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A máme tu február. 
Mesiac, ktorý majú radi 
hádam všetci zamilovaní. 
14. februára sa slávil 
Valentín, sviatok všetkých 
zamilovaných. Navzájom 
sme si prejavili lásku rôzny-
mi zamilovanými darčekmi 
a objatiami. Nájdu sa však 
aj ľudia, ktorí tento sviatok 
vôbec neoslavujú, ba 
priam ho odsudzujú. Nech 
patríte do ktorejkoľvek 
skupiny, mala by v nás 
prevládať určitá vzájomná 
tolerancia a pochopenie. 
Veď kto z nás nebol aspoň 
raz v živote bezhlavo 
zamilovaný? Mnohí museli 
dokonca o svoju lásku aj 
bojovať, niektorým ich 
láska vydržala celý život až 
do staroby a to patrí podľa 
mňa medzi to najkrajšie, 
čo môže človeka v živote 
stretnúť.
Prejavujme si preto lásku 
počas celého roka či už 
dotykmi, slovami, bozkami, 
pohladeniami alebo aj 
pozvaním do kaviarne. 
Veď pre život v láske sme sa 
narodili. 
Všetkým ľuďom s dobrým 
srdcom prajem, aby celý 
rok 2015 prežili v láske 
a pochopení.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Všetky hriechy sveta plynú z nedostatku lásky.
Marcus Aurelius

Malacky požiadali o grant na druhú etapu rekonštrukcie kaštieľa
Mesto Malacky sa uchádza o štátnu podporu pri rekon-
štrukcii južného krídla Malackého kaštieľa. Ako infor-
muje webová stránka mesta, Malacky požiadali o dotá-
ciu Ministerstvo kultúry SR.

Výška požadovanej sumy je 149.273 eur, celková suma na túto 
druhú etapu rekonštrukcie kaštieľa je 
vyčíslená na 157.129 eur.  Na projekt 
je vydané platné stavebné povolenie.

Z dotačného programu Obnovme si 
svoj dom, ktorého účelom je ochra-
na, obnova a rozvoj kultúrneho de-
dičstva, už rezort kultúry poskytol 
v roku 2014 Malackám dotáciu vo 
výške 50.000 eur na prvú etapu re-
konštrukcie kaštieľa – opravu západ-
ného krídla strechy. Náklady v tomto prípade boli vyčíslené na 
162.262 eur.

Webová stránka mesta pripomína, že realizáciu rekonštrukcie a 
harmonogram prác v priebehu prvej etapy ovplyvnil fakt, že re-
álny stav konštrukcie krovu a komínov bol horší, než sa predpo-
kladalo v projektovej dokumentácii. Mesto preto muselo prijať 
opatrenia na odstránenie havarijného stavu.

Nový primátor Malaciek Juraj Říha 
taktiež v súčasnosti ponúka obča-
nom, ktorí majú záujem o proble-
matiku kaštieľa, účasť v pracovnej 
skupine, ktorá spracuje funkčné vy-
užívanie historického sídla.

Kaštieľ, postavený v 17. storočí, bol 
sídlom šľachtického rodu Pálffyov-
cov, františkánskym internátom, 
vojenským skladom, socialistickou 

nemocnicou i príbytkom pre bezdomovcov. Od roku 2007 patrí 
mestu Malacky, ktoré ho postupne rekonštruuje.

■ www.teraz.sk

Kaštieľ postavený v 17. storočí bol sídlom šľachtického rodu 
Pálffyovcov

Vyhodnotenie kriminality v okrese Senica a Skalica
Z pohľadu kriminality zhodnotil situáciu v okrese Senica zá-
stupca riaditeľa OR PZ v Senici plk. Ing. Peter Novák ako stabi-
lizovanú. Pozitívne zhodnotil pokles kriminality a zvýšenie jej 
objasnenosti. Policajti zaevidovali v roku 2014 celkom 747 trest-
ných činov z toho takmer 60 % prípadov sa senickým policajtom 
podarilo objasniť. Najväčší podiel na kriminalite mali majetkové 
trestné činy, ktorých bolo 287, z toho 130 trestných činov polí-
cia riešila ako krádeže vlámaním. Občania nahlásili na polícii 10 
lúpeží, z toho 8 polícia objasnila. 

Pozitívne hodnotil vývoj bezpečnostnej situácie v okrese Skalica 
aj riaditeľ OR PZ v Skalici plk. Ing. Jozef Obuch. Výsledky, ktoré 
dosiahli policajti hodnotil ako najlepšie za posledných päť rokov 
existencie okresného riaditeľstva. V roku 2014 zaevidovali poli-
cajti v okrese Skalica 566 trestných činov. Počet trestných činov 
je o niečo nižší ako v roku 2013, výrazne stúpol počet objasne-
ných prípadov, najmä na úseku násilnej a majetkovej krimina-
lity, ktorá je v porovnaní s inými okresmi Slovenska na vysokej 
úrovni. Medzi najzávažnejšie prípady spomenul lúpežné pre-

padnutia v meste Skalica, ktoré polícia objasnila ku koncu roka. 

Výsledky, ktoré dosiahli obe okresné riaditeľstvá sú nielen vý-
sledkami práce policajtov, ale aj občanov, ktorí sa pričinili o to, 
aby sa podarilo objasniť viaceré prípady a usvedčiť páchateľov.

■ KR PZ v Trnave

okres Senica Skalica

počet TČ / objasnenosť 747 58,9% 566 74,73%

Násilná kriminalita 65 70,77% 32 78,13%

Vraždy 0 0 0 0

Lúpeže 10 80% 5 100%

Majetková kriminalita 287 38,33% 176 69,32%

Krádeže vlám. 130 33,85% 44 50%

TČ dopravné nehody 23 74% 21 61,9%

TČ alkohol nad 1 promile 44 97,73% 51 100%

Ekonomická TČ 152 68% 145 61,5%
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Nultý obchvat Bratislavy pomôže 
obyvateľom aj firmám

Bratislavský samosprávny kraj dlhodobo upozor-
ňoval na neúnosný stav dopravnej situácie a po-
trebu vybudovania nultého obchvatu Bratislavy. 
Tento projekt sa konečne posúva do ďalšej fázy, 
ktorou je verejné obstarávanie na koncesionára 
pre projektovanie, výstavbu, financovanie, pre-
vádzku a údržbu časti nultého obchvatu Bratisla-
vy a úsekov R7 v celkovej dĺžke 59 kilometrov.

Bratislavský samosprávny kraj sa od začiatku aktívne 
zúčastňoval príprav tejto stavby a bol maximálne ná-
pomocný pri získavaní všetkých potrebných súhlas-
ných stanovísk pre získanie príslušných rozhodnutí. 
„Aj vďaka tlaku a súčinnosti úradu Bratislavského 
samosprávneho kraja je príprava výstavby R7 a D4 
na úrovni, na ktorej je dnes. Teda že prechádza z pa-
pierov do reálneho sveta,“ uviedol predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Financovanie formou PPP

Projekt bude financovaný formou verejno-súkromného 
partnerstva, označovaného aj ako PPP projekt. „Som 
presvedčený, že vláda zvážila všetky možné spôsoby 
financovania tohto projektu a rozhodla sa pre ten, 
ktorý je v tejto chvíli najvýhodnejší,“ uviedol Pavol 
Frešo. V najbližších rokoch totiž v štátnom rozpočte na 
obchvat Bratislavy nebudú peniaze a štát sa nemôže 
spoliehať ani na financie z eurofondov. „Verím, že pro-
ces výberu koncesionára PPP projektu, ktorý zhoto-
ví projekt D4 a R7, bude transparentný a minister-
stvo dopravy vyberie najefektívnejší projekt,“ dodal 
bratislavský župan. 

Súčasná situácia je neudržateľná

Pod zhoršujúcu sa situáciu na cestách smerujúcich do 
Bratislavy sa podpísalo aj rozhodnutie vlády nereali-
zovať projekt Filiálka, ktorý by posilnil koľajovú a tým 
odľahčil cestnú dopravu. Chýba tiež hustejšia sieť želez-
ničných zastávok, záchytné parkoviská a problémom je 
slabý dôraz kladený na preferovanie koľajovej dopravy. 

Z týchto dôvodov sú ľudia 
nútení využívať na cestu 
do Bratislavy osobné autá, 
v ktorých mnohokrát sedí 
len jeden cestujúci.

„Neúnosná dopravná situ-
ácia v Bratislave a jej okolí 
má už dnes výrazný dopad 
na život obyvateľov kraja, 
podnikateľské aktivity fi-
riem a obchodných spoloč-
ností pôsobiacich nielen 
v regióne, ale aj na celom 
Slovensku. Dokonca môže 
byť jedným z faktorov, kto-
rý odrádza potenciálnych 

turistov od návštevy Bratislavského kraja. Ak by sa 
tento problém neriešil, v dohľadnej dobe by došlo 
ku zrúteniu celého dopravného systému v hlavnom 
meste a jeho okolí. Následky by boli katastrofálne,“ 
povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo.

