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» Záhorie
Na Záhorí chrípka
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Poznáme víťaza VALENTÍNSKEJ SÚŤAŽE!
Poznáme víťazov Valentínskej súťaže 2018.
Hlasovanie bolo ukončené 12. 2. o 23:00, podľa základných pravidiel súťaže. V konkurencii viac ako
110 fotografií sa na prvom mieste umiestnila romantická fotografia s plesovou náladou. Hlavnou
cenou pre víťaza je Valentínska večera na SKALICKEJ KOLIBE!
Celkovo do súťaže prišlo viac ako 3500 hlasov. Tešíme sa na Vás o rok.

Školy na Záhorí počas februára zatvárali
brány a vyhlasovali špeciálne prázdniny. Čekárne lekárov sa prepĺňali.
Hygiena zaznamenala vysoký nárast
akútnych respiračných ochorení. Už na
prelome januára a fabruára bola v Senickom okrese chorobnosť 28%, v Skalickom 24%.
Zatvorené zostalo napríklad Gymnázium v Skalici, Materská škola Radošovce,
Materská škola Radimov či Základná a
materská škola Gbely.
Postupne sa vystriedali takmer všetky
školy a škôlky v Senickom a Skalickom
okrese, niektoré dokonca opakovane
a tiež mnohé z okresu Malacky. Repete
si dalo napríklad skalické gymnázium
i ZUŠ-ka. O deň si predĺžili jarné prázdniny žiaci súkromnej ZŠ v Skalici, ktorým
vyhlásili voľno z dôvodu chorobnosti na
piatok 2. marca.
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SOŠ v Holíči získala 654 240 € na modernizáciu
Stredná odborná škola na Námestí sv. Martina 5,
v Holíči získala 654 240 € na modernizáciu vyučovania z úspešného projektu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt sa bude
realizovať do konca roku 2018. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie a modernizácia materiálno-technického vybavenia pracovísk praktického vyučovania a zlepšenie podmienok vyučovania.
Cca 200 000 € je
plánovaných pre
odbor dopravnej
priemyslovky
–
technika a prevádzka dopravy (TPD) a
odbor autoopravár
a autoelektrikár
(napr. diagnostické
zariadenia, zvárací
trenažér, IT učebňa
pre dopravu i s 3D systémami výučby...)
Cca 220 000 € – pre odbor informatické systémy a služby – nové kompletne vybavené učebne technickými,
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programovými a vývojovými prostriedkami pre výuku
programovania, s vysokorýchlostným prístupom na internet, interaktívnymi prostriedkami, multimediálnymi
zariadeniami a pomôckami, nástrojmi pre budovanie,
diagnostiku a správu PC sietí...
Cca 180 000 € – nové technologické zariadenia pre kuchárov, čašníkov a odbornú prax hotelovej akadémie.
Aktivitami projektu sú i stavebné úpravy – napr. prepojenie
medzi
budovami dielní a
hlavnou budovou
školy a prístavba a
rekonštrukcia vnútorných priestorov
školy z dôvodu modernizácie a zväčšenia kapacity.
Realizáciou projektu
sa zvýši úroveň pripravenosti a spôsobilosti absolventov pre prax a veríme,
že sa zvýši i atraktivita učebných i študijných odborov
školy.

» Skalica
Skalica chce
bezpečnejšie prechody
pre chodcov, požiada
o nenávratný finančný
príspevok
Mesto Skalica 1. 3. na mestskej rade schválilo zámer predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na osvetlenie
šiestich kritických priechodov pre chodcov.
Podľa štatistík dopravného inšpektorátu až
polovica nehôd vzniká v dôsledku zníženej
viditeľnosti alebo slabému označeniu chodcov. Špeciálne osvetlenie by malo pomôcť
tento stav zvrátiť.

foto: mesto Skalica

25. výročie školy Via Humana Skalica
Už niekoľko dní svietilo na
stránke školy a sociálnych sieťach slovíčko vypredané. Potešenie na našej strane. Začal sa
rok 25. výročia našej SSOŠ Via
Humana. Plesová sezóna v plnom prúde, tak hurá na ples!
Dvadsaťpäťku treba osláviť a
ako inak, ak nie so študentmi,
bývalými absolventmi, kolegami či priateľmi školy.
2. 2. – v deň polročných prázdnin – už bolo všetko pripravené.
Vypredaný a vyzdobený Kultúrny dom v Dubovciach čakal na
svojich hostí. Ples otvoril svojím
speváckym vystúpením bývalý absolvent Mário Fiantok,
pani riaditeľka Mgr. Danka Dorothea Mikulová vo svojom
príhovore zhodnotila uplynulých 25 rokov našej „dámy“,

nechýbala narodeninová torta,
bohatá tombola, dobrá hudba a
vystúpenie žiakov ZUŠ Skalica so
spoločenskými tancami.
Poviete si, ples ako každý iný. Ale
pre nás v niečom výnimočný. Asi
práve tou atmosférou. Súčasní
maturanti, bývalí absolventi, učitelia, milé stretnutia po rokoch.
A práve veľký záujem bývalých
absolventov potešil. Veď dobrú
školu tvoria študenti a „humanuska“ ich rada privíta aj po rokoch. O to viac teší, že nezabúdajú,
že si nájdu cestu k nám. Stretnúť sa, zaspomínať, zabaviť sa.
Ohlasy boli fajn. „Žiadame si repete!“ hovorí asi za všetko. Aj nabudúce, priatelia.

Osvetlené priechody pre chodcov sú dnes už
povinnou súčasťou moderných križovatiek.
Napomáhajú zníženiu nehodovosti a okrem
bežného osvetlenia často obsahujú aj výstražné signály, ktoré včas upozornia vodičov, aby prispôsobili svoju jazdu v meste.
„Aj v Skalici máme niekoľko križovatiek,
kde pravidelne dochádza k nebezpečným
situáciám a stretom. Preto sme iniciovali
podanie žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na úpravu šiestich priechodov pre chodcov, ktoré sú najkritickejšie.
Financie pôjdu z rozpočtu Ministerstva
vnútra SR, ktoré na túto oblasť vytvorilo
dotačný rámec,“ hovorí viceprimátor Skalice Milan Roman.
Mesto bude žiadať o dotáciu vo výške
takmer 25-tisíc. Príspevok nie je možné
použiť na zemné práce, ktoré sú pri tomto type stavby potrebné. Mesto by sa tak
spolupodieľalo na prestavbe priechodov
sumou približne 10 tisíc eur. „V prípade, že
budeme úspešní, úpravou prejdú priechody na Železničnej ulici smerujúce do priemyselnej zóny a na železničnú stanicu a
takisto veľmi frekventovaný priechod Ulici
Mallého v blízkosti základnej a strednej
školy a nemocnice,“ dopĺňa Milan Roman.
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Na Záhorí sme si tiež uctili pamiatku zavraždených
Podobne ako v iných mestách po celom Slovensku, aj v Skalici či Malackách sme si v piatok 3. 3. 2018 uctili pamiatku zavraždeného
novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej.
Obyvatelia prišli zapáliť sviečku na pamiatku zavraždeného mladého novinára a jeho snúbenice
v Skalici k Mariánskemu stĺpu, kde sa zúčastnil aj
zástupca skalického primátora M. Roman, a v Ma-

lackách k pamätníku M. R. Štefánika. Po celom Slovensku sa pri tejto príležitosti zhromaždili desaťtisíce ľudí,
čo je zrejme najviac od „nežnej“. Prišli si uctiť pamiatku
človeka, ktorý sa snažil odhaľovať korupciu na Slovensku
a prispeť k tomu, aby na Slovensku víťazila spravodlivosť. Kvôli svojej práci pravdepodobne aj prišiel o život.
Okrem samotného vyjadrenia úcty a sústrasti vzniká
požiadavka na objektívne a čo najrýchlejšie vyšetrenie
tohto zločinu a potrestanie nielen samotných vykonávateľov, ale aj tých, v koho záujme a na koho objednávku sa
dvojnásobná vražda stala. To, čo by malo byť samozrejmosťou, kvôli nízkej dôvere v nezávislosť vyšetrovania,

