bezplatný regionálny mesačník

sme tu pro vás

September 2017

Ročník: IX. Číslo: 8. © Vydáva: OZ Záhorí.sk www.prozahori.sk

» Beh vďaky SNP

v Malackách

» 15

Čo si pre nás prichystali

Skalické dni 2017?

»2

» Kunovskú priehradu majú
napúšťať koncom roka

»3

» Zomrel slávny Skaličan

Marián Varga
Skalica má nové
Žihadielko » 4

» 13

» Veterány sa stretli

na Adamove

» 12

2

SEPTEMBER 2017

Veterány
»v Holíči
Oldtimer rallye 45
odštartovala prvý ročník

» ONLINE

zdroj: holíč.sk
Klub historických vozidiel zorganizoval
v sobotu 12. augusta I. ročník podujatia
nazvaného Oldtimer rallye 45.

Na štart do areálu Holíčskeho zámku zavítalo so svojimi veteránmi vyše štyridsať
účastníkov z blízkeho i vzdialenejšieho regiónu Slovenska, Čiech i Moravy. Návštevníci mohli obdivovať 24 historických automobilov a 22 motocyklov zvučných značiek
vyrobených do roku 1945. V ankete potom
mohli rozhodnúť o najkrajšom z nich. Majitelia prvých troch ocenených strojov v každej kategórii získali pohárové ocenenia.
O ďalšie spestrenie úvodnej časti programu
sa postarali tanečnými vystúpeniami v štýle swingu členovia Swing teamu Dubňany.
I. ročník Oldtimer rallye 45 slávnostne odštartoval z nádvoria Holíčskeho zámku.
Vyprevadiť posádky a jazdcov na ich trase
dlhej takmer deväťdesiat kilometrov prišlo
množstvo nadšencov, ktorí ich tu mohli
rovnako privítať pri podvečernom dojazde
do cieľa.

Každý rok sa v centre mesta Skalica uskutočnia Skalické dni. V tomto roku tomu bude tak 22. – 24. 9. Festival v dnešnej podobe predstavuje množstvo tradícií, hudby, tanca, výstav, športových podujatí a zábavy pre všetky vekové kategórie. V tomto
roku sa na dvoch stageoch predstavia mená ako Chinaski, Dominika Mirgová, Separ, Nebe, Janko Slezák, Jelen. Pre staršie
kategórie sa predstavia Marcela Laiferová či. Václav Neckář. Deti poteší MIA pre deti, Paci Pac či Miro Jaroš. Jarmoky
tradične otvorí TAXIS SHOW a ohňostroj. Novinkou je historický nočný sprievod svetiel – fire show. foto: FB Skalické dni
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Senický Kunov majú napustiť už v novembri
Na jeseň roku 2015 pristúpilo mesto Senica k vypusteniu
Kunovskej priehrady z dôvodu jej vyčistenia. Celkový rozpočet na tieto práce bol vo výške 800-tisíc eur. Slovenský
vodohospodársky podnik odštartoval práce oproti plánu
neskôr zhruba o dva mesiace. Dôvodom bolo, ako uvádza
mesto Senica na svojom webe, nepriaznivé počasie a nevyhovujúce podmienky, ktoré spôsobila vysoká spodná
a povrchová voda v hornej a spodnej nádrži. Podzemná
voda robí ťažkosti a zatápa dno nádrže aj v súčasnosti.
Na vyriešenie tohto problému bol vykopaný odvodňovací rigol, ktorý zachytáva vodu z priečnych rebier.

„Pevne verím, že sa začne napúšťanie priehrady ešte
do konca tohto roka, ako je prísľub. Ak pôjde všetko
podľa plánu, Seničania či ľudia zo širokého okolia sa
môžu tešiť už budúci rok napr. na vynovenú piesočnú
pláž a ďalšie atrakcie. Otvorenie sezóny v roku 2018
bude dobré určite aj pre prevádzkovateľov občerstvení,
atrakcií či ubytovacích zariadení, keďže rozhodnutím o

vypustení sa im de facto na dva roky skomplikovalo
živobytie. V neposlednom rade je to samozrejme dobrá
správa pre rybárov a tešia sa aj majitelia chatiek. S vodou je tam predsa len úplne iná atmosféra. Situáciu
budem priebežne osobne sledovať,“ hodnotí situáciu
poslanec mesta Senica Filip Lackovič.
Podľa posledných medzializovaných informácií by sa
nádrž mala začať napúšťať koncom novembra 2017.
Aktuálne prebiehajú práce. Na priepuste je lešenie a
na hrádzi sú označené betónaže, ktoré budú opravovať.
(Všetky betónaže sú označené číslom a kde je pri čísle x
to sa bude opravovať.)
Ak sa teda podarí
všetky tieto práce
zrealizovať, koncom
roka 2017 by sa mala
priehrada začať napúšťať. Tento proces
si však rovnako ako
vypúšťanie vyžaduje
dlhodobejší postup a
naplnenie bude závisieť od prítoku vody.
Plnenie musí byť
pozvoľné a plynulé,
hladina v nádrži nesmie stúpať rýchlejšie ako 20 cm za
deň. Aj v tomto momente bude dôležité počasie, pričom
v tomto období by vodohospodári uvítali väčšie množstvo zrážok, aby bol dobrý prítok vody a v roku 2018 si
už mohli Seničania letnú sezónu na Kunovskej priehrade
užívať v plnom prúde.

Vynovené detské oddelenie v skalickej
nemocnici

V piatok 8. septembra sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do života obnovených priestorov na detskom oddelení
skalickej fakultnej nemocnice. Bolo to za prítomnosti vedenia nemocnice a zástupcov dvoch inštitúcií, ktoré sa
o obnovu zaslúžili – zdravotnej poisťovne Dôvera a neziskovej organizácie Osmijanko. Bola to už druhá spoločná
akcia, ktorú na detskom oddelení realizovali (detský kútik v roku 2006). Pomerne ponurý vstupný priestor, ako
sme ho poznali donedávna, je už minulosťou. Deti, rodičia i pracovníci oddelenia sú odteraz obklopení milými
suchozemskými i morskými zvieratkami, trávou, palmami, jednoducho príjemným, pestrofarebným prostredím.