Existujúci bratislavský obchvat je totiž zásobovacou 
trasou nielen pre firmy z regiónu, ale napríklad aj pre 
automobilky v Trnave a Žiline. Vybudovanie nultého 
obchvatu Bratislavy (D4) a rýchlostnej cesty (R7) zo 
Žitného ostrova je preto jediný spôsob, ako sa vyhnúť 
dopravnému kolapsu v najbližších piatich rokoch. Brati-
slavský samosprávny kraj aktívne vstupoval do rokovaní 
so samosprávami a úradmi na odstraňovaní administra-
tívnych prekážok, ktoré bránili vydávaniu povolení.

Obchvat odvedie nákladnú dopravu

Nultý obchvat Bratislavy bude kompletný až po dobu-
dovaní aj jeho severnej časti, teda úseku od bratislavskej 
Rače na Záhorie cez Malé Karpaty. Až keď bude diaľnica 
D4 napojená na Rakúsko, bude systém funkčný. Tým sa 
totiž ťažká nákladná doprava presmeruje z vnútorného 
obchvatu mimo zastavané územia. „Práve tu vidím 
priestor na využitie finančných prostriedkov z tak-
zvaného Junckerovho fondu, ktorým dnes mnohí 
politici operujú. Treba si 
však uvedomiť, že tzv. Junc-
kerov fond dnes existuje len 
vo forme vízie. Preto vyna-
ložím maximálne úsilie na 
pracovných rokovaniach 
v Bruseli, aby sa pri tvorbe 
tohto mechanizmu umožni-
lo prostriedky z neho využiť 
aj na dobudovanie celého 
obchvatu Bratislavy a na-
pojenia na Rakúsko,“ uzavrel 
Pavol Frešo.

Vychutnajte si 
Zimný festival jedla

Pravý gurmánsky zážitok môžete 
zažiť počas Zimného festivalu jedla, 
ktorý sa koná do 17. februára. Záu-
jemcovia môžu navštíviť tie najlep-
šie a veľakrát cenovo nedostupné 
reštaurácie za symbolické ceny.

Ochutnávať rozmanité chute môže kaž- 
dý, kto si zakúpi degustačný kupón na 
www.zimnyfestivaljedla.sk. Na stránke 
nájdete aj zoznam reštaurácií v Bratislav-
skom kraji, ktoré sa podujatia zúčastňujú 
a v ktorých môžete kupóny použiť, zare- 
zervovať si obed alebo večeru.

Festivalové menu je zostavené z troch je-
dál. Šéfkuchári ponúknu návštevníkom 
po jednej delikatese z každej kategórie: 

» Naše ikonické jedlo – jedlo cha-
rakterizujúce danú reštauráciu

» Chute regiónov – jedlá s dôrazom 
na použitie lokálnych a sezónnych 
surovín

» Recepty našich mám – jedlá 
podľa rodinného receptu s dlhoročnou 
tradíciou
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Posledné dni súťaže 
Vráťme knihy do škôl

Žiaci a študenti majú posledných 
pár dní na zapojenie sa do súťaže, 
v ktorej ich čaká množstvo láka-
vých cien. Už od októbra prebieha 
štvrtý ročník projektu Vráťme knihy 
do škôl, do ktorého sa už zapojilo 
dvakrát toľko súťažiacich ako vla-
ni. Bratislavský samosprávny kraj 
aj ďalší partneri  týmto projektom 
motivujú žiakov a študentov k číta-
niu a každoročne ponúkajú účast-
níkom možnosť vyhrať zaujímavé 
ceny, ktoré ich ešte viac pritiahnu 
ku knihám.

V polovici januára už organizátori evido-
vali viac ako 5000 príspevkov od žiakov 
a študentov základných a stredných škôl 
a zhruba 2600 kresbičiek od predškolá-
kov. Štvrtý ročník súťaže tak pokorí vla-
ňajšie maximum, pretože už teraz sa do 
projektu zapojilo viac ako dvojnásobné 
množstvo súťažiacich.

Mladí čitatelia sa ešte môžu zapojiť do 
15. februára zaslaním krátkeho textu 
o prečítanej knihe, ktorú si sami zvolili. 
Z príspevkov od čítajúcich detí a mláde-
že budú 28. februára vyžrebovaní víťazi 
za jednotlivé kategórie, pre ktorých je 
pripravených dohromady až 75 cien. 
Žiaci a študenti budú súťažiť o elektro-
nické čítačky, balíčky kníh, ale aj výlet 
do Bruselu. Najaktívnejšia škola získa 
interaktívnu tabuľu a ďalšie školy v pora-
dí aktivity si odnesú  odborné publikácie 
od vydavateľstva Raabe. Ocenenie si od-
nesú aj Knižní anjeli, ktorí vedú mládež 
k literatúre. 

Do súťaže sa možno zapojiť na webovej 
stránke www.vratmeknihydoskol.sk, 
kde sa žiaci a študenti zaregistrujú a po-
šlú krátky text o prečítanej knihe.  V texte 
objasnia dôvody, pre ktoré si zvolili práve 
túto knihu a popíšu čo im  dielo prinies-
lo. Škôlkari nakreslia obrázok na základe 
učiteľom alebo inou osobou prečítaného 
textu. Žiaci I. stupňa základných škôl 
môžu poslať buď text alebo obrázok.

Mandaly v Bratislave
Mandala, tento zvláštny pojem 
s nádychom orientu je názov 
umeleckého kruhového obraz-
ca, ale aj výstavy diel Kataríny 
Beňovej. 
Slovo mandala pochádza zo sta-
rodávneho indického jazyka „san-
skrt“ a znamená kruh. Tento kruh 
vytvára harmonický celok zo sym-
bolov, ktoré sa súmerne sústreďujú 
okolo pevného stredu.   Mandala 
je symbol nekonečnosti, objavuje 

sa vo východných náboženstvách 
aj v psychoterapii. 

Očarujúce mandaly Kataríny Be-
ňovej môžete obdivovať od 13. fe-
bruára do 31. marca v SPP galérii 
(Mlynské nivy 44/C).

Každé z týchto diel maľovala autor-
ka ručne na šepsované bavlnené 
plátno akrylovými farbami a mno-
hé z jej jedinečných originálov sú 
zdobené Swarovskeho kryštálmi 
a zlatom.

Kraj sa aktívne zapojí do predsedníctva Rady EÚ
V druhom polroku 2016 bude pozornosť ce-
lej EÚ upriamená na Slovensko, ktoré bude 
predsedať Rade Európskej únie. Na programe 
bude aktívne spolupracovať aj Bratislavský 
kraj, ktorý sa tak môže zviditeľniť na medzi-
národnej scéne.

Predsedníctvo v Rade 
Európskej únie sa 
mení každých šesť 
mesiacov a v tejto 
významnej pozícií sa 
postupne striedajú 
všetky členské štáty. 
Slovensko sa do te-
jto pozície dostane 
prvýkrát od vstupu 
do EÚ už onedlho – 
v júli 2016. Postupné 
prípravy na túto uda-
losť už prebiehajú 
a v súvislosti s tým 
sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo zúčastnil koordinačného stretnutia na 
pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR.

„Predsedníctvo v Rade Európskej únie pred-
stavuje obrovský potenciál aj pre Bratislavský 
kraj. Môžeme sa zviditeľniť na medzinárodnej 
scéne a poukázať na náš kultúrno-historický, 
turistický ako aj investičný potenciál. Okrem 
toho chcem naplno využiť priestor, ktorý pon-
úka Výbor regiónov v Bruseli, kde plánujem ot-
voriť témy, ktoré sú pre Bratislavský kraj dôle-
žité a rozprúdiť o nich celoeurópsku diskusiu,“ 
priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Ako zároveň 

dodal, aj v rozpočte Bratislavského samosprávneho 
kraja sú vyčlenené finančné prostriedky na aktivity 
súvisiace s predsedníctvom SR v EÚ.

Medzi hlavné témy predsedníctva bude patriť ener-
getika, boj proti daňovým únikom a téma vody. 

V rámci predsedníctva sa uskutoční niekoľko stoviek 
kultúrnych podujatí, ktoré sa konajú nielen v člen-
ských krajinách, ale aj v zahraničí, s dôrazom na 
prezentáciu krajiny v Bruseli. Významnou súčasťou 
kultúrneho programu bývajú podujatia organizo-
vané zastupiteľskými úradmi predsedníckej krajiny.

Slovenská republika bude predsedať Rade EÚ 
v rámci tzv. predsedníckeho tria spolu s Holand-
skom a Maltou, s ktorými pripraví spoločný politic-
ký program. Každý člen skupiny bude v stanovenom 
poradí predsedať Rade po dobu šiestich mesiacov. 
Špecifické postavenie bude počas prípravy SK PRES 
2016 plniť Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri 
Európskej únií v Bruseli.
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13. februára 2015 o 18.00 hod.