» Stupava

Získali sme dotáciu pre
podujatia v knižnici
zdroj: stupava.sk, Milan Greguš

Fond na podporu umenia podporil
projekt mesta Stupava s názvom Svet
v knižnici sumou 2500 eur.
Projekt Svet v knižnici je zameraný na rozvoj kultúrno-spoločenských aktivít v Mestskej knižnici Ruda Morica. Vďaka dotácii
budeme môcť aj v tomto roku v knižnici zabezpečiť viaceré osvedčené podujatia. Deti
sa môžu tešiť na pokračovanie obľúbeného
prírodovedného krúžku. Pokračovať budú
aj rôzne edukatívne prednášky, vrátane
detských literárnych súťaží. Ďakujeme FPÚ,
tešíme sa na vás v knižnici.

súdov či prokuratúry mnohí za isté nepovažujú. Starosta obce Záhorská Ves JUDr. Boris Šimkovič na obecnej
stránke uviedol: „Obec Záhorská Ves a starosta obce
zdieľa bolesť s rodinami zastrelených mladých ľudí,
novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky. Zároveň vyzýva vládu SR aj opozíciu, aby konečne riešili bezpečnosť
jednoduchého radového občana a nielen recidivistov
a zbohatlíkov!“ Vražda investigatívneho novinára sa dá
považovať za útok na slobodu slova, ktorá je základným
pilierom demokracie.

foto: malacky.sk, skalica.sk, ProZáhorí – LT

Záhorácky anjel s viac ako stovkou topánok!
Občianske združenie Záhorácky anjel, ktoré vzniklo
v apríli 2017 a svojou činnosťou napomáha zlepšovať život a životné podmienky chorým deťom a
deťom v sociálnej núdzi najmä hmotnými darmi,
získalo silnú pomoc. Prevádzka Šťastná nôžka v ZOC
MAX Skalica pri svojej likvidácii darovalo nepredané
topánky na pomoc práve spomínaným rodinám.

„Veľmi si vážime túto pomoc, ako aj každú druhú. Naše
združenie nedisponuje financiami, pracujeme ako distribučný kanál medzi darcom a obdarovaným, preto
nás teší, že urobíme radosť dalším rodinám,” konštatu-

je predseda zduženia Erik Formánek. Združenie
má rozdeľovanie
topánok v stave riešenia. Ak
viete o rodine,
ktorej sa zíde
pomoc, či už
touto alebo inou
formou kontaktujte združenie
emailom info@
zahorackyanjel.sk
„Venovala som sa predaju detskej obuvi, ktorá bola
kvalitná, pohodlná, a preto aj bola trošku drahšia.
Správna obuv je pre zdravý vývoj detskej nohy nevyhnutná a keďže nie každý si pre svoje dieťa môže takú
dovoliť, som šťastná, že aspoň takto môžem pomôcť.
Deti milujem a pocit detskej spokojnosti je pre mňa
tým pravým zadosťučinením,” dodáva Soňa Horňáková
prevádzkovateľka predajne Šťastná nôžka.

www.prozahori.sk
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Senica získala už druhé žihadielko
Podľa neoficiálnych výsledkov hlasovania získala Senica aj v tomto roku nové detské ihrisko – Žihadielko. Tentokrát vo veľkej konkurencii krajských miest
ako Trnava či Trenčín.
Seničania sa opäť spojili a dennodenne hlasovali celé rodiny. „Chcem veľmi poďakovať všetkým Seničanom aj
neseničanom, ktorí sa zapojili do hlasovania a zvlášť
chcem vysloviť poďakovanie Petrovi Mikulkovi, ktorý
to celé manažoval na sociálnej sieti. Je to skvelý výsledok,“ povedal senický poslanec Filip Lackovič. Presné

miesto, kde bude nové ihrisko, ešte nie je určené. Z minuloročného sa tešia v Sotinej. Podľa informácií z mesta
bude toto ihrisko umiestnené na tzv. Starom sídlisku.
Filip Lackovič, ako poslanec tejto časti mesta povedal,
že majú vytipovené dve miesta. „Bol by som rád, keby
sa do diskusie, kde presne Žihadielko umiestniť, vyslovili aj hlasujúci na sociálnej sieti a budem určite
komunikovať aj s rodičmi na Starom sídlisku. Bolo by
fajn, aby bolo blízko aj pre deti z Hviezdoslavovej ulice
a blízkeho okolia,“ dodal. Oficiálne výsledky by mali byť
zverejnené 14. marca.

» Senica

plánuje cyklotrasy
zdroj: senica.sk

Mesto Senica plánuje predložiť projekt
na získanie finančných prostriedkov z Integrovaného regionálneho operačného
programu na vybudovanie 1. etapy cyklodopravných trás v meste Senica.
Nakoľko si uvedomujeme, že dopravná
situácia je v meste zložitá, veríme, že vybudovanie siete cyklotrás po meste by pomohlo túto situáciu čiastočne vyriešiť. Sieť
cyklotrás by pomohla k väčšej bezpečnosti
cyklistov, následné zvýšenie počtu cyklistov a zníženie automobilov v uliciach by
malo pozitívny vplyv na životné prostredie
a zdravie obyvateľov. Navrhované trasy
vychádzajú z generelu cyklistickej dopravy
vypracovaného odborníkmi z danej oblasti.
Keďže cyklotrasy majú slúžiť širokej verejnosti, názor občanov mesto nás zaujíma.
Na stránke mesta Senica nájdete odkaz na
dotzník, kde sa môžete vyjadriť k plánovaným cyklotrasám.

Filip Lackovič, poslanec MsZ Senica a Peter Mikulka, koordinátor hlasovania na FB

» Valentínska kvapka krvi

Už po desiatykrát zorganizovalo Zábavno-obchodné centrum MAX Skalica v spolupráci so
Slovenským Červeným krížom Senica, Národnou
transfúznou stanicou Trnava, tradičnú akciu
Valentínska kvapka krvi 2018
Odbery krvi sa začali o 9.00 hod. a trvali do 11.00
hod.

Hlavným posolstvom tejto akcie je, aby dobrovoľní
darcovia prišli do centra a nezištne darovali to najvzácnejšie, svoju krv.

Počas týchto dvoch hodín prišlo takmer 40 darcov a
po vyhodnotení zdravotného stavu mohla NTS odobrať krv 28 darcom, čo je v prepočte na čísla presne
14 l.
Veríme, že aj toto množstvo pomôže na záchranu
nejedného života.
Šírenie humanitárnej pomoci je tým najkrajším darčekom pre obdarovaného aj pre darcu. Napriek tomu
sme všetkých darcov (aj tých, ktorí si odstáli radu, ale
nakoniec boli vyradení) odmenili malými darčekmi:
– kupón v hodnote 3 € od multikina CINEMAX
– ovocie – banán a pomaranč – Tesco
– 1 ks sladkosť od prevádzky FASHIONOPTIC
– 1 ks poukaz na kávu od kaviarne MANUEL Caffé
– 1 ks poukaz na konzumáciu od prevádzky UNIVA
– 1 ks živý kvet – Kvetinárstvo TREND
– ochutnávka mladého jačmeňa – Celiceli – zdravé
potraviny
– ručné masáže – Stredná zdravotnícka škola Skalica

Partneri akcie: CINEMAX, Tesco, FASHIONOPTIC,
MANUEL Caffé, UNIVA, Kvetinárstvo TREND, Celiceli,
Stredná zdravotnícka škola Skalica, Národná transfúzna stanica Trnava a Slovenský Červený kríž Senica.
Ďakujeme veľmi pekne ešte raz všetkým darcom a
taktiež aj našim partnerom akcie a dúfam, že sa na
budúcom podujatí VKK stretneme ešte vo väčšom
počte.
Tešíme sa na Vás už teraz☺
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» Skalica
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Malacky budú mať technickú škôlku
zdroj: malacky.sk, -lp-

Bude sa opravovať
hasičská zbrojnica
zdroj: skalica.sk

Mestu Skalica bola schválená dotácia z Ministerstva vnútra SR vo výške
30 000,– EUR na úpravu hasičskej zbrojnice v Skalici a vytvorenie nového sociálneho zázemia pre dobrovoľných hasičov
mesta Skalica.
Doteraz ako šatňa slúžil priestor pre vozidlá
a ako sociálne zariadenie bola k dispozícii
jedna sprcha a WC, ktoré sa nachádzajú
na druhej strane budovy. Šatňa je menších
rozmerov a pre 32 členov dobrovoľného
hasičského zboru nie je vyhovujúca, či už
priestorovo alebo z hygienických dôvodov.
V najbližšej dobe bude podpísaná zmluva
o poskytnutí dotácie, pričom projekt by mal
byť zrealizovaný v roku 2018.