zdroj: skalica.sk, foto: nspskalica.sk
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» Malacky
Cestovné lístky
v MHD po novom
zdroj: malacky.sk
Malacká MHD bude súčasťou Integrovaného dopravného systému Bratislavského
kraja. Cestovné lístky sa budú dať kúpiť
priamo u vodiča v hotovosti alebo formou
čipovej karty.
Predaj cestovných lístkov v regionálnych vozidlách
U vodiča autobusu je možné zakúpiť si
kompletný sortiment cestovných lístkov na
jednu cestu, dovozný lístok (na prepravu
batožín, psov alebo bicyklov) a 24-hodinový denný lístok. Vo vozidlách sa dá predĺžiť
predplatný cestovný lístok na ďalšie obdobie, avšak bez možnosti zmeny časovej
alebo zónovej platnosti.
Bezkontaktná čipová karta (BČK)
O vydanie BČK je možné požiadať v predajniach Slovak Lines alebo elektronickou cez
www.slovaklines.sk. BČK je neprenosná,
vydáva sa na meno (na základe dokladu
totožnosti). Do predajne na autobusovej
stanici v Malackách treba priniesť fotografiu s rozmermi 3 x 3,5 cm. Ak si chcete
uplatniť nárok na zľavu, je potrebné predložiť aj príslušný doklad. BČK má platnosť
5 rokov a vydáva sa na počkanie. Cena za jej
vydanie je 3 €.
Čipovú kartu môžete naplniť finančným
kreditom a pomocou nej platiť v autobuse
za lístok. Cena lístka sa odráta z kreditu a
je lacnejší ako lístok, za ktorý platíte v hotovosti vodičovi.

facebook.com/
ProZahori
instagram.com/
ProZahori
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ZMEŇ
SVOJ ŽIVOT
AKO JA
Poliklinika KARLOVA VES

» Skalica
Seniori športovali
zdroj: skalica.sk, BF Mesto Skalica

6. septembra sa v Zlatníckej doline pri chate Amor uskutočnil tradičný športový deň
klientov Zariadenia pre seniorov.

Seniorov privítala ich riaditeľka zariadenia
Martina Štepanovská a pozdravil primátor
Ľudovít Barát. Po rannej kávičke sa seniori
rozišli po jednotlivých stanovištiach. Síce oficiálne to boli športové hry, ale predsa len so
špecifickými disciplínami. Napr. vešaním ponožiek, hodom papiera, prekážkovým zametaním loptičky, striekaním vody na horiacu
sviečku či hádzaním kruhov na presnosť. Ale
boli tu i úlohy, pri ktorých si museli súťažiaci
trošku ponamáhať logické myslenie.
Pochopiteľne v tento deň nešlo o zápolenie
a prekonávanie rekordov. Klienti mali výlet
v prírode, zabavili sa a nie raz bolo na ich tvárach vidieť spokojný úsmev. A to to hlavne pri
tomto podujatí išlo.

0907 108 597

www.svet-zdravia.sk

Včielka Maja priletela už aj do Skalice,
otvorila Žihadielko
Poslednú augustovú sobotu sa deti v Skalici tešili z otvorenia fantastického ihriska Žihadielko, ktoré získali
vďaka projektu obchodného reťazca Lidl. Pásku na Žihadielku prestrihli samotné deti za pomoci primátora a
zástupcu spoločnosti Lidl Slovenská republika. Skalica je
už 19. mestom, v ktorom sa nachádza moderné ihrisko
Žihadielko. Pod hájkom 6 nájdete v Skalici veselý svet
Včielky Maje a jej priateľov. „Bolo fascinujúce sledovať
na sociálnych sieťach ako sa Skaličania a ľudia z regiónu spojili a hlasovali zato, aby to ihrisko v Skalici
bolo. Viem si predstaviť viacero lokalít v meste, kde by
takéto ihrisko ešte mohlo byť, hlavne tam, kde sa sťahujú ľudia, ktorí majú malé deti. Verím, že pribudnú
aj ďalšie ihriská a budú hojne využívané,“ skonštatoval
mestský poslanec Milan Roman.

O ihriská Žihadielka bojovalo svojimi hlasmi Slovensko
premiérovo v roku 2016. Víťaznými mestami sa vtedy stali Banská Bystrica, bratislavská Dúbravka, Šaľa,
Pezinok, Sereď, Dolný Kubín, Stropkov, Myjava, Šahy a
Vrbové. Aj v roku 2017 súperili o ihriská mestá, a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa
nachádza aspoň jedna predajňa Lidl. Desiatka víťazov
z predošlého roku sa do súťaže už nemohla zapojiť.
Z 94 možných lokalít prejavilo záujem zúčastniť sa súťaže 67 miest. Podľa počtu obyvateľov boli rozdelené do

piatich kategórií s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie
hlasovanie. To prebiehalo v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získali prvé dve mestá z každej kategórie.
Hlasovať v projekte Žihadielko mohol skutočne každý,
bez akéhokoľvek obmedzenia. Jediným predpokladom
bola registrácia na webe zihadielko.sk a jej potvrdenie
prostredníctvom kódu z SMS správy. Bonusový hlas bolo
možné získať po absolvovaní jednoduchej hry s Včielkou
Majou. Stačilo úspešne absolvovať virtuálnych sto metrov. Počas trvania súťaže nalietala Maja celkovo viac ako
221 000 km, alebo inak povedané – Zem obletela 5,5krát. Víťaznú desiatku pre rok 2017 tvoria: Trnava, Trenčín, Levice, Piešťany, Senica, Handlová, Galanta, Skalica,
Tvrdošín a Modra. Hodnota ihrísk za roky 2016 a 2017 je
spolu 1 740 000 €.
Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov.
Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať
osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón
podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti sa
budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky
sa nesú vo veselých a hravých motívoch s podobizňami
Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa nachádzajú aj
lavičky a stojan na bicykle.

www.prozahori.sk SEPTEMBER 2017
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Boli sme na Dni otvorených kamiónov 2017!
Práca kamionistu je náročná, vodič kamiónu je neustále na cestách, odlúčený od svojej rodiny. Aj preto
sa spoločnosť NAD–RESS Senica rozhodla pred tromi
rokmi zorganizovať pre svojich zamestnancov rodinné podujatie Deň otvorených kamiónov, aby si
rodiny zamestnancov mohli spoločne užiť deň plný
spoločnej rodinnej zábavy, aby im spoločnosť aj takýmto spôsobom poďakovala za prácu, ktorú robia.
Tento rok bolo podujatie, ktoré sa konalo na záver
prázdnin 27. augusta na senickom letisku, aj veľkolepou oslavou 20. výročia tejto spoločnosti.