SPP galéria, Mlynské nivy 44/C, Bratislava
Výstava potrvá od 13.2. 2015 do 31.3. 2015

Pozývame Vás na vernisáž výstavy

Katarína Beňová

moderátor Sajfa

w w w . d e a n i m o . s k
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Nezáleží na tom, koľko kníh
prečítame, záleží na tom,
koľko z nich v nás ostane.

Diana Mórová

4. ročník

Čítaj a vyhraj!
Prečítaj knihy, registruj sa, 

napíš na
www.vratmeknihydoskol.

sk
a vyhraj atraktívne ceny!



CZ & SK
HUDOBNÁ
SOBOTA

14/3/2015
od  19 :00  /  Ho t e l  s v. L udm i l a

info@hotelsvataludmila.sk   •   +421 34 69 77 777   •   www.hotelsvataludmila.sk
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Ortopedické oddelenie 
FNsP Skalica, a.s.

V poslednej dobe 
sa v tlačených aj 
elektronických mé-
diách často spomí-
na Ortopedické od-
delenie Fakultnej 
nemocnice s poli-
klinikou Skalica, 
a.s. Som hrdý na 

to, že to je hlavne kvôli úspechom, ktoré 
v poslednej dobe dosiahlo. Preto ma aj 
milo potešil záujem čitateľov o viac in-
formácií o tomto oddelení.
Ortopedické oddelenie FNsP Skalica, a.s. 
vzniklo v roku 1996. Jeho prvým primárom sa 
stal MUDr. Ján Černý. Postupne sa rozvíjalo vo 
viacerých rovinách. Počet lôžok sa postupne 
zvyšoval až na dnešných 23, z toho sú vy-
členené 4 lôžka na jednotku intenzívnej sta-
rostlivosti pre pacientov s náročnými stavmi, 
hlavne po operáciách. Počet lekárov narástol 
na terajších 7 (5 so špecializáciou a 2 v prípra-
ve na špecializáciu). Súčasným primárom je 
MUDr. Jozef Skála.
Oddelenie sa nachádza v hlavnej budove FNsP 
Skalica a.s. na druhom poschodí vpravo. Od-
delenie zabezpečuje prevádzku 2 ortopedic-
kých ambulancií, kde je ročne vyšetrených 
vyše 15 000 pacientov, navyše je v sonogra-
fickej prevencii vrodenej dysplázie bedrových 
kĺbov vyšetrených približne 800-900 novoro-
dencov ročne. 
V rámci oddelenia je ročne ošetrených vyše 
1000 pacientov, z toho vyše 90 % je súčasne 
operovaných. Operácie sa vykonávajú počas 
pobytu na oddelení, ale aj známym a vyhľa-
dávaným spôsobom – jednodňovou zdravot-
nou starostlivosťou (samozrejme v určených 
prípadoch). Z operácií, ktoré sú na ortopedic-
kom oddelení vykonávané, je veľké množstvo 
(asi 40 %) kvôli úrazom – zlomeninám, po-
škodeniam šliach či svalov. Oddelenie je však 
vyhľadávané aj pre širokú paletu implantácií 
kĺbov (bedrových, kolenných či členkových), 
rozsiahlu škálu artroskopických operácií ko-
lena, ramena a členka. V poslednej dobe sa 
pre záujem pacientov rozvíja aj moderná ope-
ratíva deformít nohy. Čakacia doba na bežné 
operácie je 2-3 týždne, na implantácie kĺbov 
v súčasnosti približne 3-4 mesiace.
V krátkosti je len ťažko možno zhrnúť všetko, 
čo by charakterizovalo ortopedické oddelenie 
FNsP Skalica a.s. Veríme, že oddelenie bude 
aj naďalej pacientmi vyhľadávané a že budú 
z oddelenia odchádzať zdravší, usmiati a spo-
kojní s poskytnutou zdravotnou starostlivos-
ťou.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

 novinky z Holíca

Je Sasinkova ulica v Holíči bezpečná?
Jedná sa o na prvý pohľad bežnú komunikáciu 
v meste Holíč, ide od okružnej križovatky pri 
LIDL-i k hlavnej okružnej križovatke pri soche 
M. Nešpora a je mierne točená doprava. Na tejto 
ceste sa už stalo zopár dopravných nehôd, vodi-
či motocyklov tu bežne nedodržujú predpísanú 
rýchlosť a pred pár dňami sa tu stala dopravná 
nehoda pri ktorej bol zrazený chodec.

Nejdeme sa tu zastávať chodca ani zvaľovať na neho 
vinu pri nehode, ale sa chceme pozrieť na celú situáciu 
na danej ulici kriticky. Je to veľmi frekventovaná hlav-
ná cesta na ťahu Trnava – Brno, cesta na okraji sídliska. 
Spočiatku na nej stávalo len zopár áut v smere na Ho-
donín, postupne časom pribúdalo na sídlisku osobných 
áut, ale parkovacie miesta nepribúdali, a tak vodiči za-
čali postupne parkovať na oboch stranách cesty. K tomu 
sa občas pridá aj zaparovaný kamión, keď si ide vodič 

nakúpiť do LIDL-u, a cesta sa tak stáva neprehľadná. 
V smere od LIDL-a sa cesta naviac zatáča doprava, a 
tak zastavené autá na pravej strane bránia vo výhľade 
chodcom a aj vodičom, ktorí tade prechádzajú. Často sa 
potom stane, že chodec vybehne spoza auta rovno pred 
idúce auto a vodič ho pritom ani nemôže vidieť, hlavne 
ak na okraji stojí kamión.

Na tento problém bolo upozorňované už v predchád-
zajúcom volebnom období, ale doteraz sa daná pro-
blematika neriešila, len sa hovorí na Mestskom úrade 
aj na Mestskej polícii o tom, že riešenie je odsúhlasené 
dopravným inžinierom na DI, zatiaľ však nie je nič vid-
no. Pritom riešenie je veľmi jednoduché – stačí osadiť 
dopravné značenie zakazujúce státie minimálne pre 
nákladné autá na pravej strane cesty od LIDL-a po auto-
busové zastávky. Vyhovárať sa na počasie neobstojí, stĺp 

s dopravným značením je dávno osadený, stačí pridať 
značku. Vieme, že toto riešenie skomplikuje život niek-
torým vodičom, ktorí si tu zvykli parkovať, ale bezpeč-
nosť na ceste je prvoradá.

Riešenie teda bolo navrhnuté a aj odsúhlasené na pa-
tričných miestach, budeme teraz sledovať, ako rýchlo 
príde k jeho realizácii. Alebo sa snáď čaká na nehodu 
s tragickými následkami?

■ Poslanci Mestského zastupiteľstva Holíč za pravicovú koalíciu: 
Ing. Roman Hrnčirík, Ing. Jaroslav Végh, Ing. Miroslav Bilický, 

Bc. Miroslav Jobus, MUDr. Marek Pollák, Ing. Igor Bartošík

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
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 Záhoráci v zahranicí
Juniori Seniorom

„zachovať u mladých ľudí úctu...“

Hlavným cieľom je zachovať u mladých 
ľudí úctu k starším, ktorí nás vychovali, 
starali sa o nás a ťažko pracovali.  Ob-
čianske združenie Element Senica zor-
ganizovalo už tretí ročník projektu Ju-
niori Seniorom, kde Juniori venujú svoj 
čas starším – Seniorom. Ich snahou je 
vytvoriť atmosféru plnú lásky, pocitu 
domova a potešiť jeden druhého.

Prvým podujatím bol Mikuláš v dennom sta-
cionári Svetluška Kunov, kde o. z. Element a 
DS Svetluška spojili svoje sily a vytvorili 
tak zaujímavý večer na svätého Mikuláša 
5.12.2014  v kultúrnom dome Kunov. Báb-
kovým divadielkom „Ako Mikuláš naučil 
čerta poslúchať“ sa začala nová rozprávka, 
ktorú napísal sám život. Perinbabka (Vierka 
Šusteková),  anjel (Martin Filip) s čertíkom 
(Filip Buchta) na čele s Mikulášom (Štefan 
Mikula) pripomenuli všetkým čaro Vianoc. 
Nakoniec prišiel ten čas, na ktorý celý večer 
deti čakali. Rozdávali sa sladké darčeky a 
niektoré deti ešte navyše zarecitovali alebo 
zaspievali Mikulášovi.

Ďalším podujatím 10.12.2014 bol  Mikuláš 
v Domove - penzióne pre dôchodcov v So-
tine a Zariadení sociálnych služieb v Senici. 
Spolu s deťmi zo Svetlušky – Juniori, s Mi-
kulášom (Štefan Mikula), anjelmi (Jarko 
Bača, Martin Filip) a za doprovodu Vierky 
Šustekovej pripravili krátky Vianočný pro-
gram pre starčekov. Spievalo sa, recitovalo, 
rozdávali sa vlastnoručne vyrobené darčeky 
od OZ Element a 1,5 m Vianočný stromček 
spolu s magnetkami od detí zo Svetlušky.