Vezmeme si hoblík, pílku, zahráme sa ešte chvíľku...
Hra Kolo, kolo mlynské patrí k základnej výbave každého škôlkára. Iste si ju viete v mysli vybaviť: pri slovách o hoblíku a pílke deti napodobňujú prácu s týmito nástrojmi. Od nového školského roka si to budú
môcť aj naozaj vyskúšať. Malacky sa totiž pripájajú
k projektu technickej škôlky.
Čo si máme pod tým
predstaviť? „Je to vlastne
návrat ku Komenského
princípu škola hrou, spájanie konkrétneho s abstraktným,“ vysvetľuje
garantka projektu, bývalá
predsedníčka vlády SR
profesorka Iveta Radičová.
Koncept technickej škôlky
prišla osobne predstaviť
do Malaciek: „Deti sa veľmi hravou a nenásilnou formou učia, ako fungujú veci
okolo nás. Ide o rozvíjanie nielen technickej zručnosti,
ale predovšetkým logiky a matematiky, ktoré v bež-

nom živote potrebuje každý z nás. Po 3 a pol roku fungovania projektu na Slovensku môžem smelo povedať,
že máme vynikajúce výsledky. Deti sú sebavedomé, vedia rozmýšľať v súvislostiach a rozvíja sa ich osobnosť.“
Technické škôlky u nás vznikli podľa vzoru z Českej republiky, kde ich za 7 rokov vyrástli už desiatky. Na Slovensku fungujú napríklad v Poprade, Lučenci, Prievidzi
či Trnave. „Škôlkari dostanú do triedy „dielničku“ a
rôzne nástroje. Pod vedením zaškolených učiteliek
zatĺkajú klince, hobľujú
dosky, ale dokonca stavajú aj mosty či lietadlá,“
povedal Peter Beck zo
spoločnosti Edymax, ktorá
projekt realizuje.
Primátor Juraj Říha deklaroval za Malacky pripravenosť pripojiť sa k projektu.
Výchova k zručnosti s stane súčasťou vyučovania na niektorom z pracovísk našej
materskej školy. Technická škôlka v Malackách by sa
mala stať realitou od septembra 2018.

Valentínska premena v ZOC MAX Skalica
Valentín je sviatkom zamilovaných a preto sme sa rozhodli, že v rámci projektu
Rezervované pre ženy zmeníme pár. Vybrali sme mladých zaľúbencov Petru a Tomáša.
Stretli sme sa ráno v kaderníctve GOŠA, kde sa naši zaľúbenci rozlúčili, aby sa potom po
zmenách poobede znova stretli. Peťka je kaderníčka, vlasy mala zdravé a pestované,
nechcela podstúpiť zásadnú zmenu. Preto sme vlasy natočili a konce oživili valentínskou ružovou kriedou. O celkový trendy účes a vypnutie ofiny sa postarala kaderníčka
Silvia Švorcová. Stylistka Romana Svatíkova medzitým poradila Tomášovi, ktorý je fitness tréner a výživový poradca, ako si správne vybrať oblečenie na rôzne príležitosti:
na cvičenie v predajni MANIAQ sport, slávnostný oblek v predajni Michell fashion a na
voľný čas v predajni GATE.
Aby sme z neho urobili dokonalého fešáka, kaderníčka Silvia ho ostrihala a oholila.
Vizážistka Anna Petráková, ktorá pracuje s produktami značky AVON, Peťke urobila ľahký make-up. Obočie má Peťka rada podľa seba – husté a čierne (a to si vôbec nedala
vyhovoriť).
Peťku sme obliekali v predajni TAKKO. Tomáš si medzitým „odpočinul“ na pedikúre na
prevádzke Max nails.
Osobitne sme s každým boli na dobrej kávičke a tortičke v kaviarni MANUEL Caffé.
Po všetkých procedúrach mal zaľúbený pár valentínske rande v reštaurácii IL Ristorante
Italiano, kde na nich čakal slávnostne prestretý stôl a chutné menu.
Peťka dostala na privítanie od Tomáša kytičku kvetov, ktorú podarovalo Kvetinárstvo
TREND. Po výbornom obede sme potom popri spoločnom fotení chodili pre darčeky,
ktorých bolo neúrekom.
Darčeky podarovali tieto prevádzky: Šperk Holíč – retiazka s príveskom a pánsky
náramok z ušľachtilého kovu, 1. day – 4 ks 3 l štiav FRUXI, lisované za studena, Panta
Rhei – 2 ks kníh, Korálkáreň – 2 ks handmade náramkov, Medulienka – Adriana Valachovičová – 2 ks medovníkových srdiečok, Bepon – 2 páry veselých ponožiek, Cropp
– 2 ks zľavových poukážok, AVON – 1 ks telové mlieko + odznak. Stylingu a fotenia sa
aj tentokrát ujala Romana Svatíková.
Bol to náročný deň, ale stál za to. A hlavne bol MAX na Valentína svedkom jednej veľkej
lásky, tak nech im to vydrží ako v rozprávke... Tešíme sa znova o rok vo valentínskej
premene.
Pozrite si fotky z celého dňa v našej galérii☺

VELKÁ NOC
s Hotelom sv. Ludmila a Mestom Skalica

31.3.2018, 10:30 hod.- 13:30 hod.
Program pre deti:

10:30 Hľadanie čokoládových vajíčok
s veľkonočným zajacom, maľovanie na tvár,
premietanie rozprávok, tradičný veľkonočný handmade trh.
Vstupné ZDARMA

VEĽKONOČNÝ RAUT
v Garden Restaurant

4,90€ (deti)
9,50€ (dospelí)

,,ZJEDZ KOĽKO VLÁDZEŠ,,

krimi
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Na cestách

Dopravné nehody
v Skalickom a
Senickom okrese
Polícia vyšetrovala okolnosti dopravnej nehody, ktorá sa stala vo štvrtok 15. februára
o 10.30 h v obci Petrova Ves (okr. Skalica).
Neznámy vodič na neznámom aute pri
cúvaní narazil do chodca, v dôsledku čoho
87-ročný muž spadol na cestu a utrpel ľahké zranenie. Polícia žiada občanov o pomoc
pri vypátraní neznámeho vodiča, ktorý
viedol pravdepodobne biele combi vozidlo.
Zároveň žiadame aj o pomoc pri vypátraní
svedka, ktorý v tom čase vyšiel z potravín a
pomáhal chodcovi vstať.