Už pri vstupe vítala návštevníkov výstava venovaná práve tomuto výročiu spoločnosti. Okrem historických vozidiel, tu bola nainštalovaná aj výstava fotografií z histórie
firmy. Spoločnosť NAD – RESS Senica ponúka svoje služby v oblasti dopravy, špedície, colných a opravárenských
služieb už od roku 1997. Začínala s 97 zamestnancami
a 51 vozidlami. Počas 20 rokov sa firma vypracovala na

uznávanú spoločnosť nielen na Slovensku, ale aj v Európe, s 230 kamiónmi a takmer 300 zamestnancami.
Spoločnosť sa snaží robiť dobrú sociálnu politiku, čoho
výsledkom je aj toto podujatie. Na otázku moderátora
Števa Skrúcaného, ako vybudovať takto úspešnú firmu,
odpovedal jeden zo spolumajiteľov Peter Halabrín. Podľa
jeho slov na to, aby bol človek alebo firma úspešný, treba
3 veci. Je treba mať vedomosť, šťastie a odvahu. Určité
vedomosti, skúsenosti, informácie, potom šťastie na
ľudí, ktorí vedia poradiť a odvahu, lebo ak budete mať
vedomosti, informácie, ale nebudete mať odvahu to urobiť, nebudete úspešný. Spoločnosť si cení prácu svojich
zamestnancov a zamestnanci si ctia svojich zamestnávateľov, čím vznikol jeden úspešný tím. O tom svedčí aj
prekvapenie, ktoré si spoločnosť NAD-RESS pripravila
v spolupráci s firmou Hílek pre jedného zo zamestnancov Jána Straku, ktorý vo firme i v pôvodnej ČSAD pracuje ako opravár viac ako 40 rokov. Tento zamestnanec
si z podujatia odniesol novučičké auto Škoda. Na pódiu

toto prekvapenie vystriedalo ďalšie, keď svoju vďačnosť
chceli vyjadriť aj zamestnanci spoločnosti. 35 pracovníkov pre vedenie spoločnosti Miroslava Vépyho a Petra
Halabrína naspievalo pieseň s textom ušitým na mieru a
príznačným názvom Život je cesta. Obaja páni neskrývali
dojatie a radosť z toho, že spolu so svojimi zamestnancami tvoria úžasný tím.
Po týchto oslavách sa už na pódiu striedali umelci a každý si našiel to svoje. Deti bavili Tárajko a Popletajka, či
Kúzelník Talostan. Svoje tanečné umenie predviedli tanečníci z The Pastels, celým dňom sprevádzala bubnová
show Campana Batucada a vrcholom programu bolo
vystúpenie hudobnej skupiny No Name.
K tomuto podujatiu neodmysliteľne patria aj kamióny.
A tých bolo plné letisko. Každý mohol do nich nahliadnuť
a dokonca sa v kamióne aj odviezť.
Počas dňa bolo letisko rozdelené na viacero zón. Pre
dámy bola pripravená zóna s kozmetičkami, ktoré dámy
skrášľovali, v ďalšom stane zas ukázala čo-to zo svojho
cukrárskeho umenia známa cukrárka Adriana Poláková.
V detskej zóne nechýbali obľúbené nafukovacie atrakcie,
tvorivé dielne, vedecké hračky, obria autodráha, detské
dopravné ihrisko, deti plnili úlohy, za ktoré dostali od
šaša malú odmenu. V chlapskej zóne si na svoje prišli
silní chlapi, pre ktorých boli pripravené súťaže v ťahaní
7,5 t kamiónu, dráha v prevracaní a nosení pneumatík,
či súťaž v nosení manželky na chrbte. Deň otvorených
kamiónov bol tak veľkolepou bodkou za letnými prázdninami.
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Cyklista skončil na
kapote auta
KR PZ v Trnave

Senickí dopravní policajti 24. 9. dokumentovali
dopravnú nehodu, ktorá sa stala v Senici o večer
na križovatke ulíc Hurbanova a Sadová. 66-ročný
cyklista išiel po vedľajšej ceste, pričom nerešpektoval dopravné značenie „Daj prednosť v jazde“.
Vošiel do jazdnej dráhy po hlavnej ceste idúcemu
autu Kia Picanto. V dôsledku zrážky spadol cyklista na kapotu auta a následne na cestu. Našťastie utrpel len ľahké zranenia. Obaja účastníci sa
podrobili dychovej skúške na alkohol, ktorej výsledok bol negatívny.
V mesiaci júl došlo v okrese Senica k nárastu v počte dopravných nehôd. V tomto roku polícia v mesiaci júl riešila 19 nehôd, vlani to bolo o 7 menej.
Jedna osoba bola pri nich usmrtená, 3 sa zranili
ťažko a 12 ľahko. Hlavnými príčinami dopravných
nehôd bolo porušenie povinnosti vodiča a nedovolená rýchlosť. V 1 prípade bol u vinníka zistený
alkohol, išlo o cyklistu. Najčastejšie dochádzalo
k dopravným nehodám v obciach na cestách
II. triedy, v čase od 16.00 do 20.00 h. Kritickým
dňom bola sobota.
Polícia apeluje na všetkých účastníkov cestnej
premávky, aby rešpektovali dopravné predpisy.
Môžu tak predísť zbytočným kolíziám a prispieť
k bezpečnosti na našich cestách.

www.prozahori.sk

Profesionálny vodič nafúkal na Záhorí
viac ako 2 promile
Dopravní policajti boli v pondelok, 7. 8. privolaní k dopravnej nehode maďarského kamiónu. 51-ročný, maďarský vodič išiel na nákladnom aute Renault Premium
s návesom, keď v úseku cesty Jablonica – Senica nezvládol riadenie. Vzápätí vyšiel mimo cestu vpravo, narazil
do dopravnej značky a skončil v poli. Pri nehode sa nikto
nezranil. Pri náraze došlo k poškodeniu čelného skla a
nádrže, z ktorej vytekala motorová nafta. Škoda na bola
vyčíslená na viac ako 2500 eur. Policajti podrobili vodiča
dychovej skúške na alkohol a v dychu mu namerali 1,13
mg/l alkoholu, čo je 2,35 promile. Muža obmedzili na
osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Vyšetrovateľ ho obvinil z prečinu ohrozenia pod
vplyvom návykovej látky a ako vodičovi z povolania mu
hrozí aj vyššia trestná sadzba. Zákon ukladá v týchto
prípadoch trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov. Muž je
stíhaný na slobode.

Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinili policajti aj 19-ročnú mladú ženu z Brodského. Policajti ju kontrolovali 9. 8. ráno na Ulici Kollárovej v obci
Kúty. Na výzvy policajtov sa odmietla podrobiť dychovej
skúške a zároveň odmietla aj odber krvi, hoci tento úkon
nebol spojený so žiadnym zdravotným rizikom. V zmysle
zákona sa dopustila trestného činu a policajti ju obmedzili na osobnej slobode. V tzv. zrýchlenom konaní ju
obvinili. V zmysle zákona hrozí za odmietnutie dychovej
skúšky trest odňatia slobody až na 1 rok.
Polícia upozorňuje vodičov, aby si v žiadnom prípade
nesadali za volant pod vplyvom alkoholu. Od začiatku
roku evidujeme v Trnavskom kraji 76 nehôd, pri ktorých asistoval alkohol. Počet nehôd s alkoholom stúpol
oproti minulému roku o 13 prípadov.