Podujatia boli plné emócií a spolupatrič-
nosti. Dúfame, že projekt bude pokračovať 
i v ďalších rokoch a nadobudne ešte väčšie 
rozmery ako doteraz. Veď si všetci musíme 
pomáhať, aby sa nám tu spoločne dobre žilo.

...aké by to bolo krásne, keby sa k nám pri-
dala i verejnosť...

■ Martin Filip, OZ Element

Berlin Fashion-week
Týždeň módy v Berlíne – dni 
plné výstredností, noviniek a 
originálnych módnych návrhov. 
Presne takéto bolo módne šia-
lenstvo, ktorému som na chvíľku 
prepadla aj ja. Možnosť nahliad- 
nuť do aktuálneho sveta módy 
som si nenechala ujsť a videla 
som zopár aktuálnych módnych 
trendov, ktoré oslovili aj mňa.
Moja osobná vášeň pre módu prame-
ní ešte z môjho detstva. Po 
niekoľkých experimentoch 
na svojich bábikách som 
začala šiť aj pre seba. Keďže 
som mala od detstva útlu 
postavu, všetko mi bolo vždy 
veľké. Avšak neprofesionálne 
zásahy ma po čase nebavili, 
a tak mi otec v jedenástich 
rokoch opravil starý šijací 
stroj a ukázal mi ako fun-
guje. Odvtedy som skúšala 
svoje možnosti ako môžem 
zo starých šiat vytvoriť nie-
čo nové. Samozrejme nie vždy to dopadlo úspešne, ale 
človek sa učí na vlastných chybách. Moje snaženie malo 
náznaky profesionality až keď som si za prvú výplatu 
v osemnástich kúpila vlastný šijací stroj. Ten mám do-
dnes. To že som sa rozhodla študovať dizajn má súvislosť 
aj s mojím koníčkom. Moje zručnosti mi neraz pomohli 
pri zhotovovaní modelov aj počas môjho štúdia.
Niektoré moje kreatívne návrhy som zhmotnila. S návr-
hom šiat „Like a wind“ sa mi podarilo vyhrať súťaž YCC 
Young Creative Chevrolet. Cieľom súťaže bolo vytvoriť 
návrh šiat, ktorý by bol vytvorený pre jazdca modelu 
auta Chevrolet. Vybrala som si model Camaro, ktorý ma 
oslovil svojím jednoduchým a podmanivým dizajnom.
Momentálne sa žiaľ nemôžem až tak aktívne venovať 

svojmu koníčku, lebo môj šijací stroj som musela nechať 
u rodičov v Sobotišti. Kvôli môjmu štúdiu sa momentál-
ne minimálne raz za polroka sťahujem. Tento fakt má 
vplyv aj na môj šatník, ktorý som musela veľmi zreduko-
vať. Ale aj minimalistický život má svoje výhody. Teraz to 
pre mňa znamená menej vecí menej starostí.
Módne prehliadky počas týždňa módy v Berlíne boli 
naozaj rozmanité. Svoje módne kreácie predstavili návr-
hári zvučných mien ako Esther Perbandt, Perret Schaad, 
Guido Maria Kretschmer či Kilian Kerner. Každý návrh bol 
iný originálny a niečím zaujímavý. Mňa osobne najviac 
zaujalo pretransformovanie sa moderných technológií 
do sveta módy. Veľmi ma fascinuje vytváranie odevov 
pomocou 3D tlače. Táto technológia je sama o sebe jedi-
nečná. Priestorový model vytvorený v počítači sa dokáže 
v priebehu niekoľkých hodín premeniť na reálnu hmotu 
požadovaných tvarov zodpovedajúcu návrhu v počítači. 
Tento technologický fenomén si už našiel svoje miesto aj 
vo svete módy ale aj v automobilovom priemysle, kde sa 
už tlačia prvé autá z 3D tlačiarne.
To či tlačený plast do-
káže nahradiť textílie je 
otázne. Čo sa týka mo-
jej príležitostnej malo-
výroby, určite zostanem 

zatiaľ verná klasickým 
látkam. Rôznorodosť 
povrchov a farieb, po- 
skytuje dostatok mož-
ností na realizáciu mo- 
jich návrhov. A o prí-
jemný pocit pri práci 
s týmito materiálmi sa 
nechcem ochudobniť.

■ Mgr. art. Alena Krčová
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Mušketieri 
v Kopčanoch

„Ľudia majú v podstate len dve želania - 
zostarnúť a pritom zostať mladý.“ Peter Bamm
Kultúrny dom v Kopčanoch opäť raz ožil 
veselými maskami. Miestna organizácia 
Jednoty dôchodcov Kopčany zorganizova-
la ďalší ročník Maškarného plesu, ktorý sa 
konal 28. januára 2015.

Úvod plesu patril pánovi Ľubomírovi Bollovi, 
predsedovi MO JDS Kopčany, ktorý privítal všet-
kých dôchodcov a prítomné masky. Tento rok sa 
zišlo až jedenásť masiek, ktoré do kultúrneho 
domu zavítali zo Skalice, Unína, Petrovej Vsi, 
Smolinského a samozrejme z Kopčian.
Hneď po príhovore sa tanečný parket zaplnil 
maskami ale i dôchodcami. Mnohým maskám 
bolo v kostýmoch poriadne horúco, ale i napriek 
tomu sa veselo zabávali so všetkými na parkete. 
V tanci sa zvŕtali rôzne rozprávkové postavičky, 
masky z filmov a televíznych obrazoviek.
Do tanca všetkým prítomným hrala ako po mi-
nulé ročníky hudobná skupina Rubín zo Skalice. 
Ich veselé piesne prispeli k dobrej nálade, mnohí 
si pri ich počúvaní zaspievali ale i zaspomínali na 
svoju mladosť. 
Chýbať nemohla ani bohatá tombola i chutné 
občerstvenie.

Dôchodcovia opäť dokázali, že dátum narodenia 
vôbec nehrá dôležitú úlohu v živote človeka. Pri 
prvých tónoch pesničky sa ihneď zaplnil parket 
tancujúcimi a opäť som sa nezbavila dojmu, že 
naozaj sa my mladší máme čo učiť od starších. 
Zabávajú sa kultivovane, tešia sa z každej tom-
boly, z dobrého vínka či chutného koláčika. A 
to už ani nehovorím o tom, ako sú radi keď sa 
pri nich zastavíte, chvíľku si posedíte pri nich a 
prehodíte pár slov. Ja som rada, že pán Bollo ma 
vždy pozve na všetky akcie, ktoré poriadajú a 
dovolí mi byť súčasťou ich veselenia a užívania 
si života. 
Dovidenia na budúci rok opäť na Maškarnom 
plese v Kopčanoch. ■ Veronika Dujsíková

Lucie Bílá a Arakain jednou z hviezd Cibula Festu 2015
Česko-slovenský multižánrový a multigeneračný 
festival Cibula Fest, ktorý v pohraničnom pásme 
na letisku v Holíči každoročne v júli privíta viac 
ako 10-tisíc návštevníkov z oboch krajín, hlási prvé 
mená. Festival, kde sa počas troch dní vystrieda 
špička slovenskej a českej hudobnej scény, zakni-
huje už 7. rok medzi top 
festivalmi na Slovensku. 
Jednou z hviezd júlového 
open air festivalu bude aj 
nestarnúca Lucka Bílá. Tá 
vystúpi spolu s kapelou 
Arakain, s ktorou pred 30 
rokmi začínala svoju hu-
dobnú kariéru.
I keď niekoľkonásobná zlatá 
česká slávica postavila svoju 
popularitu na sólovej dráhe, na kapelu, ktorá jej pred tro-
mi desaťročiami dala príležitosť, nezabúda. V súčasnosti 
sa repertoár Lucie Bílej a Arakainu síce žánrovo podstatne 
líši, kým Bílá ovládla popovú scénu, Arakain sa dostal na 
pomyselný trón metalovej hudby.

Teraz sa opäť spoja a predstavia sa spolu festivalovému 
publiku vo svojej jedinečnej forme, ktorú už fanúšikom 
priniesli pred tromi rokmi počas Arakain XXX Best of Tour 
2012. „S Luckou sa nám vždy skvelo hrá a spolupracu-
je. Pri každom koncerte nás teší jej zaujatie a srdce, 

s ktorým ku všetkým vystúpeniam pristupuje. Preto 
sme ju tento rok trochu neplánovane oslovili. A aj keď 
sme si boli vedomí jej obrovského pracovného vyťa-
ženia, opäť urobila všetko preto, aby s nami mohla 
koncerty absolvovať. Veríme, že to bude zážitok nielen 
pre nás, ale predovšetkým pre fanúšikov,“ povedal gi-

tarista a zakladateľ Arakainu 
Jiří Urban.