V ten deň došlo v Skalici aj k dopravnej
nehode s účasťou cyklistky. 57-ročný vodič
z Hodonína na aute Superb nedal prednosť
v jazde cyklistke idúcej po hlavnej ceste.
Žena (57) spadla na kapotu a následne na
cestu. Cyklistka bola jednorazovo ošetrená,
vodičovi bola za nesprávnu jazdu cez križovatku a nedanie prednosti v jazde na mieste
uložená bloková pokuta.
V piatok (16. 2.) pred 20. h polícia dokumentovala tragickú dopravnú nehodu
v obci Čáry (okr. Senica), pri ktorej bola
usmrtená 66-ročná chodkyňa. Žena sa za
doposiaľ nezistených okolností nachádzala
na ceste, v pravom jazdnom pruhu smerom
na Kúty. V tmavom oblečení, bez reflexných prvkov, ju pravdepodobne vodič auta
nevidel a prešiel po nej. Telo nebohej bude
podrobené pitve na zistenie bližších okolností jej zdravotného stavu a prípadného
požitia alkoholu a iných návykových látok.
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Skalický viceprimátor podal trestné oznámenie
na neznámeho páchateľa.
V kancelárii našiel odpočúvacie zariadenie
Viceprimátor Skalice Milan Roman podal na Okresnej
prokuratúre trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Podanie súvisí s odpočúvacím zariadením,
ktoré našiel vo svojej kancelárii na mestskom úrade.
Zástupca primátora podáva trestné oznámenie, nakoľko mohlo dôjsť k spáchaniu viacerých trestných
činov.

Len ma to utvrdilo v tom, že som na správnej ceste a
v tejto práci budem pokračovať,“ doplnil viceprimátor
Skalice.
Podľa viceprimátora mohlo dôjsť k spáchaniu viacerých
trestných činov – porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy, či neoprávneného
nakladania s osobnými údajmi. „Rozumiem, že niektoré kroky i zverejnené informácie o pochybeniach či
podozreniach zverejnené po mojom nástupe, nemusia
byť príjemné pre dotknuté osoby,“ skonštatoval Milan
Roman.

Milan Roman sa rozhodol podať trestné oznámenie po
dôslednom zvážení a porade s právnou kanceláriou.
Keďže nejde o profesionálne zariadenie, ktoré podľa odborníkov používa policajný zbor, domnieva sa, že odpočúvacie zariadenie mohlo byť inštalované osobami z kriminálneho alebo mafiánskeho prostredia. „Zostal som
nemilo prekvapený, s pocitom, že sa tu vracajú praktiky z 90-tych rokov. Keďže odpočúvacie zariadenie som
našiel za zrkadlom, ktoré do mojej kancelárie pribudlo
po mojom príchode na úrad, môžem sa domnievať,
že inštalácia odpočúvacieho zariadenia súvisí priamo
s výkonom mojej funkcie a činnosti vo verejnom záujme,“ povedal Milan Roman. „Nenechám sa zastrašiť.

Dopravná nehoda v Holíči
5. februára sa v Holíči stala nehoda, pri ktorej do vozidla
dávajúceho prednosť chodcovi na prechode pre chodcov
narazilo zo zadu druhé vozidlo.
Viacero našich facebookových fanúšikov sa vyjadrilo, že
by bolo vhodné na prechod v Holíči oproti Bille nainštalovať semafór. Zvýšila by sa tak bezpečnosť aj plynulosť
premávky.

foto: A. Hrubša

www.prozahori.sk
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» Závod

Vďaka eurofondom obnoví Skalica detské ihriská.
Vzniknú tiež kvetnaté plochy a pribudne zeleň
V rámci Integrovaného regionálneho operačného
programu bola mestu Skalica schválená ďalšia dotácia na účel zveľadenia prostredia. Tentoraz ide o
projekt s názvom Regenerácia vnútrobloku sídliska
na ul. Mallého, ktorého cieľom je obnoviť v danej
lokalite nielen detské ihriská, ale aj poškodené asfaltové komunikácie, vegetáciu či chodníky.
Mestu Skalica bola na projekt schválená dotácia vo výške takmer 200-tisíc eur. So samotnou realizáciou mesto
plánuje začať v roku 2018. Finančné prostriedky využije
mesto aj na obnovu detských ihrísk. „V rámci projektu
bude v tejto lokalite obnovených až 5 ihrísk určených
na pohybové hry pre mladšie i staršie deti. Okrem
toho na ihriskách nájdu Skaličania aj nové hojdačky,
asfaltové ihrisko, či moderné prvky, ktoré sú atrak-

tívne najmä pre najmenšie deti,“ hovorí Milan Roman,
viceprimátor mesta Skalica. Nové ihriská budú slúžiť aj
deťom z priľahlej materskej škôlky.
Obnova detských ihrísk nie je jedinou pozitívnou zmenou, ktorou prejde vnútroblok sídliska na ulici Mallého.
Náplňou konceptu je aj obnova chodníkov a asfaltových
komunikácií, ktoré slúžia ako prístup ku kontajnerovým
stojiskám. „Dôležité je aj okolie a prostredie, v ktorom
sa budú deti hrať, preto chceme zregenerovať aj stromovú vegetáciu v tejto oblasti. Vďaka výsadbe kvitnúcich cibuľovín bude tiež na sídlisku implementovaný lesný ekosystém, ktorého cieľom je dosiahnuť v budúcnosti prirodzený efekt,“ dodáva Milan Roman. Regeneráciou prejdú aj predzáhradky súčasných bytových
domov, ale aj trávnaté plochy v okolí ulice.

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

Pyrotechnik v Závode
zdroj: obeczavod.sk

Pri výkopových prácach bol vykopaný
ručný granát z obdobia II. svetovej vojny.
Policajný pyrotechnik granát zabezpečil
a odviezol.

Na dedine sú zemné práce samozrejmé.
Či už na záhrade, alebo pri zveľaďovaní a
zhodnocovaní nášho majetku. No a najmä
pri likvidácii starých budov, či kopaní nových základov nás môžu čakať aj rôzne
prekvapenia. Bohužiaľ ale viac je tých zlých.
To sa stalo aj začiatkom roka v obci Závod.
Pri výkopových prácach v jednom zo závodských dvorov bol vykopaný ručný granát
z obdobia druhej svetovej vojny. Bol celý
hrdzavý, no nálezca situáciu nepodcenil a
nález ohlásil. Urobil dobre, nakoľko nikto
nemôže zaručiť, že granát nie je funkčný
a nespôsobí smrť aj pol storočia po vojne.
Chceme týmto upozorniť občanov na podobné situácie, ktoré v obci nie sú ojedinelé. V tomto prípade stačilo zavolať na
políciu a o chvíľu sa dostavil policajný pyrotechnik, ktorý granát zabezpečil a odviezol. Všetko trvalo zopár minút. Netreba sa
báť zbytočných opletačiek a už v žiadnom
prípade si nález nepokúšajte odložiť ako
kuriozitu. Nemusí sa to vyplatiť!!!

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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» Poslali ste nám
Po miernom januári ľadový február
V januári sa zdalo, že tohtoročná zima bude opäť „nič moc“.
Ale čo sme na kúrení ušetrili počas prvého mesiaca, sme minuli počas druhého.
Začiatok februára nás (a hlavne deti) potešil novou snehovou nádielkou,
záver nás zas poriadne vymrazil.
Ďakujeme za fotky,
ktoré ste nám poslali.

Alči zasnežilo
psa,
foto: Alčí

Výhľad na Štefánikovej, Senica,
foto: Soňa
Stupavské „leháro“, foto: Martuš

V Trnovci sa to šmýkalo, foto: Marek

Cesta medzi Hodonínom a Holíčom, foto: Peter

Aj Malacky sa dočkali; Zámocký park, foto: Monika

Záhrada sa odela do bieleho, foto: Miroslav

V Malackách to najprv vyzeralo slabo,
foto: Kristína

Na Skalických rybníkoch, foto: Radoslav

Stromy obeleli aj v Kopčanoch, foto: Ivona

Výhľad na skalický „letňák“, foto: Jarmila

www.prozahori.sk

Ukončenie diecéznej fázy procesu
blahorečenia Janka Havlíka
zdroj: www.dubovce.sk, Milan Greguš

