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Svoje jarné fotografie posielajte na e-mail: sefredaktor@prozahori.sk
Zverejníme ich nawww.facebook.com/prozahoriFotografia, ktorá získa najviac „páči sa“ bude titulnou fotografiou júnového čísla ProZáhorí FOŤTE, HLASUJTE A ROZHODNITE !
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Najväčšia hlúposť je diskutovať o hlúposti s hlúpymi.
Aristoteles

Mesiac máj je označovaný ako mesiac 
lásky. Láska sa dá vyjadriť rôznymi 
spôsobmi. S láskou sa stretávame 
aj my v redakcii každý deň. V prvom 
rade to je láska k rodine a blízkym 
a v neposlednom rade je to láska 
k vám – našim čitateľom. S láskou pri-
pravujeme a zdokonaľujeme webovú 
stránku a stránku na facebooku, kde 
vám prinášame kopu zaujímavostí 
a informácií z ktorých potom vyberáme 
tie naj do tlačenej formy mesačníka. Je 
to aj vďaka pripomienkam, nápadom, 
návrhom, ktoré nám predkladáte 
s tým najlepším úmyslom. Aj to je od 
vás určitý prejav lásky voči nám, za čo 
ďakujeme a vážime si tej pocty. Láska 
je to obojstranná. S láskou ste nám 
venovali aj 2% percentá z vašich daní 
a my ich s láskou použijeme pre rozvoj 
a rozkvet nášho regiónu. V týchto 
dňoch nám posielate s láskou zhoto-
vené fotky s tematikou Jar na Záhorí 
a z nich sa jedna fotografia vďaka 
vašej pomoci, predstaví na titulnej 
stránke júnového čísla mesačníka. 
Pre jedného z lúštiteľov krížovky sú 
pripravené dve vstupenky na koncert 
skvelého Karla Gotta, ktorý rozdáva 
svoju lásku už niekoľkým generáciám 
v podobe svojich piesní. Vidíte, láska 
je naozaj všade okolo nás, stačí sa len 
rozhliadnuť vôkol seba a otvoriť svoje 
srdce. Na prejavenie lásky netreba 
žiadne hmotné dôkazy, lásku nosíme 
v sebe a stačí ju len odovzdávať ďalej. 

Všetkým ľudom s dobrým srdcom 
prajem veľa lásky. 
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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ZÍSKAJTE 
DARČEK

K PREDPLATNÉMU

Predplatné mesačníka                              objednávkový kupón

PREDPLATNÉ NA ROK (12 ČÍSIEL)  6€
Meno a priezvisko:

Adresa:

Mesto:

*Číslo účtu:
*len v prípade ak je predplatné hradené prevodom z bankového účtu

Číslo telefónu:

PSČ:

*Kód banky:

Email:

Objednávkový kupón zašlite na adresu : OZ Záhorí.sk Potočná 54, 909 01  Skalica
Číslo účtu: 2618238001/5600
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Prišla jar
Po veľmi dlhej a úmornej zime prišla 
dlho očakávaná jar. Po rýchlom ob-
rate počasia a prudkom zvýšení tep-
lôt sa naplno rozbehli zmeny v prí-
rode, stromy nasadili listy a kvety, 
slnko nás zohrieva niekedy až príliš.
S touto zmenou sa mnohí púšťajú do ty-