V minulosti sa na letisku v 
Holíči predstavila komplet-
ná špička českej a slovenskej 
populárnej hudby. Uplynulé 
ročníky tak zažili vystúpenia 
interpretov ako Kabát, No 
Name, Horkýže Slíže, Desmod, 
Ine Kafe, Čechomor, Olympic, 
Kryštof, Chinaski, Tomáš Klus, 

Dalibor Janda, Divokej Bill, Polemic, Václav Neckář a desi-
atky ďalších a v minulom roku sa medzi headlinermi na-
vyše objavil prvý zahraničný hosť, nemecká synthpopová 
legenda Alphaville.

Cibula Fest otvorí svoje brány na letisku v Holíči v termíne 
23. – 25. 7. 2015 a momentálne sú v predaji vstupenky 
za zvýhodnenú cenu 17 EUR na všetky tri dni v sieti PRED-
PREDAJ.SK. Len do konca marca !! Po tomto termíne sa 
cena vstupenky bude opäť navyšovať.

■ Vladimír Chrenka, foto: Cibula Fest 

V Kopčanoch sa zabávalo na Plese rodičov a priateľov školy

Tak ako po minulé roky, aj tento rok sa v Kopča-
noch uskutočnil Ples rodičov a priateľov školy na 
ktorom sa stretli rodičia, učitelia a hostia s túž-
bou zabaviť sa, stretnúť sa s priateľmi a známy-
mi a v neposlednom rade podporiť školu. Ples sa 
konal v sobotu 17. januára 2015 vo veľmi vkusne 
pripravenej sále Kultúrneho domu Kopčany.
V úvode plesu sa s tanečným vystúpením predstavili deti 
tanečného krúžku a svojím spevom potešila mladá ná-
dejná speváčka Michaela Turečková. Úvodné slovo mala 
riaditeľka základnej školy Mgr. Jana Jurčíková a členka 
Rodičovského združenia JUDr. Martina Stančiaková. 
Všetkým prítomným, ktorí prišli podporiť základnú ško-

lu, popriali večer plný dobrej nálady a príjemnej zábavy. 
Do ranných hodín vyhrávala skvelá skupina Tenor, ktorá 
nenechala ani jedného plesajúceho sedieť na stoličke. 
Nechýbala samozrejme bohatá tombola, o ktorú sa po-
starali štedrí sponzori a kde hlavnou cenou bol domáci 
záhradný gril.
Hoci zabávajúcich bolo menej ako minulý rok i tak vládla 
počas celého večera príjemná, možno povedať dokonca 
rodinná atmosféra.

foto: Radovan Malík

foto: Zuzana Vrbňáková Rybárová

■ Veronika Dujsíková
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Vernisáž výstavy umelcov Záhoria
pri príležitosti 30. výročia vzniku Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici
Záhorské múzeum v Skalici v spolupráci so Záhor-
skou galériou Jána Mudrocha v Senici už tradične 
prináša všetkým záujemcom a priaznivcom po 
premiére v Senici reprízu obsiahlej periodickej 
výstavy VI. stretnutie umelcov Záhoria, ktorú 
pri príležitosti 30. výročia 
svojho vzniku usporiadala 
regionálna Záhorská galéria 
Jána Mudrocha v Senici.
Záhorská galéria Jána Mudro-
cha sídli v neskorobarokovom 
kaštieli Machatka v Senici. Po 
odbornej príprave galérie PhDr. 
Štefanom Zajíčkom v Záhor-
skom múzeu v Skalici v rokoch 
1976 – 1984 a adaptácii kaštieľa v rokoch 1978 – 1984 
bola galéria zriadená 1. decembra a slávnostne otvorená 
14. decembra 1984 úvodnou výstavou Umelci Záhoria. 
Za tridsať rokov svojej činnosti galéria rozvinula širokú 
aktivitu. V zbierkotvornej činnosti vlastní 3169 diel, z 
toho z oblasti maliarstva 570, sochárstva 138, kresby 
1939, grafiky 285 a užitého umenia 237 diel, najmä 
umelcov spätých so Záhorím. V expozičnej činnosti ga-
léria odborno-metodicky spravuje Galériu J. Koreszku 
v Záhorskom múzeu v Skalici, zostavenú z jej zbierok. 
Vo výstavnej činnosti galéria usporiadala 783 výstav. 
Okrem svojho regionálneho poslania galéria vo svojej 
odbornej špecializácii usporadúva od roku 1992 celo-
slovenské trienále poslucháčov výtvarných škôl Talenty, 

doteraz osem ročníkov. Z hľadiska pohraničnej polohy 
galérie je prirodzene jej druhou špecializáciou spraco-
vanie a prezentácie blízkeho moravského a českého vý-
tvarného umenia, najmä v spolupráci s partnerskou Ga-
lériou výtvarného umenia v Hodoníne. Najnovšie galéria 

organizuje výtvarné sympóziá. 
V edičnej činnosti galéria vydala 
sedem monografií a vyše päť-
desiat publikácií v dlhodobom 
cykle Umelci Záhoria a šesť pub-
likácií v cykle Spoločné výstavy 
umelcov Záhoria. Galéria vlastní 
knižnicu a archív.
Výstava VI. stretnutie umelcov 
Záhoria prezentuje diela od 69 

umelcov najrôznejšie spätých so Záhorím v oblasti ma-
liarstva, sochárstva, intermediálneho umenia, kresby, 
grafiky a odborov užitého umenia v oblasti keramiky, 
nábytkového dizajnu, pričom je zastúpená aj architek-
túra a umelecká fotografia. Výstavu charakterizuje ši-
roký diapazón výtvarných postupov autorov počnúc od 
menej zastúpených realistickejších názorov, cez mno-
hotvárne znakové vyjadrenia až po abstraktnejšie fan-
tazijné tvorivé prístupy. K výstave je vydaná publikácia 
s farebnými reprodukciami diel.
Úvodné slovo k výstave prednesie riaditeľ senickej galé-
rie PhDr. Štefan Zajíček. V rámci vernisáže sa predstaví 
hrou na klavíri Roman Blaha.

■ PhDr. Štefan Zajíček, www.zahorskemuzeum.sk
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Zavilinská zatiaľ 
suverénne

Odchovankyňa at-
letiky v Borskom 
Mikuláši Monika 
Zavilinská zatiaľ 
v dorasteneckej 
konkurencii jasne 
vedie poradie sko-
kanskej súťaže Lat-
ka piatich miest.
Šestnásťročná výškarka, ktorá na začiatku sezó-
ny prestúpila do bratislavského ŠK Vital sa v pr-
vom kole v Lučenci priblížila na tri centimetre 
k osobnému maximu. V pondelok v B. Bystrici 
jej na prvenstvo stačilo skočiť 155 cm. V oboch 
prípadoch ale vyhrala a vedie aj celkové poradie 
dorasteniek.

 atletika

Milan Rízek má aj v 37 rokoch skvelú for-
mu, je vicemajster Slovenska.
Prvý veľký úspech záhoráckeho atléta v roku 
2015 patrí skalickému chodcovi Milanovi Ríze-
kovi. Tridsaťsedemročný člen AŠK Skalica vy-
bojoval na halovom chodeckom šampionáte v 
Bratislave na 5000 m striebro, keď iba o desať 
sekúnd zaostal za Patrikom Spevákom z Dukly 
Banská Bystrica. 
M. Rízek sa vo výsledkoch vtesnal medzi enklá-
vu banskobystrickej Dukly. Tretie až piate miesto 
patrilo opäť tomuto športovému stredisku. P. Spevák si začal 
od úvodných metrov budovať tesný náskok pred záhoráckym 

chodcom. Približne na méte dvoch kilometrov 
ale Skaličan zabral a dotiahol sa tesne na lídra 
súťaže. Výrazne mladší P. Spevák sa výrazne 
presadil až v poslednom kilometri, na jeho 
zrýchlenie neodkázal už vekom veterán M. 
Rízek reagovať. Aj tak však uchránil strieborný 
kov pred juniorom Miroslavom Úradníkom o 
osem sekúnd a mohol sa tešiť z titulu vicemaj-
stra republiky i z nového halového osobného 
rekordu. 
Výsledky: (halové MSR v chôdzi). Muži: 1. Spe-

vák (Dukla Banská Bystrica) 20:41,98 min, 2. Rízek (AŠK Skali-
ca) 20:51,62 min, 3. Úradník (Dukla B. B.) 20:58,00 min. 