Po takmer piatich rokoch sa verejným zasadnutím
arcibiskupského tribunálu v Kostole sv. Vincenta de
Paul v Bratislave 24. februára skončila fáza prvého
stupňa blahorečenia Jána Havlíka, rodáka z Duboviec.
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Po zapečatení dokumentov voskom a pečaťou Arcibiskupského úradu v Bratislave sa dokumenty obsahujúce
svedectvá, historické správy či lekárske posudky dopravia do Vatikánu – do rúk Kongregácie pre kauzy svätých.
Na verejnom zasadnutí sa zúčastnilo okrem členov tribunálu aj množstvo kňazov, sestier vincentínskej rodiny,
prítomná bola aj rodná sestra Janka Havlíka,
pani Mária Tokošová aj zástupcovia z obce
Dubovce. Išlo o mimoriadnu udalosť, ktorá
sa niesla v radostnom a slávnostnom duchu.
K výnimočnej atmosfére prispel aj sprievodný
program – spevácke vystúpenie Spevokolu
žien z Duboviec, pásmo básní Jožka Tomášika,
ktoré predniesla herečka Katarína Brychtová a
vrcholom bola pieseň o Jankovi v podaní vdp.
Flajžíka, ktorá odznela na záver.
V skorých ranných hodinách 26. februára štartovala delegácia s dokumentmi zapečatenými voskom a pečaťou Arcibiskupského úradu
v Bratislave. Po 16-hodinovej ceste boli doručené do Vatikánu do rúk Kongregácie pre kauzy svätých. Dokumenty obsahovali svedectvá,
historické správy, lekárske posudky, tvorilo ich
vyše 2 500 strán vyhotovených v slovenčine a
taliančine (prekladatelia v kauze Enzo Passerini a Rosangela Libertiniová). Pre ich overenie
bolo potrebných celkovo 5 500 pečiatok a viac
ako 3 000 podpisov notárky (notárka procesu
Mária Zimanová). Do Ríma ich previezol vicepostulátor procesu Emil Hoffmann CM spolu
s pani starostkou Duboviec Mgr. Danou D. Mikulovou a vicestarostkou Ing. Katarínou Ondrušovou s manželom.

» Stupava
Tlačová konferencia
k situácii v stupavskej
základnej škole
zdroj: stupava.sk

Dňa 27. 2. 2018 sa v školskej jedálni Základnej školy kpt. Jána Nálepku v Stupave konala tlačová konferencia na ktorej
zástupcovia mesta a školy informovali
médiá o problematickej situácii v stupavskej škole.

Primátor mesta Roman Maroš novinárom
zhrnul doterajšie riešenia zamerané na
zvýšenie počtu tried pre školské vyučovanie, vrátane rekonštrukcie školskej kuchyne. V druhej časti zdôraznil pripravenosť
mesta situáciu riešiť v tomto roku nadstavbou modulovej školy a rozšírením školskej
jedálne. Momentálne je mesto Stupava
v rozpočtovom provizóriu. Na riešenie situácie je potrebná súčinnosť mestského
zastupiteľstva, ktoré schvaľuje rozpočet
mesta. Riaditeľka školy Bohdana Cibuľová
informovala o aktuálnej situácii v škole. Pri
nezvýšení kapacity školy a školskej jedálne
bude v budúcom školskom roku zavedené
dvojzmenné vyučovanie a obmedzený počet stravníkov v školskej jedálni. Pavol Baxa
z mestského úradu doplnil informácie z pohľadu demografického vývoja od roku 1993
s výhľadom do roku 2024.

vizualizácia nadstavby modulovej školy
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Anjelské krídla v Malackách

Tanečné vystúpenie Endy
Dance Attack
16. 3. 2018 o 18:00
Dom kultúry Gbely

Deň astronómie
17. 3. 2018 od 16:00 do 20:00
Jedáleň pri ZŠ & Hvezdáreň Sobotište

Nie sú grafity ako grafity. Osobitý spôsob písania sprejom na veľké plochy môže mať vo viacerých prípadoch hlbokú myšlienku, poslanie. Celosvetový projekt Anjelské krídla umelkyne Colette Miller zo Spojených štátov amerických má pripomínať,
že my sme anjelmi našej planéty. Silná myšlienka oslovila aj členov občianskeho združenia Ľudia pre Malacky, ktorí oslovili
grafity umelca Michala Ewilon Bajčiho. Spolu s členmi zoskupenia POINT3 realizovali dielo inšpirované Colette. Ide o interaktívne verejné umelecké dielo v ľudskej mierke, pri ktorom sa záujemcovia môžu odfotiť a stať sa tak jeho súčasťou. Samotná
Colette bola s realizáciou diela veľmi spokojná.
podľa malacky.sk, foto: S. Osuský

Sen noci svätojánskej
po záhorácky

Fašiangy na Záhorí

Tajomstvá oblohy

Svatojánské drímoty
18. 3. 2018 o 18:00
Kultúrny dom Rohožník,
31. 3. 2018 o 19:00
Kúpele Smrdáky – Kino Centrál

Ako každý rok, tak aj tento rok
sa poslené dni pred popolcovou stredou
v mestách a obciach na Záhorí fašiangovalo
a pochovávala sa basa.

Folklórna súťaž

Sprievod masiek v Popudinských Močidľanoch

Regionálna súťažná prehliadka detských FS, speváckych skupín a sólistov
20. 3. 2018 o 11:00
Dom kultúry Gbely

SĽUK v Senici
Genezis
22. 3. 2018 o 19:00
MsKS Senica

Fašiangová zabíjačka v Prietržke

Basu oplakali aj v Senici

Humenčarský fašánek v Šajdíkových Humenciach

Naživo

Fašiangy s Valšou v Holíči

Kali & Peter Pann
24. 3. 2018 o 21:00
Riverside Club Šaštín-Stráže

Vínko a tancovačka
Veľkonočná vístava vín
s tanečnou zábavou
1. 4. 2018 o 14:00
Dom kultúry Gbely

Pochovávanie basy v Plaveckom Mikuláši

Fašiangoví „turci“ v Šaštíne-Strážach
foto: weby miest a obcí

www.prozahori.sk
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Studené, no predsa úspešné potulky Malackami
zdroj: malackepohlady.sk, text: Martin Macejka, foto:
Vanesa Olexová, Tomáš Tóbik

kultúra
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» Malacky
Profesor Palkovič
by mal z reedície
Záhoráckeho slovníka
určite veľkú radosť

Historické potulky Malackami začali v sobotu 17. februára svoj štvrtý ročník. Napriek chladnému počasiu zvykne
v sobotu popoludní prísť niekoľko desiatok záujemcov
o malacké pamiatky. Tento rok však predbehol všetky
očakávania.

tulkami ochorela, podarilo sa potulky zabezpečiť aj pri
veľkej návštevnosti. Do sprevádzania sa tento raz zapojili
Ivana Kovárová, Isabel de Pasquale, Andrej Wsól, Matúš
Kočalka a Martin Macejka.
Najbližšie Historické potulky Malackami budú v polovici
júla.
Vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice sa zišlo približne
130 návštevníkov z Malaciek a okolia, z Bratislavy, zo
Senice a z iných miest. Vypočuli si informácie o histórii
kostola a Malaciek. Potom sa rozdelili na tri skupiny
a približne tri hodiny sa „túlali“ mestom. Postupne si pozreli najvýznamnejšie malacké pamiatky, vo všetkých si
vypočuli výklad sprievodcov.
Napriek tomu, že polovica sprievodcov v týždni pred po-

zdroj: malacky.sk, -red-

Benefičný koncert zboru Echo v Holíči

Dňa 15. februára 2018 sa v priestoroch Kultúrno-osvetového centra Holíčskeho zámku uskutočnil BENEFIČNÝ
KONCERT Mužského speváckeho zboru Echo. O výnimočný
umelecký zážitok prítomných hostí obohatila sólistka Slovenskej filharmánie v Brtatislave Lucia Kubeková a jej vystúpenie dodalo celému podujatiu slávnostný charakter.
Pozvanie na koncert okrem iných prijali aj predstavitelia vedenia Mesta Holíč na čele s primátorom Zdenkom
Čambalom. Všetci prítomní hostia finančne podporili
aktivity zboru a vyzbieraná finančná čiastka bude použitá na usporiadanie medzinárodnej prehliadky mužských
speváckych zborov, ktorá sa uskutoční 15. júla 2018
v Holíčskom zámku.
Mužský spevácky zbor ECHO vznikol v októbri roku 2006
na pôde Klubu seniorov v Holíči, ako jedna z ďalších aktivít pre starších občanov mesta Holíč.
Začiatky neboli ľahké, počet začínajúcich členov sa iba
pomaly dostal ku konečnému počtu 18 členov.