SVOJE NÁMETY NA PRÍSPEVKY
NÁM POSIELAJTE NA:
sefredaktor@prozahori.sk alebo
facebook.com/prozahori
VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

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

Novinky z Bratislavskej župy

Vlak Záhoráčik sa v regióne osvedčil
Prevádzka na železničnej trati do Plaveckého Podhradia bola obnovená koncom apríla 2017 a za ten čas si
získala medzi domácim obyvateľstvom, ale aj turistami
veľkú priazeň. Svedčia o tom aj štatistické údaje o počtoch prepravených cestujúcich, ktoré ukazujú úspech
projektu. Zatiaľ Záhorie vďaka vláčiku spoznalo takmer
päť a pol tisíca návštevníkov.
„Obnoviť trať do Plaveckého Podhradia bol správny
krok. Turistický vlak Záhoráčik je jednoznačne úspešný, preto v projekte budeme pokračovať aj v budúcom

dopravcom ZSSK obnovil prevádzku na železničnej trati
do Plaveckého Podhradia od 29. apríla 2017. Turistický
vlak „Záhoráčik“ premáva v sobotu, nedeľu a v štátom
uznané sviatky trikrát za deň zo Záhorskej Vsi cez Zohor
do Plaveckého Podhradia a späť, s prípojmi z a do Bratislavy. Posledný spoj zo Záhorskej Vsi odvezie cestujúcich
priamo do Bratislavy. Súčasťou vlaku je aj cyklovozeň,
ktorý ZSSK dala vyrobiť špeciálne pre tento projekt.
Vo zdvojenej motorovej súprave so železničiarskou prezývkou „bageta“, je 88 miest na sedenie a cyklovozeň
má kapacitu 20 bicyklov, ktorá bola tiež viackrát plne
využitá.
Vďaka doterajšiemu záujmu bude Bratislavský samosprávny kraj pokračovať v projekte aj v roku 2018. V spolupráci so správcom trate ŽSR a národným prepravcom
ZSSK môže byť doprava predĺžená o úsek do konečnej
stanice trate v Plaveckom Mikuláši, ktorý je v súčasnosti
nezjazdný. Tento úsek môže byť, v závislosti od vyhodnotenia stavu trate, využitý aj atypickým spôsobom,
napríklad bicyklovými alebo manipulačnými drezinami.

roku. Už v polovici júna, teda po takmer dvoch mesiacoch fungovania vláčika, sme navyšovali počet spojov
a ukazuje sa to ako správny krok,“ povedal predseda
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s národným
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» Záujem vodičov o prácu

v prímestskej autobusovej
doprave sa zvyšuje

Bratislavský samosprávny kraj spoločne
s prevádzkovateľom prímestskej dopravy
v regióne, dopravcom Slovak Lines a. s.,
zabezpečili k prvému júlu zvýšenie platov
vodičov autobusov. Šoféri tak získali lepšie
mzdové ohodnotenie a Slovak Lines zaznamenal dvojnásobné zvýšenie počtu žiadostí
o zamestnanie. Hodinová mzda sa zvýšila o
jedno euro, teda zo 4,77 eura na 5,77 eura.
Platy vodičov sa v Slovak Lines zvýšili, aby
bola spoločnosť konkurencieschopná napríklad v porovnaní s bratislavskou MHD či
inými dopravcami. „Dnes vieme povedať,
že niektorí vodiči sa dokonca vracajú,
tento trend je pozitívny. Motivovaní a
spokojní zamestnanci je kľúčová súčasť
akejkoľvek verejnej dopravy. Pokles záujmu cestujúcich si jednoducho nemôžeme dovoliť. Robíme preto maximum, aby
sa cítili v autobusoch komfortne. Župa
výrazne znížila dlh, šetríme, neplytváme
a investujeme prostriedky práve do zmysluplných činností, akou je nepochybne aj
doprava,“ skonštatoval predseda BSK.

Malokarpatský expres štartuje
Bratislavský samosprávny kraj otvára turistickú autobusovú linku „Malokarpatský expres“, ktorý bude prechádzať naprieč Malými Karpatami. K turisticky najvýznamnejším lokalitám tohto regiónu sa návštevníci budú
môcť zviesť od 15. septembra 2017.
Turistický autobus „Malokarpatský expres“ bude premávať každú sobotu a nedeľu a počas štátnych sviatkov
na trase Bratislava – Budmerice cez Svätý Jur, Pezinok,
Vinosady, Modru, Dubovú a Častú, so zachádzkami do
Slovenského Grobu, na Zochovu chatu a na Červený

Kameň. Premávať bude trikrát za deň, takže cestujúci
môžu navštíviť aj viacero cieľov súčasne – či už kultúrno-historických alebo vinársko-gastronomických.
Jednodňový cestovný lístok je možné zakúpiť za 6 eur,
resp. dvojdňový za 10 eur. Cestujúci si lístky môžu zakúpiť priamo u vodiča autobusu, pričom turistická karta
Bratislava City Card umožňuje cestu zdarma. V nízkopodlažnom autobuse určenom pre prímestskú autobusovú dopravu je možná aj preprava bicyklov.
Prvý autobus odštartuje v piatok 15.
septembra 2017. V tento, ale aj počas
dvoch nasledujúcich dní spojí „Malokarpatský expres“ dve tradičné vinobrania a to v Rači, kde bude aj výnimočne zastavovať, a Modre. O týždeň
neskôr sa to bude týkať aj obľúbeného
vinobrania v Pezinku a 17. až 18. novembra aj Dní otvorených pivníc Malokarpatskej vínnej cesty. Na záver prevádzkovej sezóny, 15. až 17. decembra
bude možné s Malokarpatským expresom navštíviť Pezinské vianočné trhy.

Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK) dnes využívajú takmer
dve tretiny cestujúcich v Bratislavskom
kraji, čo ukázal nezávislý prieskum agentúry Focus realizovaný na konci roka 2016.
Súčasťou IDS BK je aj prímestská autobusová doprava Slovak Lines. Z výsledkov
dopytovania respondentov vyplynulo, že
zavedenie IDS BK momentálne pozitívne
hodnotí 66 % oslovených ľudí.
Dlhodobým cieľom BSK je zvyšovať atraktivitu verejnej dopravy. Nárast počtu
cestujúcich je priamo závislý od kvality
služieb, ktorá prirodzene závisí taktiež od
spoľahlivej práce vodičov. Väčšie počty prepravených ľudí znamenajú lepší hospodársky výsledok, vyššie tržby, a teda možnosť
vyčlenenia ďalších finančných prostriedkov
pre vyššie mzdové ohodnotenie šoférov.