Výborný Rízek sa stal vicemajstrom republiky

■ TK AC, foto: archív MR

Bratislavský šampionát - stotiny hrali rolu
Atletická hala Elán hostila prvé halové preteky v no-
vom kalendárnom roku. A bola to na úvod mimoriadne 
zaťažkávajúca skúška, keďže sa organizovali oblastné 
majstrovstvá stredného Slovenska zároveň s Bratisla-
vou. Atléti AC Malacky žali úspechy na všetkých veko-
vých frontoch. 
Preteky mali navyše štatút otvorených a 
tým pádom do haly prúdili desiatky at-
létov aj z oblasti východ a západ repub-
liky, ako aj pretekári z Českej republiky. 
Kvantum pretekárov všetkých vekových 
kategórií organizátori len sťažka zvláda-
li, navyše sa pritrafil výrazný problém s 
technikou a preteky tak mali obrovské 
meškanie. V náročných podmienkach sa 
však darilo aj veľkému množstvu preteká-
rov zo Záhoria. Malackí atléti, ktorí súťažia 
v rámci Bratislavského atletického zväzu, mali svoj oblastný 
šampionát. 
V kategórii dospelých sa predstavili obe najväčšie osobnosti 
malackého klubu, skokanské duo Eliška Chvílová a Monika Ba-
ňovičová. E. Chvílová sa vrátila do kolotoča pretekov po dlhej 
pauze, ktorá bola vynútená zdravotnými komplikáciami. Vlani 
aj predvlani musela ukončiť sezónu predčasne, keď vždy ata-
kovala v skoku do diaľky šesť metrov. V sobotu skákala v hale 

iba zo skráteného rozbehu a dosiahla najdlhší meraný pokus 
zo všetkých žien 571 cm. M. Baňovičová sa predstavila v behu 
na 60 m prekážok, v ktorom však neoslnila a dosiahla iba 
čas 9,01 s a tretie miesto. V rámci Bratislavy bola však prvá: 
„Výrazné meškanie mi dosť prekážalo, viackrát som zo-

pakovala rozcvičku a to ma napokon 
unavilo. Nabudúce budem musieť inak 
zareagovať, ak nastane takáto situá-
cia,“ povedala Monika. Malacký vytrvalec 
AC Malacky Jakub Valachovič nastúpil na 
netradičnej disciplíne 800 m, v ktorej do-
siahol výkon 2:00,01 min a skončil druhý 
v rámci Bratislavy aj celkovo. „Chcel som 
čas pod dve minúty a napokon mi chý-
bali dve stotiny, čo je na zlosť. Ale bol 
to môj druhý najlepší čas v živote a to 
nie je na úvod sezóny vôbec zlé,“ mys-

lel si Malačan. Osobné maximum na mužskej šesťdesiatke si 
zlepšil rodák z Plaveckého Štvrtka a člen Slávia STU Bratislava 
Erik Miklušičák, ktorý v hodnotení mužov z Bratislavy obsadil 
piate miesto.
Veľká bitka dvoch malackých dorastencov a kolegov v trénin-
govej skupine Petra Filipa – Michala Mecháčka a Borisa Pribila 
bola vidieť na 60 m. O stotinu rýchlejší bol M. Mecháček (7,43 
s), ktorý sa stal i majstrom Bratislavy. B. Pribil pre zmenu tri-
umfoval na štvorstovke, keď ho zdolal iba Považskobystričan 
Andrej Mitašík, čiže nie člen bratislavskej oblasti. S časom 
54,26 s však Malačan nebol spokojný. Zaujalo i druhé mies-
to v rámci oblasti (celkové šieste) Malačana Jakuba Kopiara 
na 800 m, kde si vylepšil osobné maximum (2:12,24 min). 
V dorastenkách sa darilo Susanne Chlepkovej (AC Malacky) na 
trati 60 m, keď si vylepšila osobné maximum a v rámci oblasti 
skončila druhá. Za ňou finišovala o sedem stotín späť Kristína 
Martinusová, tretia v rámci Bratislavy. Táto pretekárka si záro-
veň prvý raz v živote vyskúšala trojskok a stanovila si základný 
osobný rekord 10,06 m, ktorý jej stačil na druhé miesto v ob-
lasti. Víťazili aj dorastenky, ktoré zavítali zo západnej oblasti a 
štartovali mimo hodnotenia. Víťazkou diaľky sa stala odcho-
vankyňa Skalice Aneta Flajžíková (ŠOG Nitra) s najdlhším po-
kusom 530 cm. Podobne tak triumfovala na trati tri kilometre 
chôdza Ema Hačundová z Borského Mikuláša (15:51,70 min). 
Výborne si u žiakov počínal Marcel Žilavý. Závodčan v drese 
AC Malacky deklasoval najprv konkurenciu na 60 m prekážok 
v novom osobnom maxime, potom si zbehol ďalšie osobné 
maximum na 60 m, kde sa však musel uspokojiť s druhým 
miestom celkovo a napokon opäť slávil triumf v behu na 150 
m. Ako inak, v novom rekorde 17,82 s. Medzi žiačkami zauja-
la celkovým druhým miestom na chôdzi dva kilometre Silvia 
Cintulová z B. Mikuláša.

Pribil, Mecháček, foto M. Lindner

■ TK AC

■ TK AC, foto: archív  MZ
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Barbari sa posunuli 
na šiestu priečku

Po troch štvrtinách najvyššej súťaže vo 
squashi družstiev sa Skaličania posunuli 
na šieste miesto.
Sobotňajšia konfrontácia s vedúcim duom IMET 
BA a HNTN BA priniesla len jedinú výhru Ondřeja 
Uherku. V nedeľu si Skaličania spravili chuť, keď 
zvalcovali Piešťany 4-0 na zápasy. V poslednom 
zápase Barbari takmer zaskočili silný Hlohovec 
B, k víťazstvu nakoniec chýbal jediný set. O ví-
ťazné zápasy Skalice sa postarali: Ondřej Uherka 
3, Juraj Spáčil 2, Róbert Trnovec 1, Matej Pro-
cházka 1.

Výsledky:
Barbar Skalica – IMET BA  0-4 na zápasy
Barbar Skalica – HNTN BA  1-3
Barbar Skalica – SC Piešťany  4-0
Barbar Skalica – -Roin Hlohovec B  2-3

Posledný hrací víkend extraligy sa uskutoční 
práve v Skalici 21.-22.3. 2015, kedy sa u nás 
predstavia skutočne zvučné mená Slovenského 
i Českého squashu.

Tabuľka po 12. kole:
Por. Družstvo zápasy body
1. IMET Bratislava A 12 66
2. HNTN A Bratislava 12 61
3. ROIN Hlohovec A 12 55
4. IMET Bratislava B 12 46
5. ROIN Hlohovec B 12 44
6. ŠK BARBAR Skalica 12 36
7. 1. SSK Bratislava 12 31
8. Fajn Club Bratislava 12 20
9. SC Piešťany 12 19

 squash

»

podporte prozáhorí
venovaním 2% zaplatenej dane, ktoré budú využité v našom regióne

Na poukázanie 2% dane je potrebné potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vystaví váš zamestnávateľ 
a na základe ktorého vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% daní, ktoré si môžete stiahnuť na stránke 
www.prozahori.sk. Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane pošlete na váš Daňový úrad.

O použití vašich 2% daní budete pravidelne informovaní na stránkach mesačníka ProZáhorí a na webovej 
stránke www.prozahori.sk.

Ďakujeme!

»

V Borskom Svätom Jure prebehlo v sobotu 10. januára 
slávnostné vyhodnotenie štvrtého ročníka Záhorácke-
ho detského bežeckého pohára. Od najmladších ben-
jamínkov až po juniorov prevzali ocenenia tí, ktorí do-
kázali z 12 pretekov po záhoráckych mestách a obciach 
získať najviac bodov za jednotlivé umiestnenia. 
V kinosále kultúrneho domu v Borskom Svätom Jure postupne 
dekorovali súťažiach od najmladších po najstaršie kategórie. 
V priebehu roka sa mohli záhorácke deti pretekať na rôznoro-
dých akciách. Tradične sa začínalo behmi po futbalovom ihris-
ku v Hlbokom, pokračovalo sa na ceste v Šaštíne, Borskom Sv. 
Jure, Jablonici, Plaveckým Mikulášom, Gbeloch, Smrdákoch, 
Radošovciach a Senici a krosovými behmi v Malackách, Pla-
veckom Štvrtku a Borskom Mikuláši. V každej obci a meste sa 
na štart postavilo mnoho domácich detí a mládeže, no medzi 
ocenenými boli najmä tí, ktorí sa na jed-
notlivé preteky dostavovali pravidelne. 
Hoci bolo vyhlasovanie spojené s beha-
ním, na stupne víťazov sa dostali aj pred-
staviteľky iných atletických oblastí, napr. 
chodkyňa Silvia Cintulová alebo výškarka 
Monika Zavilinská z MŠK Borský Mikuláš. 
Ocenené boli aj kluby, ktoré mali na stup-
ňoch najviac zástupcov – ŠK Jablonica a domáci AK pri ZŠ s MŠ 
Borský Svätý Jur. Na vyhlasovaní aktívne participoval organi-
začný tím okolo Jána Dobiáša z Junior Clubu Borský Mikuláš, 
obec Borský Svätý Jur, Základná škola s materskou školou B. 
Sv. Jur. Jedna z ocenených, Melánie Beňková z MŠK B. Mikukáš 
mala aj hudobné vystúpenie na saxofón, podobne tak na akcii 
zahral vlastnú skladbu bývalý skokan do diaľky, malacký tré-
ner a spolu-moderátor vyhlasovania Vladimír Handl.
Na stupňoch mohli diváci vidieť niekoľko popredných atlétov 
v kategórii mladších i starších žiakov, dorastencov a juniorov. 
Mladší žiaci
Víťaz Marek Havlík z AC Malacky, ktorý v pohári reprezento-
val partnerský Záhorácky Fénix Senica obsadil štvrté miesto 
v behu na 1000 m v celoslovenskom finále školskej súťaže 
Hľadáme nových olympionikov. V pohári sa zúčastnil všetkých 
dvanástich kôl a neprehral ani jedno. Najviac mu konkuroval 
rovesník Daniel Borovský z Brezovej pod Bradlom, ktorý tak-
tiež robí atletiku a v pohári sa umiestnil s redukovaným po-
čtom bodov z desiatich najlepších pretekov 486 na druhom 
mieste. 
Mladšie žiačky
Súťaž opanovala domáca vychádzajúca hviezdička sloven-
ských behov Zuzana Švejdová. Zvíťazila napriek neúčasti na 
pretekoch v Malackách, keďže v ten istý deň štartovala na 
majstrovstvách Slovenska v krose v Dubnici nad Váhom, kde 
sa stala vo svojej kategórii slovenskou šampiónkou. Na dru-

