
zo starého kádra (Šulla, Pillár, Kratochvíl, Blažek). 
Prvý polčas priniesol prekvapivý priebeh, hlavne čo sa 
výsledku týka. Senický mladý tím hral bojovne, s na-
sadením a zaskočil jesenného majstra zo Žiliny. V 16. 
minúte mali Záhoráci po Volešákovom zaváhaní výho-
du rohového kopu, na Brigantov center si na prednú 
žrď zbehol stopér Ranko a otvoril skóre. V 21. minúte 
domáci Blažek strelou spoza 16-tky trafil brvno žilin-
skej brány. Jedinú vážnejšiu možnosť mali hostia v 29. 

minúte, keď po Maboukovom centri mieril Haskič len 
do bočnej siete. Domáci pohrozili ešte v 31. minúte, 
rýchly protiútok zakončil strelou na bránu Brigant. Se-
ničanom vychádzali rýchle protiútoky. Darilo sa v nich 
najmä striedajúcemu Turynovi, ktorý sa trikrát dostal 
do zakončenia. V 68. minúte našiel pripraveného Vole-
šáka, o štyri minúty mal obrovskú príležitosť po kom-
binácii s Bališom, no v tutovke prestrelil. Premenil až 
svoju tretiu šancu, v 88. minúte po Brigantovej akcii a 
zmätku v žilinskej obrane efektne prehodil brankára 
Volešáka. FOTO: Róbert Fritz photographer
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Ani vo februári nechýbala obľúbená akcia pre ženy 
v našom centre – „Rezervované pre ženy“ Teraz 
bola vybraná 37-ročná pani Lenka Turková, ktorá 
sa sama stará o dve deti – Adamko (12) a Dianka 
(9). Vo voľnom čase, ktorého veľa nemá, sa venuje 
svojej najväčšej záľube háčkovaniu a psíkom.

Ráno sme začali netradične, návštevou kaderníctva 
GOŠA, v ktorom šikovná pani kaderníčka pripravila 
našej pani moderné ombré. Po dlhej návšteve ka-

derníctva si pani Lenka odpočinula pri dobrej káve 
od GALLERY Café. Pokračovali sme obedom v Domá-
cej kuchyni. Po obede si chvíľku odpočinula v nech- 
tovom štúdiu MAX Nails, kde jej urobili gélové 

nechty. Pokračovala oproti v novom fitness centre 
MGYM, kde dostala rady, ako efektívne pracovať so 
svojím telom od Michala Holazu. O vizáž pani Lenky 
sa postarala Anna Petráková, ktorá pracuje so znač-
kou AVON. Tentokrát na „premenu“ poskytlo oble-
čenie prevádzka CROPP TOWN a obuv DEICHMANN. 

Pani Lenka odchádzala domov s darčekmi od pre-
vádzok Šperk Holíč, Koralkáreň, DEICHMANN, AVON 
– Anna Petráková a 1. day. O styling a fotografie sa 
tentokrát postaral Erik Formánek zo Skalica Plus.

„Celý deň bol veľmi super, cítim sa oddýchnutá, 
krásna a užila som si aj fotenie. Učite by som od-
poručila zažiť si tento super deň všetkým ženám,“ 
zhodnotila svoj deň pani Lenka.

Rezervované pre ženy – február
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Záhoráci v zahraničí: Rozvojová krajina ako Afrika vždy bol môj sen!
Už od malička som chcela pomáhať v rozvojových kra-
jinách. Vždy to bola Afrika, ktorá mi behala po rozu-
me. Neviem prečo, no pravdepodobne to bude tým, 
že je značne medializovaná. Teraz, počas štúdia sa mi 
naskytla možnosť vycestovať na pol roka do Indie. Ne-
váhala som a som tu.