Zapoj sa a vyhraj

športové pomôcky pre svoju školu!
Viac info a pravidlá súťaže na www.sportujucemesto.sk
Európsky týždeň športu

Európsky
týždeň športu
na školách Bratislavského kraja

23. - 30.9. 2017

Novinky z Bratislavskej župy
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» Podujatia

Župnej jesene
September
1. 9. – 28. 10. 2017
Pezinské viechy 2017

Dni
zelá

1. 9. – 30. 12. 2017
Zážitkové degustácie
15. – 17. 9. 2017
Vinobranie Rača
16. 9. 2017
SUP Maratón
17. 9. 2017
Vegánske hody Bratislava 2017
22. 9. – 24. 9. 2017
Vinobranie Pezinok 2017

Krumpolový
deň

23. 9. 2017
Slávnosti vína
23. 9. 2017
Krumpolové dni 2017
23. 9. 2017
Malacká šošovica
23. 9. – 25. 9. 2017
Dúbravské hody 2017

Pezinské
viechy

28. 9. 2017
Festival Svetových vín
29. 9. – 1. 10. 2017
Dni zelá 2017/FARM FEST

Október
7. 10. 2017
Biela noc 2017
7. 10. – 8 . 10. 2017
Bratislavský Oktoberfest
21. 10. 2017
Deň otvorených ateliérov 2017

Vinobranie
Pezinok

26. – 27. 10. 2017
Festival Eugena Suchoňa
30. 10. 2017
14th KlezMORE Festival
Vienna & Bratislava

November

Vinobranie
Rača

6. 11. 2017
14th KlezMORE Festival
Vienna & Bratislava
11. 11. 2017
Svätomartinský jarmok Stupava 2017

✓

24.9.2017

Sad Janka Kráľa a Aupark

Európsky týždeň športu

www.sportujucemesto.sk
Organizátor

Spoluorganizátor

Partneri

Mediálni
partneri

Pozývame Vás
do nového wellness

otvorené od septembra
fínska sauna
sanárium, parná sauna
kneippov liečebný vodný chodník
vírivka
relaxačná zóna
špeciálne masáže
Hotel Sv. Ludmila, ul. Tehelňa 40, Skalica,
tel: +421 34 69 77 777, mob: +421 910 856 102,
e-mail: info@hotelsvataludmila.sk, www.hotelsvataludmila.sk
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PEACE FEST v Gbeloch má 15 rokov

Výstava v Senici
Jana Hajdinová – Pootvorená duša II.
20. 9. – 11. 10. 2017
Dom kultúry MSKS Senica

Divadlo na hambálku
Divadlo na hambálku: Tri letušky v Paríži
– predstavenie v rámci festivalu Zejdeme
sa na hambálku 2017
27. 9. 2017
Kino Záhoran – kultúrny domeček, Malacky

Čechov v Senici
Divadlo Astorka Korzo `90: Višňový sad
28. 9. 2017 o 19:00
Dom kultúry MSKS Senica

zdroj: gbely.sk

Koncom prázdnin sa v Gbeloch každoročne koná festival
PEACE FEST. Tento rok bol výnimočný tým, že sa konal už
15.-ty krát. Kapely, ktoré po minulé roky patrili k amatérskym kapelám, nasadili tento rok latku veľmi vysoko a stali sa tak špičkovými predkapelami hlavnému
hosťovi Peace festu – kapele HEĽENINE OČI. Ich piesne

ako Mariann, Mestská polícia
či Hoja hop dotiahli návštevníkov bližšie k pódiu a prispeli
k nezabudnuteľnej atmosfére.
V Gbeloch sa za ostatné ročníky predstavili už rôzne známe
kapely ako Zóna A, Slobodná
Európa, Zoči-voči, Chiki-liki-tua,
The Paranoid a mnoho ďalších,
vďaka ktorým získava festival
na celoslovenskom mene. Tento
rok sa festivalu zúčastnili aj dve
domáce kapely Alarms a Stokorun, ktoré festival otvorili
a následne ukončili. Celú akciu sprevádzalo super počasie a ako som spomenul, skvelá atmosféra. Peace fest
tak zavŕšil kultúrne leto v Gbeloch. Najbližšou nosnou
akciou v Gbeloch sú už toho času pripravované Gbelské
hodové slávnosti.

Stretnutie historických vozidiel na Adamove
zdroj: gbely.sk, Marián Sedlák

Radošinci na hambálku
Radošinské naivné divadlo: To nemá chybu
– Predstavenie v rámci festivalu Zejdeme
sa na hambálku 2017
28. 9. 2017 o 19:30
Kino Záhoran – kultúrny domeček, Malacky

Kapustový festival
v Stupave
Dni Zelá – Slávnosti kapusty
29. 9. – 1. 10. 2017
Mesto Stupava

Na hody do Gbelú
Gbelské hodové slávnosti
30. 9. 2017
Mesto Gbely

Majitelia historických vozidiel sa opäť zišli 29. júla
v Gbeloch na Adamovských jazerách. Tohto roku sa
totiž konalo už 12. letné stretnutie historických vozidiel pod názvom ADAMOVSKÉ JAZERÁ 2017. Majitelia tak mali možnosť predstaviť návštevníkom históriu motorizmu. Napriek tomu, že teplota bola vyše
30°C, na výstave sa zišlo viac ako 80 vozidiel.
Oficiálne sa prihlásilo na štart celkom 52 posádok, z toho
24 motocyklov a 28 automobilov. Po odštartovaní sa súťažiaci odobrali na 1. etapu smerom cez Kúty, Sekule do
Borského Svätého Jura, kde ich čakala prvá prejazdová
kontrola. Súťažiaci mali za úlohu skontrolovať krokodílovi zuby tak, aby ich nepohrýzol. Druhá prejazdová
kontrola sa nachádzala v meste Šaštín-Stráže. Tu museli
súťažiaci určiť počet náhodne zozbieraných matíc. Ďalej
sa pokračovalo cez Smolinské do mesta Gbely, kde mali
pripravený chutný obed. Po odpočinku a nazbieraní nových síl mali vodiči za úlohu výmenu kolesa na trenažéri
na čas. Za výmenu kolesa získal ocenenie Anton Martinček s časom 00:55:23. Druhá etapa viedla cez Petrovu
Ves, okrajom mesta Holíč do obce Kopčany. Na kontrole
súťažiaci mali na 4 pokusy nájsť dvojice v hre pexeso.
Cieľ bol ako každoročne pripravený opäť
na Adamovských jazerách. Z motocyklov
mala veľké zastúpenie
značka Jawa rôznych
typov a rokov výroby.
Najstarší motocykel
na tohtoročnom stretnutí bol BSA Empire
Star (1938) s obsahom

motora 350 ccm a najmladší motocykel JAWA – ČZ dvojvalec (1975) s obsahom motora 250 ccm. Z automobilov najstarší bol TATRA 12 (1930) obsah motora 1056
ccm a najmladší DUTTON MELOS (1984) obsah motora
1600 ccm. Za zmienku iste stojí aj automobil BUICK EIGTZ (1938) s posádkou, ktorá mala dobové oblečenie
v štýle mafiózo z New Yorku. Z domácich sa tento rok
neprihlásil ani jeden jazdec. Najstarším súťažiacim bol
Otto Buchberger (1934) na Auto Union – DKW (1963).
Prvenstvo si z rúk primátora Mesta Gbely Ing. Jozefa
Hazlingera odniesol Jozef Benek (JAWA 250 typ 11)
v kategórii motocykel, Martin Haba (TATRA 57) v kategórii automobil. V kategórii účastníčka stretnutia bola
ocenená Alena Sázavská (DUTTON MELOS).
Cena primátora Mesta Gbely pripadla celej posádke
automobilu zn. BUICK (1938 – mafiózo) a Miroslavovi
Špačkovi na motocykli NORTON z roku 1947 + sidecar.
Priaznivci historických vozidiel touto cestou ďakujú Mestu Gbely a sponzorom: Mesto Šaštín-Stráže, reštaurácia
DOLINA – Borský Svätý Jur, bufet ELVIS Adamov za možnosť usporiadania 12. letného stretnutia. Tešíme sa na
budúce stretnutie, ktoré sa bude konať 28. 7. 2018 a dúfame, že s takou hojnou účasťou, ako tento rok.
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Nová výstava v Záhorskom múzeu
zdroj: skalica.sk