hej priečke figurovala majsterka Slovenska v chôdzi mladších 
žiačok Silvia Cintulová z MŠK Borský Mikuláš, ktorá podobne 
ako Zuzka, získala titul v Dubnici nad Váhom. Tretie miesto 
patrilo nádejnej bežkyni z AC Malacky/Záhorácky Fénix Silvii 
Morávkovej. 
Starší žiaci
Tu triumfoval domáci bežec z AK pri ZŠ s MŠ Zdeněk Švejda, 
starší brat víťazky mladších žiačok. Najväčší úspech dosiahol 
Zdeněk na majstrovstvách Slovenska v krose, keď v kategórii 
starších žiakov získal titul vicemajstra Slovenska. Nebyť po-
rážky v poslednom kole v Senici, kde dobehol tretí, bol by aj 
on neporazeným pretekárom v celom priebehu pohára. Na 
bronzový stupienok si stal Jakub Kopiar z AC Malacky, tento 
rok bronzový z majstrovstiev Slovenska v krose v kategórii 
starších žiakov. 

Staršie žiačky
Víťazkou kategórie sa stala napriek vlek-
lým zdravotným problémom talentovaná 
Melánie Beňková z MŠK Borský Mikuláš. 
Tá musela dlho pauzovať po halovej se-
zóne a celé leto, nemohla teda bojovať o 
cenné kovy na majstrovstvách Slovenska. 
Zúčastnila sa piatich kôl a všetky vyhrala. 

Druhá skončila skokanka do výšky Monika Zavilinská (MŠK 
Borský Mikuláš), tento rok bezkonkurenčne najlepšia výškar-
ka v kategórii starších žiačok a dokonca aj dorastenecká šam-
piónka a slovenská reprezentantka. 
Dorastenci
Kategóriu dorastencov ovládol prekvapivo šprintér AC Malac-
ky Boris Pribil, ktorý tak potvrdil, že disponuje aj dostatočnou 
vytrvalosťou, ktorá mu pomohla pri zisku titulu majstra Slo-
venska v behu na 400 m dorastencov v Dubnici nad Váhom. 
Spolu so zlatom zo štafiet na 4x100 m a 100-200-300-400 m 
bol B. Pribil najúspešnejším atlétom dorasteneckých majs-
trovstiev. V pohári vyhral síce len jedny preteky zo šiestich, na 
ktorých sa zúčastnil, ale bodovo mu to stačilo na prvé miesto. 
Juniori
V tejto kategórii nemal konkurenciu člen AK Junior Holíč On-
drej Marenčík, bývalý basketbalista a skokan do výšky. Pod 
vedením trénera R. Roučku kombinuje úspešne disciplíny 400 
– 800 metrov. Na kratšej trati dosiahol tohtoročný najhodnot-
nejší juniorský čas 49,72 s. 
Juniorky
Medzi juniorkami zaujala najmä tretia v poradí Zuzana Dur-
cová zo Spartaka Myjava. Tá kvalitatívne predčila súperky o 
konskú dĺžku a tretia bola len preto, že sa zúčastnila iba troch 
pretekov, ktoré s prehľadom vyhrala. Tento rok sa stala vice-
majsterka Slovenska v behu na 5000 m junioriek a obliekla aj 
reprezentačný dres. 

Suverénmi detského pohára boli Švejda a Havlík

■ TK AC

bezplatná 
RIADKOVÁ INZERCIA 

v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať
■ na e-mailovú adresu 

sefredaktor@prozahori.sk
■ alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, 

Potočná 54, 909 01 Skalica

Predám kufríkový šijací stroj. Tel.: 034 651 26 44

■ Barbar Skalica
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RK :  GRAND-REALITY Skalica 
www.grand-reality.sk

 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*Na predaj vinohrad 1500 m2 v Skalici za cenu 6.600,- euro
Na predaj dom s krčmou, bytom, terasou, barom,
volejbalové ihrisko, salónik  za cenu 149.000 euro 

*Novostvba – bungalov RD 4 izbový +kuchyňa, 
kúpeľňa, 2 xWC, garáž, 450 m2 pozemok v Skalici   
Cena domu :  85.700 €  + pozemok 24.770,- €

Novostavba  v Skalici na predaj 4 izbový RD  s kuchyňou 2 x 
kúpeľňa , možnosť garáže. krbu cena domu 85.300 €  + pozemok 11.094,- €

Na predaj chata s pozemkom na Mlýnkoch – 15.000€  
Kancelária RK ul. Jatočná zo zadu Mestského úradu v Skalici          
e.mail.:    grandreality@centrum.sk

Aktivity v školskom klube pri ZŠ Vajanského v Skalici
Školský rok 2014/2015 sa v našom školskom klube 
pri Základnej škole Vajanského v Skalici začal plný 
prekvapení a nových nápadov.
Do školského klubu sa nám prihlásilo 90 nových prvá-
kov, ktorí nevedeli, čo ich čaká, a preto bolo našou milou 
povinnosťou privítať ich v našom klube a pomôcť im 
adaptovať sa v novom prostredí a kolektíve.
Už začiatkom októbra, keď sa trošku so školou obozná-
mili, sme pre nich pripravili IMATRIKULÁCIU. Každý pr-
vák na nej ukázal, čo vie, a dokázal, že je už naozajstný 
prvák, lebo: naráta už do päť, vie sa aj sám obliecť, ne-
zaspáva do školy a píše si sám úlohy. Toto všetko už naši 
prváci hravo zvládli a mohli byť 
prijatí za žiakov našej školy. To 
potvrdili sľubom prváka a boli 
odmenení šerpou a diplomom 
správneho prváka.
Ešte neutíchli hlasy o dojmoch 
z imatrikulácie a už sme pre 
naše deti pripravili JABĹČKOVÝ 
TÝŽDEŇ, zameraný na zdravú 
výživu a dôležitosť vitamínov. 
Jabĺčka sme kreslili, lepili, spievali o nich, počítali sme 
s nimi, čítali sme o nich a nakoniec sme si aj zabehali 
za zdravím. Odmenou pre každého bolo sladké jabĺčko a 
samozrejme pocit, že sme urobili aspoň kúsok pre svoje 
zdravie.
V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH, vraví sa a je to pravda. 
Naše deti si to overili na konci októbra. V telocvični sú-
ťažili, hádzali loptou, preskakovali, preliezali, podliezali, 
nosili, skákali a strávili užitočné a príjemné popoludnie 
medzi svojimi kamarátmi.
JESENNÁ PÁRTY – kúzelný halloween, tak bol nazvaný 
program, ktorý nám prišli predstaviť umelci z Prahy. 
Spolu s deťmi čarovali, spievali a tancovali. Každé z detí 
si odnieslo sladkú odmenu. Všetci sa mohli občerstviť 
v stánku so sladkými a slanými dobrotami, ktoré pre nás 
upiekli mamičky a babičky našich detí.
Za rozprávkou sme sa vybrali začiatkom novembra do 
kina MAX. Pekný príbeh o dome kúziel zaujal všetkých, 
a tak sme spolu zase raz boli ako správni kamaráti všetci 

spolu a ešte k tomu na dobrej rozprávke.
PYŽAMOVÁ PÁRTY plná druhákov. Prečo pyžamová? 
Všetci účastníci prežili noc v škole a samozrejme oblečení 
v pyžamkách. Zábave, tancu a hrám nebolo konca-kraja. 
Po dobrej večeri a rozprávke na dobrú noc deti zaľahli do 
spacákov a spali sladko až do rána. O pekných zážitkoch 
rozprávali svojim rodičom hneď ráno, keď si pre ne prišli.
Od septembra až do polovice decembra pani vychová-
vateľky spolu s deťmi vyrábali darčeky, obrázky, drobné 
hračky na PREDAJNÉ VIANOČNÉ TRHY. Ďakujeme rodi-
čom, ktorí aj takto prispeli na nákup pomôcok pre deti 
školského klubu.