V Indii pracujem pod záštitou Vysokej školy sv. Alžbe-
ty v Bratislave v spolupráci s občianskym združením 
Cesta domov. Mojou hlavnou náplňou je pomáhať 
v programe Podpory vzdelávania detí. Začínala som 
v „meste“ Manvi, kde sa nachádza škola, ktorá bola 
vybudovaná miestnymi jezuitmi. Program pomáha 
stovkám chudobných a diskriminovaných rodín spolu-
financovať štúdium ich detí. Deti pochádzajú z rodín 

dalitov – najnižšej kasty, ktorá sa nachádza na posled-
nom mieste v sociálnej hierarchii v Indii.

Pracujem tu aj s ďalšou dobrovoľníčkou Karolínou. 
Našou hlavnou náplňou je písanie listov s deťmi ich 
sponzorom, vytváranie vianočných a veľkonočných 
pohľadníc, rôzne administratívne práce. Voľný čas sa 

snažíme tráviť čo najviac 
s deťmi, ktoré zostávajú 
na internáte, aj keď je to 
veľmi namáhavé, pretože 
deti majú prísny režim. 
Šesťkrát do týždňa cho-
dia do školy a na voľný 
čas majú maximálne ho-
dinu denne. A keď príde 
nedeľa, na vyučovanie sa 
vždy nájde čas. Niekedy 
počas týždňa ideme na 
návštevu do sponzoro-
vaných rodín do okoli-
tých dedín, pretože je 
potrebné overiť finančnú 
situáciu rodiny, ako žijú, 
stav rodinných prísluš-
níkov. Je to jedna z na-
šich najobľúbenejších 
činností, pretože človek 
môže vidieť 
s k u t o č n ú 

krásu Indie. Vidí, ako ľudia žijú a hlavne 
tú skromnosť. Ľudia nám vždy ponúknu 
aj z toho mála, čo majú. Samozrejme, 
že nám je to nepríjemné, ale ak nezo-
berieš – urazíš. 20 kilometrov od Manvi 
sa nachádza dedinka Jagir Pannur, kde 
sa nachádza taktiež škola, kde sú spon-
zorované deti a zdravotné stredisko pre 

najchudobnejších.

Druhý mesiac sme sa 
presťahovali do mesta 
Bijapur (Vyjayapuru), 
kde sme bývali v ne-
mocnici sv. Jozefa, kto-
rá slúži pre najchudob-
nejších, ale hlavne pre 
HIV pozitívnych ľudí. 
V nemocnici žijú aj chlapci, ktorí sú 
buď siroty, alebo ich vlastná rodina 
odmietla, pretože sú HIV pozitívni. 
Z chlapcov ide neskutočná radosť, 
šťastie, láska. Momentálne tu je 
16 chlapcov. Tu sme stretli ďalšiu 
Slovenku – Barbaru, ktorá pochád-
za z Myjavy. V Bijapure sme strávili 
Vianoce, ktoré boli pre mňa jedny 

z najkrajších. S Karolínou a Barborou sme taktiež 
pripravili nejaké tie slovenské vianočné cukrovinky 
a samozrejme medovníčky nemohli chýbať. Veľmi sa 
nám páčilo, ako Indovia (kresťania) oslavujú Vianoce. 
Vianočná omša bola ako jedna veľká oslava. Chlapci 
postavali nádherný veľký Betlehem, nechýbali ani 
vianoční koledníci. Vianoce sme si užili a hlavne chlap-
ci, ktorí boli veľmi nadšení z darčekov, ktoré sme im, 
vďaka sponzorom, mohli zadovážiť. Jedinou chybič-
kou bolo, že chlapci nevedia po anglicky. Ale vždy sme 
si rozumeli a naučili sme sa pár slovíčok po kannadsky 
(lokálny jazyk).

Navštívili sme aj sirotinec Nava Sandhyia, kde je mo-
mentálne 29 detí, niektoré z nich sú HIV pozitívne. Ďa-
lej to bola návšteva Nava Chanithya, kde sú dievčatá 
vo veku od 6 do 18 rokov,  sú to dievčatá „zachránené“ 
od zosobášenia sa. Bohužiaľ, tu je bežné vidieť na ulici 
15-ročné dievča s dvojročným synom. Svadby sú tu 
z povinnosti. O svadbe z lásky tu nie je ani slychu. Bež-
ná tu je aj situácia, kedy si dievča musí zobrať svojho 
uja a deti koľkokrát nevedia, keď vyrastú, či sú súro-
denci alebo bratranci a sesternice.