Prvým dirigentom zboru bol a na neľahkú prácu sa
podujal pán Ladislav Blaha. Výber pesničiek orientoval
na ľudové piesne zo Záhoria, susednej Moravy, ale i na
skladby svetského i sakrálneho charakteru.
Pekné a zvučné piesne už od začiatku dotváral hudobný
doprovod na heligóne pána Ladislava Michálka.
I napriek tomu, že vytvoriť, zosúladiť, nacvičiť niekoľko
desiatok piesní nebolo ľahké, vytrvalosťou a húževnatosťou sa podarilo dosiahnuť tomuto zboru nemalých
pekných umeleckých úspechov. Svojimi vystúpeniami
na poli kultúrnom a spoločenskom nielen u nás ale i za
hranicami Slovenska uspokojovali svojich priaznivcov.
Život i smrť idú ruka v ruke. V roku 2014 po nebohom
Ladislavovi Blahovi prevzal dirigentskú taktovku pán
Vladimír Mikuš, žiaľ taktiež iba do júna 2016.
Po smutných udalostiach, ktoré sa súbora dotkli zostávajúci členovia sa nevzdali a od roku 2016 pod umeleckým vedením pána Ladislava Michálka a organizačným
vedením pána Stanislava Kubíčka pokračujú úspešne
ďalej i keď počet z 18 klesol na 11.
I naďalej dopĺňajú svojimi vystúpeniami podujatia organizované v klube seniorov, podujatia mestského charakteru, sú pozývaní na vystúpenia v okolitých obciach a
mestách, zúčastňujú sa prehliadok speváckych súborov
okresu Skalica, prehliadok mužských speváckych zborov
na Slovensku a tiež aj na Morave. Ich dnešný repertoár
obsahuje 90 pesničiek, ktoré môžu ponúknuť k počúvaniu, ale i spoločnému spievaniu.

Už takmer pol roka je na svete reedícia
Záhoráckeho slovníka. O to, že dielo Konštantína Palkoviča po 20 rokoch od svojho
prvého vydania znovu uzrelo svetlo sveta,
sa najväčšou mierou zaslúžila pani Darina
Hantáková z Bratislavy. Ide o dedičku autorských práv profesora Palkoviča, ktorá ich
nezištne a zadarmo poskytla mestu Malacky. Primátor Juraj Říha nedávno dostal od
pána Mariána Hantáka mail, ktorého časť
(so súhlasom oboch) radi publikujeme.
„Chcel by som Vám poďakovať v mene
svojej manželky Mgr. Dariny Hantákovej
za iniciatívu pri vydaní Záhoráckeho slovníka. Hoci nové, doplnené vydanie slovníka v kvalitnej väzbe a so zaujímavými
ilustráciami poteší mnohých, najväčšiu
radosť z jeho opätovného vydania by mal
určite jeho autor pán prof. Palkovič. Tak,
ako to bolo už pri uvedení knihy viackrát
vyslovené, aj my si želáme, aby všetci záujemcovia, ale najmä mladí ľudia zo Záhoria poznali reč svojich predkov a mohli
si osvojiť bohaté kultúrne dedičstvo tohto
regiónu. S pozdravom Marián Hanták.“
Milí Hantákovci, ešte raz vám srdečne ďakujeme. Bez vášho súhlasu by sme dielo
nemohli znovu vydať. Želáme vám všetko
dobré, zdravie, šťastie a pokoj.

14

sport

» Atletika
Malackí atléti úspešne
odštartovali halovú
sezónu
zdroj: malacky.sk
Z halových Majstrovstiev Bratislavského
kraja v atletike priviezli členovia Atletického klubu AC Malacky dovedna 31 medailí s bilanciou 13 zlatých, 9 strieborných,
9 bronzových. Umiestnenia na stupňoch
víťazov i počet úspešných pretekárov je
pozitívnym prísľubom nielen do aktuálnej
halovej atletickej sezóny, ale aj do ďalšej
perspektívy malackej atletiky.
Medzi dospelými dominovali P. Hollý (400 m –
53,99 s) a A. Hollá (1500 m – 5:25,16 s). V behu
na 1500 m juniorov nenašiel za výkon 4:13,17
min premožiteľa J. Kopiar. V dorasteneckej kategórii zvíťazili Z. Švejdová (400 m – 1:04,18
min a trojskok – 10,72 m) a M. Ondrovič (1500
m – 4:13,11 min). Zlaté medaily zo súťaží
staršieho žiactva si odniesli T. Morávková (300
m – 44,62 s), M. Šimeková (60 m prekážky –
10,28 s), P. Slezák v skoku do výšky (160 cm) a
dievčenská štafeta na 4 x 200 m (1:59,37 min),
v zložení M. Šimeková, S. A. Jurovatá, K. Sabová a T. Morávková. V technických disciplínach
vrh guľou (7,26 m) a skok do výšky (120 cm)
mladších žiakov triumfoval A. Ort-Mertl. Najrýchlejšou v behu na 600 m najmladších žiačok
bola L. Sedláková (2:09,25 min).
Druhé miesto kategórii mladšieho žiactva vybojovali S. A. Jurovatá (60 m – 8,96 s), K. Sabová (300 m – 49,66 s) a E. Houndjo (300 m
– 53,39 s, vrh guľou – 5,76 m a skok do výšky
– 115 cm). V súťažiach najmladšieho žiactva
na striebornej priečke klasifikovali T. Voleka
(60 m – 9,48 s), H. Zálesňákovú (60 m – 9,75
s), L. Holickú (150 m – 24,80 s) a A. Habu (300
m – 53,76 s).
Tretia v behu dorasteniek na 60 m prekážok
finišovala v čase 9,92 s Z. Švejdová. Vo vrhu
guľou staršieho žiactva získali bronz R. Voleková (6,34 m) a I. Sedlák (5,33 m). V skoku
do výšky starších žiačok dosiahla tretí najlepší výkon (130 cm) S. A. Jurovatá. V kategórii
mladších žiakov sa na tretej priečke umiestnili
E. Houndjo (150 m – 23,41 s), P. Binčík (300
m – 54,51 s) a P. Kottlík (vrh guľou – 5,66 m).
V skoku do diaľky najmladšieho žiactva sa darilo M. Velšmidovi (364 cm) a L. Sedlákovej (330
cm) – oboch klasifikovali na 3. mieste.
Najúspešnejšími pretekármi AC Malacky sa
s dvomi zlatými medailami stali Z. Švejdová,
A. Ort-Mertl, T. Morávková a M. Šimeková. Najviac medailí – štyri – vybojoval E. Houndjo (tri
strieborné a jednu bronzovú).
Úspešným členom AC Malacky blahoželáme
a všetkým ostatným ďakujeme za vzornú reprezentáciu mesta.
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» Plávanie

Úspechy plavcov PK Záhorák

zdroj: senica.sk

Plavci z PK Záhorák si z Nových Zámkov a Českých
Budejovíc priviezli 17 medailí s bonusom Adama Pipíšku a jeho titulu Majster západoslovenskej oblasti.