Pri vianočnom punči a sladkých 
medovníkoch si deti spolu s ro-
dičmi prišli v predvianočnom 
čase vyrobiť darčeky na naše 
VIANOČNÉ DIELNIČKY. V jedálni 
za zvukov vianočnej hudby sme 
všetci prežili nezabudnuteľné a 
vzácne chvíle.
Koncom roka sa aj my lúčime 
so starým rokom. Na našu VIA-

NOČNÚ BESIEDKU sme pozvali rodičov aj starých rodičov, 
ktorí sa v hojnom počte prišli pozrieť na predvianočný 
darček v podobe básničiek, pesničiek a tančekov od svo-
jich detí. Pekný a zaujímavý program, doplnený vianoč-
nou prezentáciou nás preniesol do krásneho čara Vianoc. 
Pokračovaním boli VIANOČNÉ KOLEDY, ktoré nám prišli 
zahrať a zaspievať starší kamaráti.
Toto sú naše spoločné aktivity od septembra. Do kon-
ca školského roka ich máme naplánovaných ešte dosť. 
Okrem týchto aktivít robia vychovávateľky aktivity 
vo svojich oddeleniach v rámci tematických oblastí vý-
chovy, ktoré sa snažia urobiť pre deti zaujímavé, aby si 
v nich každé z detí našlo to svoje.
Snažíme sa, aby naša činnosť bola pestrá a mnohostran-
ná. Pri našej práci máme pred sebou tri veci – vedieť, 
cítiť a chápať dieťa. Pochopiť dieťa znamená vcítiť sa do 
jeho postavenia, pocitov, myšlienok a nálad. A o to nám 
všetkým v našom školskom klube ide.

■ Alena Ovečková
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Zabudnite na klasické plesy!

Vyberte si nezabudnuteľný 
ples v štýle

horúcej Latinskej Ameriky

stredoeurópska vysoká škola v skalici 
pri príležitosti 10. výročia založenia 

školy organizuje jedinečný ples.

vstupenky už v predaji

viac info na stránke školy www.sevs.sk

viac info a rezervácie na

WWW.SEVS.SK
alebo

 
+421 34 696 52 12
+421 34 696 52 55

TRADI NÁ KUBÁNSKA REŠTAURÁCIA
 LA BODEGUITA DEL MEDIO

LATINSKOAMERICKÁ TANE NÁ SKUPINA 
TRADICIÓN

LATINO KAPELA 
CARISMA

Firma INTRO.CO s.r.o, autorizovaný servis značky Mercedes-Benz
 a autorizovaný predajca a servis značky Ford,

ponúka pracovné miesta na nasledovné pozície:

P r e d a j c a   v o z i d i e l

Podmienky:
- komunikačné schopnosti
- VŠ alebo SŠ vzdelanie so strojným zameraním
- znalosť NJ
- vodičský preukaz skupiny B
- ochota vzdelávať sa- ochota vzdelávať sa
- flexibilita 

Životopis môžete posielať do 28.2.2015 na adresu INTRO.CO, s.r.o., Kopčanská 35, 908 51 Holíč 
alebo e-mailom na introco@introco.sk

O b s l u h a   u m ý v a c e j   a   č e r p a c e j   l i n k y
 
Podmienky:
- flexibilita
- práca s PC a pokladňou
- zodpovednosť

A u t o m e c h a n i k   p r e   P K W   /   L K W
 
Podmienky:
- Vyučený v odbore alebo minimálne 5 rokov prax
- Čiastočná znalosť NJ alebo AJ
- Znalosti z mechatroniky
- Vodičský preukaz skupiny B / C - (nie je podmienkou)- Vodičský preukaz skupiny B / C - (nie je podmienkou)
- Flexibilita, ochota vzdelávať sa

P o n ú k a m e :

- práca v stabilnej spoločnosti
- zaujímavé mzdové ohodnotenie

Úspešná maliarka 
zo škôlky v P. Močidľanoch
Dňa 15. 1. 2015 navštívili našu škôlku pracovníci 
Okresného úradu v Skalici, odb. krízového ria-
denia, aby odovzdali cenu Renátke Kutalovej, 
ktorej výtvarná práca na téma „Nakresli svojho 
integráčika“ bola ohodnotená ako jedna z naj-
lepších v okrese Skalica, v kategórii detí navšte-
vujúcich materskú školu.
V úsilí spropagovať európske číslo tiesňového volania 
112 sa Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra 
SR rozhodla zorganizovať Národný deň čísla tiesňové-
ho volania 112 – dňa 1. decembra 2014. Pri tejto príle-
žitosti usporiadala II. ročník výtvarnej súťaže s témou 
„Nakresli svojho 
Integráčika“.
Súťaž pripravili 
pre žiakov ma-
terských a zá- 
kladných škôl. 
Zámer bol obo- 
známiť deti s in- 
tegrovaným záchranným systémom, aby sa naučili 
správne zavolať pomoc v tiesni, v prípade vzniku ohro-
zenia alebo mimoriadnej udalosti. Cieľom bolo zapojiť 
detskú fantáziu a zistiť, ako si deti predstavujú svojho 
„Integráčika“.
Z okresu Skalica sa zapojilo 13 predškolských a škol-
ských zariadení, ktoré do súťaže zaslali 39 výtvarných 
prác. Hodnotiaca komisia okrem výtvarného diela Re-
nátky Kutalovej pozitívne hodnotila aj dielo Natálky 
Okasovej – žiačky 2. ZŠ Skalica, ktorá žije v našej obci. 
Obe diela postúpili do krajskej súťaže.

■ Mgr. Dana Žúrková, starostka obce

víťazný obrázok Renátky Kutalovej
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Horoskop
BARAN
Začiatok mesiaca bude pomerne rušný, 
neskôr sa ale začnete vyhýbať spoločnosti. 

Budete unikať do samoty, aby ste sa dokázali sústre-
diť a zvládnuť čosi podivné, ale dôležité.

BÝK
Pracovná vyťaženosť je maximálna. Po 
týždňoch obetovaných kariére však príde 

záver mesiaca, ktorý už bude patriť najmä priateľom.

BLÍŽENCI
Počas prvých týždňov si nenechajte ujsť 
príležitosti rozšíriť si obzory. Neskôr na to 

už nebude čas.

RAK
Len čo si poradíte s finančnými a majet-
kovými záležitosťami, začnete sa tešiť na 

nové poznatky, alebo zážitky.

LEV
Tento mesiac prinesie chvíle lásky a po-
hody v partnerstve a napokon aj riešenie 

istých majetkových otázok.

PANNA
Február prináša veľa rutinnej práce a zme-
ny v životnom štýle. Nakoniec ale všetko 

prevalcuje láska.

VÁHY
Najprv si užijete zábavu presne podľa va-
šich predstáv. Neskôr sa budete venovať 

hlavne práci a zmenám v životnom štýle.

ŠKORPIÓN
Rodina by mala tento mesiac dostať pred-
nosť pred kariérou. A ku koncu februára 

nastúpi čas hravosti a tvorivosti.

STRELEC
Prežívate rušné, komunikatívne obdobie. 
Ľudia z najbližšieho okolia, či už sú to ka-

maráti z detstva, súrodenci, rodičia, deti – to je teraz 
váš svet.

KOZOROŽEC
Koncom februára sa odpútate od finanč-
ných a majetkových záležitostí a všetku 

energiu venujete svojim blízkym.

VODNÁR
Začiatkom februára intenzívne pracujete 
na svojom zdokonalení. Neskôr k tomu 

pribudne aj aktívna snaha o zlepšenie finančnej si-
tuácie.

RYBY
Február môže byť dôležitou životnou kri-
žovatkou. Poučíte sa z minulosti a prine- 

siete ambiciózne osobné rozhodnutia. 

■ www.astrotouch.com 
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Stojí chlapík pred nebeskou bránou a Svätý Peter 
mu vraví: 
- Ak mi povieš jeden skuto ne dobrý skutok,          
ktorý si vykonal, tak a pustím do neba.
Chlapík sa zamyslí a povie:
- Žiadny problém! Raz som videl ako motorkársky 
gang ob ažoval mladé diev a. Prišiel som k ním    
a vravím asi dvojmetrovému, 150 kilovému 
chlapovi, aby prestal. Potom som mu dal jednu      
po papuli, vytrhol som mu pírsing z nosa a kopol 
som ho do zadku!...
Svätý Peter pozerá do chlapíkovej knihy života      
a vraví:
- Ale takú príhodu tu nemôžem nájs , kedy sa to 
stalo?...
(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 knihu Rozprávky z ôsmeho svetadielu. Správnu odpoveď pošlite do 26.2.2015 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: „... kto urobil ten chaos a zmätok? Výherca z minulého čísla: Jana Pavlovičová, 
Brodské. Výherca získal sadu pohárov na víno.

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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