Záhorské múzeum v Skalici pripravilo výstavu Skalica 1217 – 2017 venovanú 800. výročiu prvej písomnej zmienky o meste Skalica.
Jej slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v piatok 25. augusta. Výstava dokumentuje najdôležitejšie obdobia, významné medzníky, udalosti i osobnosti,
ktoré určitým spôsobom ovplyvnili
život v tomto meste. Panelová výstava doplnená o trojrozmerné zbierkové
predmety je rozčlenená do viacerých
tematických celkov i chronologických
častí (najstaršie osídlenie, stredovek,
mestská správa, obdobie 1526 – 1711,
cechy, duchovný život, školstvo, obdobie 1711 – 1900, začiatok 20. storočia,
obdobie 1918 – 1922, vinohradníctvo,
Tradičná strava, Tradičný odev, Tlačiarstvo, Hudba, Pamiatky, I. ČSR a Slovenský štát, Po druhej svetovej vojne).

Kurátormi výstavy sú odborní pracovníci Záhorského
múzea v Skalici PhDr. Robert Bača, Mgr. Dita Csütörtökyová, PhD., PhDr. Viera Drahošová, PhDr. Richard Drška,
Mgr. ThLic. Martin Hoferka, Th.D., PhDr. Peter Michalovič
a Mgr. Róbert Svíba. Výstava bola pripravená s podporou
Neinvestičného fondu Mesta Skalica a budete si ju môcť
prezrieť do 20. októbra 2017.

Zomrel rodák zo Skalice Marián Varga

Jedna z najväčších hudobných osobností Slovenska
podľahla zákernej chorobe – rakovine. Zomrel vo
veku 70 rokov.
Zo života Mariána Vargu:
Od šiestich rokov navštevoval Ľudovú školu umenia
a paralelne bral súkromné hodiny kompozície u profesora Jána Cikkera. Neskôr sa stal žiakom bratislavského
konzervatória, kde študoval klavír u Romana Bergera a
kompozíciu u Andreja Očenáša.
Po troch rokoch, v roku 1967, konzervatórium opustil
a onedlho sa stal členom skupiny Prúdy, s ktorou nahral
v roku 1969 legendárny album Zvoňte, zvonky. Po nezhodách v skupine opustil aj Prúdy a založil prvú slovenskú artrockovú kapelu – Collegium Musicum.

Jej repertoár pozostávajúci prevažne z inštrumentálnych
kompozícií zahŕňal okrem reinterpretácií tém z klasickej
hudby (Haydn, Bartók, Stravinskij...) aj vlastné skladby
s prvými náznakmi umeleckej postmoderny (napr. „Eufónia“ z albumu Konvergencie), ktorá je princípom jeho
súčasnej tvorby.
Po zániku skupiny Collegium Musicum (1979) sa Varga
rozhodol pre úlohu osamelého bežca a ako jeden z prvých hudobníkov u nás sa začal venovať konceptu absolútnej improvizácie, čiže komponovaniu hudby v reálnom časopriestore.
Priebežne sa venoval aj piesňovej tvorbe, v spolupráci
s Pavlom Hammelom vydali päť albumov a skomponovali prvý rockový muzikál u nás – Cyrano z predmestia.
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» Malacky
Prvákom spríjemnilo
školskú premiéru
bábkové divadlo
Rozprávka Kohútik a sliepočka uľahčila
najmenším malackým žiakom ich štart
v ozajstnej, veľkej škole. Bábkové predstavenie, ktoré pre prvákov pripravilo
mesto Malacky a Divadlo Žihadlo, sa
uskutočnilo 7. septembra v Kultúrném
domečku.

Známy príbeh o lakomom kohútikovi, ktorému obetavá sliepočka – spolu s deťmi
divákmi, zachráni život, si od začiatku získal
všetečné publikum. Zaslúžil sa o to bábkar
a principál Divadla Žihadla Vlado Zetek,
ktorý do tradičného scenára zakomponoval
aj trefné a vtipné komentáre zo súčasnosti.

Rozprávka plná pesničiek a dobrej nálady
bola len jedným z prekvapení pre najmenších žiakov. Ďalším bol darčekový balíček,
v ktorom si všetky malacké prváčence odnášali domov farbičky, omaľovánku a bublifuk. Každému jednému školákovi ho osobne odovzdal primátor mesta Juraj Říha,
ktorý zároveň deťom zaželal veľa úspechov
v škole.
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» Atletika

V Malackách sa rodí
nový atletický talent

zdroj: malacky.sk, Ingrid Sochorová
V celoslovenskom finále súťaže Hľadáme nových olympionikov 2017, ktoré sa uskutočnilo v sobotu 9. septembra na mestskom štadióne v Dubnici nad Váhom,
vybojoval žiak ZŠ Záhorácka David Vrabček bronzovú
medailu v behu na 60 m. Napriek nepriaznivým veterným podmienkam, ktoré negatívne ovplyvnili výkony
šprintérov, si ako jeden z mála pretekárov časom 8,37
s výrazne vylepšil svoj osobný rekord. Z 13. miesta,
ktoré mu v štartovej listine patrilo spomedzi všetkých
účastníkov finále (na základe výsledkov z krajských
kôl), sa prepracoval až na stupne víťazov, čím potvrdil
zmysel súťaže, svoj talent a predpoklady na rýchlostné
disciplíny. Pohár, diplom a medailu za 3. miesto prevzal z rúk aktuálneho majstra Európy v behu na 200 m
do 23 rokov a halového vicemajstra Európy v behu na
60 m Jána Volka.
Blízko úspechu bola aj Nikola Brandisová (ZŠ Záhorácka), ktorú od medaily v behu na 60 m dievčat delili iba
3 desatiny sekundy. Podobne ako David aj ona dokázala v nepriaznivých podmienkach posunúť svoje osobné
maximum na 8,61 s a v súťaži dosiahla veľmi pekné
7. miesto.
Do prvej desiatky sa výkonom 1:53,79 min. zmestila
ďalšia žiačka športových tried na Záhoráckej ulici,
Michaela Salayová, v behu na 600 m. Na tej istej trati
štartovala aj Timea Morávková (ZŠ Dr. J. Dérera), ktorá
v čase 1:56,45 min. finišovala na 12. priečke.
V behu na 1000 m chlapcov mali mať Malacky taktiež
dvojité zastúpenie. Timotej Kotrla (ZŠ Záhorácka) obsadil 21. miesto, Daniel Danihel (SŠ sv. F. Assiského)
pre svalové zranenie do súťaže nenastúpil.
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» Hokej
Takto Skalica bodovala na Asalonta Cupe v Hodoníne!