V sobotu 17. februára sa v Nových Zámkoch konali jarné
majstrovstvá západoslovenskej oblasti v dlhých tratiach.
Plavci z PK Záhorák sa zúčastnili vo všetkých troch disciplínach toho dňa. 400, 800 a 1500 m voľný spôsob. A ako
to dopadlo? Lepšie ako výborne. Adam Pipíška (2001)
si priviezol z Nových Zámkou celú sadu medailí. Zlato a
titul Majster západoslovenskej oblasti z disciplíny 400
m voľný spôsob. 1500 m zdolal ako strieborný a bronz si
vyplával v disciplíne 800 m.
Pre Michala Serdahelyho (2002) bola medailovou optikou tiež disciplína 400 m voľný spôsob tá najúspešnejšia,
v ktorej získal striebro.
Sériu troch bronzových medailí zo všetkých troch disciplín získala Hana Hrúzová (2006) a Žofia Žúrková (2006)
tú istú súpravu ale komplet v striebornom prevedení.
Striebro taktiež získala Karin Vašíčková (2008), ktorá zaplávala ako druhá najlepšia 800 m voľný spôsob.
Cenné kovy a možno iba trošku športového šťastia chýbalo Anete Bílikovej, ktorá skončila 2x štvrtá, rovnako

» Mini hokej

ako Samuel Žúrek. Tamare Pastuchovej po zaplávaní
1500 m taktiež uniklo medailové pódium a ušla sa nej
nepopulárna zemiaková medaila. 11 medailí a majstrovských titulov je určite dôvodom na veľkú spokojnost
trénera Ing. Stanislava Mihalku, ktorý musel zo zdravotných dôvodov oželieť účast ďalších kvalitných plavcov:
Lucia Serdahelyová, Matúš Vašíček a Jakub Jankových.
V sobotu 24. februára plavci z PK Záhorák sa ako jediný
plavecký klub zo Slovenska predstavili v Českých Budejoviciach na päťdesiatkovom bazéne. Konal sa tu 8. ročník
plaveckých pretekov žiakov ČESKÉ BUDEJOVICE 2018,
ktorých sa zúčastnili všetci s rokom narodenia 2004 a
mladší. Najviac zahviezdila Karin Vašíčková, ktorá v šiestich disciplínach získala 5 medailových umiestnení a to:
zlatú medailu a pohár v disciplíne 200 m polohový pretek (3:23:25), 3x striebro vo všetkých disciplínach na
100 m voľný spôsob (1:24:61), znak (1:36:29) aj motýlik
(1:47:00) a v disciplíne 50 m voľný spôsob bronz s časom
38:72.
Plavecká smola sa v Čechách prilepila na Hanku Hrúzovú
a Žofku Žúrkovú, ktorým sa obom ušla v znakových disciplínach zemiaková medaila.
Plavci sa predviedli aj v zmiešanej štafete v zložení Hana
Hrúzová, Žofia Žúrková, Tamara Pastuchová a Samuel
Žúrek. Spoločne vybojovali pekné 11. miesto spomedzi
40 štafiet.
Okrem už menovaných do Českých Budejovíc spoločne
s trénerom Bernardom Vacom cestovala aj Ninka Jankovychová a Anetka Bíliková. Do komplet zostavy chýbali
Lucia Serdahelyová a Matúš Vašíček, ktorých zradil zdravotný stav.

Víťazi turnajov v miniľadovom hokeji sú známi

zdroj: malacky.sk, CVČ

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ Malacky
a CVČ Malacky zorganizovali v dňoch 14. a 16. februára
v Zámockom parku tri hokejové turnaje medzi školami
malackého okresu. Spoluorganizátorom poduajtia bola
ZŠ Záhorácka.
Prvý deň sa hralo v kategórii žiaci o Pohár primátora Malaciek. Na športovom zápolení sa zúčastnilo 12 družstiev
zo siedmych škôl, zvíťazilo družstvo ZŠ Záhorácka A.

Dva turnaje o Pohár CVČ Malacky sa uskutočnili 16. februára. V kategórii žiačky bojovalo päť družstiev z troch
malackých škôl, vyhralo Gymnázium Malacky. V študentskej kategórii zvíťazilo družstvo detskej organizácie
Záhorácky Fenix A.
Ďakujeme všetkým zúčastneným za skvelý športový
zážitok a víťazom gratulujeme.

www.prozahori.sk
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Senica pozná najlepších športovcov mesta za rok 2017
zdroj: senica.sk, text: bar, foto: Slavomír Bučák

Senica patrí k tým mestám, v ktorých sa športovým
aktivitám mimoriadne darí, a v ktorom športové
kluby aj cítia pomoc samosprávy vyjadrenú nielen
slovne, podujatím Najlepší športovec roka, ale i finančne.
Vyhlasovanie najlepších športovcov za rok 2017 v Dome
kultúry 26. februára bolo o takejto bilancii, no najmä
o verejnom poďakovaní zo strany Mesta Senica športovcom, trénerom, funkcionárom i sponzorom za vzťah
k športu, za reprezentáciu mesta, za vytváranie podmienok. „Chcem oceniť aj dodržiavanie myšlienok fair
play. Do Senice chodia športovci z iných miest radi,
pretože všetky športové podujatia sú dobre organizované, máme pekné športoviská a okrem toho u nás
nachádzajú i kultúrnych fanúšikov a prostredie, ktoré
vie oceniť i kvality súperov,“ povedal na úvod športovo-spoločenského podujatia primátor mesta Branislav
Grimm.
Tradične plná sála športovcov a ich fanúšikov potvrdila,
že aj v Senici platí veta šport ľudí spája. Vládla vynikajúca

» Cyklistika

atmosféra, podobne ako na športoviskách, kde fanúšikovia povzbudzujú svojich, tešia sa z víťazstiev, smútia
pri nezdaroch, vášnivo debatujú o výsledkoch, skrátka
emócií na strane fanúšikov je vždy dosť. No aj aktéri
športových zápolení myslia na fanúšikov, s podporou
ktorých ich výkony často narastajú a vyburcujú ich k výnimočným výkonom. Vzájomnú symbiózu bolo cítiť aj
na podujatí, ktoré má v našom meste 22 rokov trvajúcu
tradíciu.
Tento rok organizátori Mesto Senica a komisia pre šport
pri mestskom zastupiteľstve pristúpili k niektorým zmenám. Znížením počtu ocenených zvýraznili najlepšie
výkony za rok 2017 a športovcov v jednotlivých kategóriách predstavili aj videovizitkou, čo sa stretlo s veľmi
priaznivou odozvou u prítomného publika. Zásluhu na
skvelej atmosfére galavečera mal aj moderátor Vratko
Studenič, ktorý každého oceneného vtipne vyspovedal.
Novinkou večera bola i kategória za mimoriadny prínos
k športu. Ceny oceneným športovcom odovzdávali primátor mesta Branislav Grimm, zástupkyňa primátora
Elena Valášková, prednostka Mestského úradu Katarína
Vrlová a predseda komisie pre šport Peter Hutta.
Napätie do ceremoniálu vyhlasovania najlepších vniesla
aj možnosť priamo v sále ovplyvniť meno víťaza hlasovania o najobľúbenejšieho športovca mesta. V internetovom hlasovaní z nominácií najviac hlasov dostal
hokejista Lukáš Wallner, ktorého víťazstvo v ankete už
nezvrátilo ani hlasovanie v sále. Z celkového počtu 1318
hlasov dostal 397. Víťaz ankety si okrem ocenenia odniesol aj cenu od partnera podujatia, ktorým bola Raiffeisen bank.