picky jarných činností (napr. v záhrade) a niektorí si naopak chcú 
predĺžiť zimu jarnou lyžovačkou.
Príroda nám však s touto zmenou nastavuje aj mnohé pasce. Pre-
budenie v prírode zažívajú napr. i kliešte. A tak si z jarnej vychádzky 
v prírode môžeme priniesť neželaného hosťa. O kliešťoch a kliešťo-
vej encefalitíde bolo popísaných už mnoho článkov. Mnohí sa preto 
dávajú proti kliešťovej encefalitide očkovať. Pri napadnutí kliešťom 
vyhľadávajú odbornú pomoc či aspoň radu.
Kliešťová encefalitida však nie je jediné ochorenie, ktoré kliešte 
prenášajú, i keď je asi najznámejšie. K ďalším ochoreniam, ktoré 
kliešte prenášajú patria:
Babezióza - spôsobená prvokmi rodu Babesia (hlavne B. diver-
gens). Prvoky napádajú červené krvinky a ochorenie tak pripomína 
svojimi príznakmi maláriu (únava, bolesti kĺbov, svalov, nechuten-
stvo, vysoké teploty, triaška, žltačka). Po stanovení diagnózy je na 
mieste liečba antibiotikami.
Lymeská borelióza - spôsobená baktériou Borrelia Burgdorferi. 
Ochorenie je podstatne častejšie. Vo viacerých fázach ochorenia sa 
vyskytujú kožné zmeny (červené fľaky), kĺbové príznaky (opuch, 
bolestivosť), neurologické príznaky (obrna nervov), či zápal srdco-
vého svalu. V chronických formách je ochorenie nazývané aj „veľký 
imitátor“, pretože svojimi príznakmi „napodobňuje“ iné ochorenia, 
napr. roztrúsenú sklerózu - sclerosis multiplex. Liečba antibioti-
kami v skorom štádiu býva úspešná. Chronické formy sú obtiažne 
liečiteľné.
Ehrlichióza - spôsobená baktériou Anaplasma phagocytophila. 
V príznakoch nachádzame zvýšenú teplotu, triašku, bolesti kĺbov, 
svalov, kožné vyrážky, zväčšené lymfatické uzliny, pečeň a slezinu. 
Ochorenie je častejšie u mužov. Liečba v skorých štádiach pomocou 
antibiotík býva úspešná.
Zakončíme potešujúcou informáciou a to, že nie všetky kliešte pre-
nášajú niektorú z uvedených chorôb. Premorenie kliešťov pôvod-
cami infekčných ochorení býva rádovo v percentách. A preto s po-
užitím kvalitných repelentov sa dokážeme v jarnej prírode vyhnúť 
nielen kliešťom, ale aj spomínaným ochoreniam.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Holíčsky veterný mlyn 
na poštovej známke

Motívom novej vytlačenej poštovej známky vychádzajúcej 
v emisii Technické pamiatky – Historické mlyny Slovenská 
pošta, a.s., sa stal Holíčsky veterný mlyn.

Slávnostná inaugurácia poštovej znám-
ky, za účasti predstaviteľov mesta Holíč, 
zástupcov Slovenskej pošty a Klubu fi-
latelistov, sa konala v piatok 26. apríla 
2013 v areáli tejto technickej pamiatky.
Autorom výtvarného návrhu známky 
a rytcom zároveň je Mgr. Art. Ľubomír 
Žálec ArtD., ktorý sa osobne inaugu-
rácie zúčastnil. Pri návrhu známky vy-

chádzal z maľby pôvodnej podoby veterného mlyna od miestneho 
amatérskeho výtvarníka Ota Kroupu. Počas inaugurácie si mohli 
zberatelia ako i ostatní prítomní zakúpiť obálky s novou poštovou 
známkou, ktorá im bola na mieste opečiatkovaná príležitostnou 
poštovou pečiatkou. Krst sa konal symbolicky, obilným zrnom a 
šampanským. Celým slávnostným programom zneli tóny cimbalo-
vej muziky ZUŠ Holíč. ■ red

LEAF also offers a scholarship for the Global Scholars Program 
at the African Leadership Academy in South Africa.

Find out more at: 
leaf.sk/summer

 SUMMER LEADERSHIP 
CAMP

Learn and practice leadership skills on real-life problems

Get inspired by stories of leadership

Discover and build on your strengths

Explore your career goals and think about university applications

Survive an adventurous weekend

CHALLENGE 
     YOURSELF!

WHEN:
WHERE:

WHO:
APPLY NOW:

12th to 23rd August 2013
Kamenný Mlyn (near Malacky, Slovakia)

20 high school students who want to improve the world around them

leaf.sk/summer

Matej Sapák
debate coach, 
negotiations instructor 
and attorney from 
Harvard Law School

Dávid Králik
creative teacher, 
blogger, author 
and a world cup 
fencing referee

Branislav Kleskeň
former partner 
at global management 
consultancy 
McKinsey & Company

Transparency 
International Slovakia, 
Google and Voices 

...and many others

OUR TRAINERS INCLUDE: GUEST SPEAKERS:
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V Dúbravke vznikne nové 
ubytovanie pre učiteľov

Bratislavský samosprávny kraj plánuje 
na leto tohto roka dokončenie až ôs-
mich ubytovacích jednotiek pre učiteľov. 
Vzniknú na internáte SOŠ automobilovej 
J. Jonáša na Saratovskej ulici.