Hokejový turnaj ročníkov 2008 a 2009 sa konal v Hodoníne v dňoch 19. a 20. augusta. V prvom kole turnaja Skalica pod vedením trénerov Crlík Jaroslav a
Kovalovský Nikola bodovala.
V ročníku 2008 na zápas nastúpili Kovalovský Matyas,
Chocholáček Sebastian, Lašák Jakub, Kollár Michal, Bartal Timon, Krajsa Sebastian, Drinka Alex, Jureňa Matúš,
Petrovič Dermek, Šebela Samuel. V zápasoch sa im darilo nasledovne:
MHKM Skalica – HK Zubr Přerov 5:4
MHKM Skalica – Berani Zlín 7:1
MHKM Skalica – SHK Hodonín 8:1

V ročníku 2009 na zápas nastúpili Šátková Sofia, Micháliková Aneta, Fila Alexej, Majzún Filip, Gergel Viktor,
Melner Viktor, Fabián Patrik, Zelníková Kristína, Crlíková
Melissa, Dermíšek Denis. Ich výsledky:
MHKM Skalica – HK Zubr Přerov 7:6
MHKM Skalica – Berani Zlín 4:6
MHKM Skalica – SHK Hodonín 16:2
V definitívnom poradí skončili skalickí mládežníci oboch
ročníkov na 6. miestach, po prehratých zápasoch o
5. miesto.
Denis Dermíšek však získal úspech ako najlepší brankár.

Najlepším obrancom 1. hokejovej ligy
sa stal Ľubomír Škápik
Bronzový dobeh Davida Vrabčeka
Projekt Hľadáme nových olympionikov je celoslovenskou postupovou súťažou pre žiakov základných škôl.
Zameriava sa na vyhľadávanie talentov pre rýchlostné
(60 m) a vytrvalostné disciplíny (600 m a 1000 m) s
cieľom objaviť budúcich úspešných reprezentantov SR.
Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 3130 žiakov a
žiačok (ročník nar. 2004 a mladší) z 249 škôl. Patrónmi
projektu boli úspešní slovenskí reprezentanti v atletike
Jozef Repčík a Ján Volko, s ktorými sa talentovaní atléti
osobne stretli, mohli sa ich pýtať počas besedy a absolvovali aj spoločný obed. Všetci účastníci celoslovenského finále si okrem cenných skúseností zo súťaže a
upomienkových predmetov odnášajú aj motiváciu do
ďalšej športovej činnosti.

Výsledky ankety vyhlásili v stredu 9. augusta na ceremoniáli v hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. Slovenský
zväz ľadového hokeja (SZĽH) usporiadal slávnostné odovzdávanie cien. Okrem hlavných kategórií vyhlásili aj
vedľajšie. Skaličan Ľubomír Škápik, účinkujúci v klube HK Skalica získal ocenenie Najlepší obranca 1. hokejovej
ligy 2016/2017. Gratulujeme!
foto: Facebook – HK Skalica
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» Florbal

» Beh

Behu vďaky SNP počasie prialo

Skalica bez florbalovej
ligy!

zdroj: malacky.sk, text: A. Pašteka, foto: S. Osuský
Pekné počasie prilákalo v piatok 8. septembra 243
bežcov na 34. ročník Večerného behu zdravia – Behu
vďaky SNP v Malackách. Po položení kytice k pamätníku SNP a príhovore prednostky MsÚ Ľubice Čikošovej sa na trať do Zámockého parku dlhú vyše 2 km
vydali spoločne pretekári v 13 kategóriách.

Kategóriu mužov vyhral Jakub Valachovič z AC Malacky,
u žien Petra Pazderová z Malaciek. V kategórii dorastencov prvenstvo patrilo Jakubovi Kopiarovi z Gymnázia
Malacky a u dorasteniek zvíťazila Margita Koričárová
z Bratislavy. Najviac štartujúcich bolo v žiackych kategóriách. Diplomy a vecné ceny si odniesli: Jakub Čahoj
zo ZŠ Štúrova, Barbora Cvečková, Adam Boškovič a Peter Prokop zo ZŠ Dr. J. Dérera, Natália Šarníková zo SŠ
sv. Františka Assiského, Simon Ftáček zo ZŠ Sološnica,
Laura Sedláková zo ZŠ Záhorácka a Zuzana Švejdová zo
ZŠ Borský Svätý Jur. Kategóriu rodičov s deťmi vyhrala
Lenka Kováriková z MŠ Štúrova. Organizátori odmenili
i najmladšieho a najstaršieho účastníka.
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Skalická mestská florbalová liga v sezóne
2017/2018 neodštartuje. Informujú tak na
svojej facebookovej stránke. „Vedenie súťaže,
po dnešnom stretnutí so zástupcami tímov,
vyhlasuje výluku pre sezónu 2017/2018.
V aktuálnom školskom roku sa tak preruší
fungovanie Skalickej mestskej florbalovej
ligy, pod ktorej hlavičkou nebude organizovaná celoročná súťaž ani žiadna z jej častí.
K tomuto kroku sme dospeli po zrelej úvahe.
Dlhý nábor a predsezónne obdobie ukazali, že počet účastníkov i možnosti zázemia
nezodpovedajú spoločným predstavám o
kvalite súťaže v podobe, v akej fungovala
doteraz. Rozhodli sme sa preto, po šiestich
vydarených sezónach, o ročnú pauzu, po
uplynutí ktorej sa opäť pokúsime naštartovať súťaž, veríme, s viacerými účastníkmi a
na úrovni, ktorá jej prináleží. Ďakujeme za
pochopenie.“
Fanúšikovia a hráči sa proti tomu búria, problémom má byť najmä zvyšovanie štartovného pre jednotlivé mužstvá. „Po takom zvýšení
štartovného sa nečudujem, že sa zúžil počet
mužstiev, ktoré by chceli štartovať,“ znie jeden
z rozhorčených komentárov na stránke MSFL.
Štartovné na jendého hráča malo byť 40 eur,
v predchádzajúcich sezónach sa malo pohybovať okolo 25 eur.

Podujatie pod záštitou Komisie pre vzdelávanie, mládež
a šport MsZ spoluorganizovalo Mesto Malacky, CVČ a ZŠ
Dr. J. Dérera v spolupráci s AC, AD HOC, Dobrovoľným hasičským zborom a Klubom zdravotne postihnutých detí
a mládeže Malacky. Poďakovanie príslušníkom MsP a PZ,
ktorí pomáhali zaisťovať bezpečnosť pretekárov pri behu
cez mesto. Organizátori veria, že s účastníkmi behu sa
určite budú stretávať i na ďalších bežeckých podujatiach
v Malackách.