»

Športovec roka 2017
zoznam ocenených
Kategória: ŽIACI
Sofia Babincová, Plavecký klub Aqua
Diana Návratová, Volejbalová mládež Senica
Šimon Šedivý, Lukostrelecký klub
Juraj Vyletel, FK Senica
Lukáš Wallner, HK 91
Kategória: DORASTENCI
Martin Kopáč, Hanko kai karate klub
Libor Kubíček, Lukostrelecký klub
Dominik Martišiak, FK Senica
Jozef Ružička, Klub silového trojboja
Michal Serdahely, Plavecký klub Záhorák
Kategória: DOSPELÍ
Monika Gavorníková, Klub silového trojboja
Iveta Juricová, Naturálna kulturistika
Alžbeta Ovečková, Hanko kai karate klub
Tomáš Skala, Záhorácký Frišký Tým
Kategória: KOLEKTÍVY
Juniori Tanečná skupina SONNY
Staršie žiačky FK Senica
Staršie žiačky Volejbalová mládež Senica
Kategória: TRÉNERI
Jaroslav Brečka st., Quirinus farm
Martin Čulen, Hanko kai karate klub
Zuzana Kubovičová, PD Senica
Andrej Laho, Plavecký klub Aqua
Mimoriadny prínos k športu:
Ľubomír Pöstenyi, Volejbalová mládež Senica
Peter Šefčík, hokejový rozhodca
Ondrej Tirpák, atletika

zdravotne postihnutých

Skaut Ľuboš – športovec s dušou bojovníka
zdroj: malacky.sk, text a foto: Marika, zástupca vodcu 69. Zboru M. R. Štefánika, Slovenský skauting Malacky
„Úspech sa vždy a všade začína odvahou.“ Napoleon
Bonaparte.
Odvaha je hlavnou pozitívnou vlastnosťou nášho
skauta – rovera, člena 69. Zboru M. R. Štefánika
Slovenského skautingu v Malackách. V auguste 2007
s našou skautskou výpravou prešiel a úspešne zdolal
hrebeňovku Nízke Tatry od Donovál až po Kráľovu
hoľu a v ďalších rokoch svojho členstva v našom zbore
prešiel veľa ďalších kilometrov po Malých Karpatoch.
Prekonal sám seba.
Skromný usmievavý mladý človek od útleho detstva prekonáva prekážky, ktoré mu osud pridelil, avšak nikdy sa
nevzdáva. Ľuboš Janči. Poznáme ho ako jazdca na bicykli
– trojkolke, vždy viditeľne označeného, pre niekoho záhadný, ale vždy odhodlaný prekonať sám seba, prekonať
svoj handicap. Denne prekonáva kilometre po Záhorskej
nížine či Malých Karpatoch.
Vďaka svojej odvahe a nezlomnej vôli má za sebou veľmi
úspešný rok 2017 v pretekoch v cyklistike zdravotne po-

stihnutých na európskej aj svetovej úrovni. Spoznajte ho
ako úspešného mladého človeka. Toto sú jeho úspechy:
Svetový pohár, Maniago (Taliansko)
• časovka: 10. miesto
• cestné preteky: 9. miesto
Svetový pohár, Emmen (Holandsko)
• časovka: 10. miesto

• cestné preteky: 10. miesto
Európsky pohár, Vrátna dolina (SR)
• časovka: 1. miesto
• cestné preteky: 1. miesto
Európsky pohár, Praha (ČR)
• časovka: 2. miesto
• cestné preteky: 2. miesto
Svoj úspech mi vždy oznamoval s úsmevom a neskrývanou hrdosťou. Po pretekoch Európskeho pohára vo
Vrátnej doline sa rozhovoril: „Počas pretekov som nemal
problém s technikou jazdy ani s fyzickou kondíciou.
Keďže trať dôverne poznám, boli z toho dve prvé miesta
a zlepšenie osobného výkonu o 9 minút oproti minulému roku. Plný elánu a nových skúsenosti sa už teraz
teším na ďalší ročník pretekov, pretože sa tam vždy
stretne veľa ľudí s pozitívnym myslením a súťažným
duchom.“
Ľubošovi k jeho krásnym úspechom srdečne blahoželáme. Sme naňho veľmi hrdí. Je jedným z nás, je náš skaut.
Do budúcnosti mu želáme veľa síl, pozitívneho myslenia
a najmä odvahy.
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BARAN
Posledný marcový týždeň môže byť dôležitým
medzníkom. Nenechajte sa zaskočiť a dôkladne si predtým naplánujte svoju budúcnosť. Koncom
mesiaca tak budete pripravení vstúpiť do nového života.
BÝK
Prvá polovica mesiaca bude mimoriadne
spoločenská. Potom ale zatúžite po samote,
aby ste sa dokázali sústrediť a zvládnuť čosi zvláštne, ale
dôležité.
BLÍŽENCI
Chcete sa pracovne presadiť a prvé týždne sa
naozaj oplatí na to zamerať, hoci vás bude
rozptyľovať aj kadečo iné. Záver mesiaca už bude patriť
najmä priateľom.
RAK
Vedie vás túžba po dobrodružstve a poznávaní. Niečo z toho, čo ste sa naučili, môžete onedlho aj zúročiť. Koncom marca sa totiž objaví zaujímavá
pracovná príležitosť.
LEV
Začiatkom mesiaca nebude chýbať vzrušenie.
Zariadiť treba aj isté majetkové záležitosti.
Neskôr budete riešiť dilemu, či sa zbaviť nahromadenej
práce, alebo radšej relaxovať, či dokonca dovolenkovať.
PANNA
Rodina, láska, potešenie a peniaze. Pre mnohých životné priority. Tento mesiac sa nevyhnete žiadnej z týchto kľúčových tém.
VÁHY
Vybavovačky, kopa rutinnej roboty, pohovory,
u niektorých z vás termíny u lekára, u iných
diéty a drina v telocvični – to sú témy prvých troch týždňov. Musíte toho stihnúť čo najviac, lebo koncom mesiaca vás na plný úväzok zamestnajú rodinné a partnerské
záležitosti.
ŠKORPIÓN
Tento mesiac budete mať do činenia s nezvyčajne vysokými sumami. A konečne si začnete
naplno užívať. Záver marca už bude viac zameraný na
prácu a prípadné zmeny v životnom štýle.
STRELEC
V marci budete riešiť otázniky okolo rodiny,
bývania a financií. Koniec mesiaca prinesie
navyše veľa vzrušenia a zábavy.
KOZOROŽEC
Témou prvého týždňa sú podivné, u mnohých
dokonca utajované aktivity. Okrem toho vás
čaká množstvo príjemných stretnutí a rozhovorov. Záver
marca prinesie zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnia rodinný
život.
VODNÁR
Nové zárobkové možnosti vás nenechajú ľahostajnými. Až koncom mesiaca sa od peňazí
čiastočne odpútate a nájdete si čas aj na seba a na ľudí zo
svojho okolia.
RYBY
Začiatkom marca intenzívne pracujete na
svojej premene. S každým ďalším dňom rastie
vaše sebavedomie a to vám pomáha klásť si smelé nové
rozhodnutia. Patrí k nim aj aktívna snaha o zlepšenie finančnej situácie.
www.astrotouch.com
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Dedko spomína na staré dobré asy
a hovorí vnú ikovi:
ikerna ky
- Ke som bol malý chlapec ako ty,
mami ka ma poslala do obchodu
s pä koruná kou a ja som sa vrátil
islamská
s 3 vreckami zemiakov, 2 bochníkmi
monarchia
chleba, 3 f ašami mlieka, kusom syra,
škatu kou aju a 10 vají kami, ale teraz
4. as
to už nejde.
tajni ky
- A to tak všetko zdraželo? - pýta sa
vnú ik.
- Aj to, ale hlavne dnes...
Róbert
(dom.)
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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fosfid
nióbu
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(dom.)
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boh
múdra,
rozumná

unesie
(expr.)
zberba
(pejor.)
hru

2. as
tajni ky
erpadlá
skúšobné
jamy, vrty

Renáta
(dom.)
druh ve kých ôs
privinie

pozýva
(kniž.)

zametiem
(zried.)

podupú,
pošliapu
vzbudil
záujem

skratka
leukocytu

zna ka
nanometra
starorímsky boh

zbavia
zn
Pomôcky:
rmuty,
Poe, luza,
lár, lot

staršia
jednotka
plošného
obsahu

smútok
(bás.)

americký
spisovate
morský
h bkomer

ženské
meno
vymazávajú

kašovité
látky na
získanie
destilátov

nemecký
dirigent
skr. súhv.
Južná ryba
rozde uj
na 2 asti
otravné
látky

1. as
tajni ky

užialene

jeden
z Noemových synov

nežne
pritískala

Krížovku
dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.scalpermedia.sk
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Tajnička z minulého čísla: „... Všetci si ju pochvaľujú.“
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