Ľudia tu chodia bosí, pretože častokrát nie je ani na 
jedlo. Časté výpadky elektriny, hľadanie signálu, 
studená sprcha na štýl oblej sa vedrom, ale úprimné 
ľudské srdcia, detský smiech, ochota pomôcť, úsmevy 
od ucha k uchu. O Indii sa rozpráva – buď ju miluješ, 

alebo nenávidíš. V mojom prípade som si Indiu zami-
lovala a teším sa, čo mi prinesú ďalšie mesiace, preto-
že plánov je veľa a práce taktiež. Ale od toho tu som. 
Jediné, čo sa mi tu nepáči, je, že čas tu neúprosne beží. 
Ale užívame si tu každú chvíľku.

Každé dieťa si zaslúži vzdelanie. Dobrodincov nikdy 
nie je dosť. Preto ak chcete pomôcť kliknite na stránku 
www.cestadomov.sk. Ďakujeme!
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V jednom ve kom hoteli na riviére, na pravé 
poludnie, vystúpi krásavica na plochú strechu 
hotela, nájde si pekné mieste ko, vyzle ie sa 
donaha a ahne si na brucho. Po ase príde           
za ou ašník a hovorí jej:
- Madam, tu nemôžete leža .
- Pre o nie?... Z ulice sem nie je vidie ,                  
som za kvetiná om a navyše ležím na bruchu...
- To je pravda, ale...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.

Hrajte o zásteru a tričko ProZáhorí. Správnu odpoveď pošlite do 26. 2. 2017 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: „... No zbohom! Nalejte aj mne!“ 
Víťaz z minulého čísla: Kamila Mattová, Senica. Výherca získal zásteru s logom 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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BARAN
Február bude najprv hektický. Neskôr spo-
ločenské aktivity obmedzíte a uzatvoríte sa 

pred rušným okolitým svetom.

BÝK
Kariéra je na dobrej ceste, ale nesmiete za-
spať na vavrínoch. Je to ťažké, keď sa mu-

síte boriť aj s rôznymi podivnými problémami. Záver 
mesiaca vás poteší.

BLÍŽENCI
Február bude spoločensky aktívny. Získate 
nových priateľov, rozšírite si obzory a v ka-

riére vás čakajú lákavé príležitosti a výzvy.

RAK
Tento mesiac patrí práci a riešeniu finanč-
ných záležitostí. Až koncom februára dozrie 

čas na nové dobrodružstvá.

LEV
Vaša životná filozofia prejde menšou skúš-
kou. Súkromné a pracovné vzťahy a zdieľa-

né financie sú ďalšími horúcimi témami.

PANNA
Finančné záležitosti, zanedbaná kondícia a 
množstvo nedokončenej práce. Ale aj šťas-

tie v láske. To všetko na vás tento mesiac čaká.

VÁHY
Prvé týždne by ste mali venovať svojej dru-
hej polovičke. Záver februára je zase ako 

stvorený na zásadné zmeny v životnom štýle.

ŠKORPIÓN
Musíte zvládnuť nahromadenú robotu, ale 
nebude chýbať ani čas strávený s rodinou. 

Záverečný týždeň bude uvoľnený a plný radosti.

STRELEC
Február strávite v spoločnosti ľudí, ktorí sú 
vám najbližší. Celý mesiac bude mať veľmi 

hravú a radostnú atmosféru.

KOZOROŽEC
Tento mesiac bude potrebné venovať sa 
rodine, alebo otázkam bývania. Popritom 

zvládnete aj prácu a riešenie finančných záležitostí.

VODNÁR
Budete vášnivo presadzovať svoje predsta-
vy, komunikovať, vybavovať a popritom sa 

vám bude dariť aj po finančnej stránke.

RYBY
Tento mesiac by ste najradšej len spomínali 
a plánovali. Najneskôr koncom februára ale 

musíte začať konať.

www.astrotouch.com 

» Horoskop