Spoločne bez predsukov a bariér!
ZOC MAX Skalica v spolupráci s Mestom Skalica, OZ
BANANA EVENTS, Športovým klubom ŠK Skalica
– atletickým oddielom a Slovenským červeným
krížom Senica Vás srdečne všetkých pozývame na
1. ročník charitatívneho behu, ktorý budú spoločne
absolvovať zdraví a telesne hendikepovaní.

Trasa: 200 m deti, 2700 m rekreační bežci, 5400 m ženy,
8100 m muži.
Zabezpečený je pitný režim, malé občerstvenie, prvých
100 bežcov v každej kategórii obdrží medailu.
V kategórii mužov a žien prví traja pretekári obdržia vecné ceny.

Štartovné: 5€ dospelí (deti zadarmo)
Štart: 10:30 hod. – detský beh
11: 00 hod. – hlavný beh (všetky kategórie)
Prihlášky: www.pretekaj.sk
Hlavný rozhodca: Zdeněk Zalubil
Prostredníctvom štartovného a dobrovoľného
príspevku finačne pomôžeme Kristínke, ktorá je
odkázaná na invalidný vozík. Kristínke hneď po
narodení diagnostikovali Larsenov syndróm a
napriek mnohým operáciám a rehabilitáciám už
nikdy nebude chodiť. Žijú spolu so svojou obetavou mamou a sestrou samé. Napriek svojmu postihnutiu má radosť zo života a práve preto sme
sa rozhodli, že jej pomôžeme prispieť k splneniu
svojho sna.
Návštevníci, ktorí neprídu behať, si môžu vyskúšať rôzne športové aktivity, ako napr. footGolf,
tenis, Zumba, jazdu na štvorkolkách a iné.
V sprievodnom programe sa môžete tešiť na tanečné a hudobné vystúpenia, animácie pre deti,
meranie telesných hodnôt, relaxačné masáže a
tombolu.
Tešíme sa na Vás!

16 oddych
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Krížovky s úsmevom

Horoskop

BARAN
Čaká vás kopa nudnej roboty. Okrem toho
treba zlepšiť kondíciu a možno aj navštíviť
lekára. Na konci mesiaca vás čaká romantické prekvapenie.
BÝK
Užijete si hravé a zábavné tri týždne. Posledný týždeň bude – pre zmenu – vhodný
na zmeny v životospráve.
BLÍŽENCI
V septembri sa zaslúžite o zmeny, ktoré
pozitívne ovplyvnia rodinný život. Okrem
toho sa dočkáte aj príjemného konca mesiaca, keď sa
budete baviť presne podľa vlastných predstáv.

Na policajnú stanicu príde rozrušený
muž a hovorí:
- Neustále dostávam výhražné listy!
- Dobre, urobíme zápis a skúsime
vypátra , kto vám ich posiela.
- To je zbyto né! Ja odosielate a
poznám.
- Áno, a kto je tým odosielate om?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

išlo,
krá alo
(expr.)

KOZOROŽEC
Najprv si rozširujete obzory a užívate si
končiace leto. Načerpajte síl – záver mesiaca totiž prináša zaujímavú pracovnú výzvu.
VODNÁR
Vybavte finančné a majetkové záležitosti a
potom si už užite do sýtosti všetko, čo priťahuje vašu fantáziu a zvedavosť.
RYBY
V septembri takmer neustále myslíte na
lásku. Až koncom mesiaca pribudne aj
ďalšia téma – možno ešte citlivejšia – financie, alebo
nejaké intímne záležitosti.
www.astrotouch.com

2. as
tajni ky

schopnos
žiari

Branislav
(dom.)

ale, no
(kniž.)

predpoludním
inak,
inakšie
natieranie
(odb.)
po ovník

ma kovitá
šelma
lovom
získaval

ve mi sa
prekvapil

zvýšený
tón A

STRELEC
V septembri zatúžite po pracovných úspechoch. Koncom mesiaca absolvujete niekoľko spoločenských stretnutí, ktoré budú prínosom
aj pre kariéru.

vznášal
sa vo
vzduchu

indická
bohy a zla
druh
horniny

LEV
Pokračujete v realizácii svojich finančných
plánov. Záver mesiaca patrí rozširovaniu
obzorov – či už prostredníctvom štúdia, alebo poznávacej dovolenky.

ŠKORPIÓN
Prvé týždne budú rušné a spoločensky
aktívne. Záver septembra vás ale prinúti
zatvoriť sa pred ostatnými a využiť pokoj, aby ste sa
zregenerovali a pripravili na budúcnosť.

jedlá
hríbovitá
huba

druidovia
spadol
(hovor.)

tienil

letel
strmhlav

VÁHY
Oddýchnite si, zhodnoťte uplynulé obdobie a pripravujte si plány do budúcnosti.
Až záver mesiaca je vhodný na to, aby ste aktívnejšie
zareagovali na nové príležitosti.

pásmové
horstvo

polož
pod nie o

nezhoda,
konflikt

RAK
V septembri vás čaká množstvo stretnutí.
Budete sa venovať ľuďom, ktorí sú vám
najbližší a koncom mesiaca to budú hlavne rodinní
príslušníci.

PANNA
Raz za čas je potrebné a úplne prirodzené chcieť uprednostniť vlastné záujmy a
potreby pred všetkým ostatným. Skúste to ale neprehnať.

3. as
tajni ky

vzorec
oxidu paládnatého

zna ka
nobélia
dodávkový
automobil
kronika
tenká
cínová
fólia

skratka
koruny
eskej

zíza
(expr.)
obtiera
nervová
porucha
obkrú

ro né
obdobie

dlaba,
tlapa
nástroj na
osievanie

zjavne,
o ividne
(expr.)
Pomôcky:
pikap,
nibs, oron,
latit

strážne
zvieratá

rafinovaný cukor
zn. pre
radphot

skôr
as
tenisového
zápasu
mesto
v echách
skratka
avej ruky

vo ne
visiace
skaliská
1. as
tajni ky

nástroj
na šitie

rab

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

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o knihu o zdravej výžive. Správnu odpoveď pošlite do 26. 9. 2017 na e-mailovú adresu
sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54,
909 01 Skalica. Tajnička z minulého čísla: „... Ty vždy vieš, kedy náš prestať hrať.“

sudoku
4
5
6
2

7

2
3 9
1

Vyplňte hernú plochu číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo neopakovalo
v riadku, v stĺpci ani v hrubo vyznačenom štvorci.

8 3

8

5
5

4
9
1 6 2
9 5 7
1 8 2
7
2
6 5 3
1
4 7 6

5 3
8
5
3

2
4
7

3
5

1
9
2
8
7 1 8
6
2 4 6
1 8
4
6
4 9
3
5

1
5
9

6