Kraj sa rozhodol pomôcť učiteľom, ktorých 
platy sú tabuľkové, ale náklady na život sú 
práve v bratislavskom regióne omnoho vyššie 
ako inde. „Preto sme sa rozhodli poskytn-
úť naše ubytovacie kapacity. Robíme to 
v rámci viacerých internátov, ktoré má 
Bratislavská župa pod sebou,“ povedal 
župan. „Toto je naša odpoveď na situáciu, 
ktorú by mal riešiť viac štát,“ dodal Pavol 
Frešo.

Župa sa takýmto spôsobom snaží pomôcť 
tým, ktorí by za iných okolností boli nútení zo 
školstva odísť. „Napriek tomu, že je kríza a 
napriek tomu, že z objektívnych príčin ne-
vieme realizovať žiadne veľké investície, 
pomôžeme učiteľom aspoň takto – v ma-
lom,“ dodal bratislavský župan.

Na internáte kraj zrekonštruuje chodbu na 
prvom poschodí. Vzniknú tak ubytovacie jed-
notky s dvoma izbami, kúpeľňou a kuchyňou. 
Chodba by mala byť uzavretá, bude na nej 
aj odkladací priestor. Ako informoval riadi-
teľ Odboru školstva BSK Roman Csabay, do 
sprevádzkovania prvej polovice chodby v lete 
BSK plánuje investovať 60-tisíc až 70-tisíc eur. 
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej 
zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl. 
Pracuje na nich 2657 zamestnancov, z toho je 
1924 učiteľov.

Do druhého ročníka celoslo-
venskej súťaže pre stredoško-
lákov s názvom Vráťme knihy 
do škôl sa zapojilo 1219 štu-
dentov, kým v minulom roku 
to bol 721 žiakov. Cieľom spo-
ločného projektu Bratislav-
ského kraja, internetového 
kníhkupectva a knižného 
vydavateľstva, bolo podľa 
župana Pavla Freša podporiť 
záujem mladých ľudí o číta-
nie kníh ako dôležitého pro-
striedku ich osobnostného 
rozvoja. 

Z doručených príspevkov bolo 
vylosovaných 20 ocenených, ktorí 
získali hodnotné ceny, ako naprí-
klad elektronické čítačky, balíčky 
kníh a poukážky na knihy. Tento 
rok pribudla kategória Knižný 
anjel. Každý študent, ktorý sa do 
súťaže zapojil mohol navrhnúť 
knižného anjela – učiteľa, kni-
hovníka alebo inštitúciu, ktorá 
podľa neho aktívne podporuje 
čítanie mládeže.

Za úspešný ročník považuje tento 
projekt aj riaditeľ Odboru škol-
stva, mládeže a športu BSK Roman Csabay. „Zvlášť nás 
teší, že v Bratislavskom kraji sa zapojilo vyše 70 per-
cent škôl, ktoré máme v zriaďovateľskej pôsobnosti. 
Veríme, že ten úspech bude geometricky narastať,“ 
povedal. Z Bratislavského kraja sa zapojilo až 44 škôl, 
z ktorých prišlo spolu 212 príspevkov. Aj najaktívnejšia 
škola bola z Bratislavského kraja – Gymnázium Antona 
Bernoláka v Senci, ktoré je v pôsobnosti župy. Podľa 
riaditeľa internetového kníhkupectva Petra Zmeka sa 

zapojilo výrazne viac dievčat - 906 príspevkov poslali 
dievčatá a 313 chlapci. „Prekvapili aj autori, ktorých 
bol široký záber. Z kníh dominoval Harry Potter, 
tiež Úsvit, objavila sa aj Chatrč, čo je dosť náročná 
kniha, ale aj veľa klasických diel,“ zhodnotil. Najčíta-
nejšími autormi boli J. K. Rowling, Enja Rúčková, William 
Paul Young, Dan Brown či Erich Maria Remarque, zo slo-
venských autorov aj Zuzka Šulajová, Maxim E. Matkin, 
Táňa Keleová-Vasilková či Dominik Dán. Najobľúbenej-
šími knihami boli Harry Potter, Úsvit -Twilight saga, Hry 

o život, Chatrč či Malý princ.

Zapojiť do súťaže sa mohli štu-
denti stredných škôl v rámci 
celého územia SR. Študenti si 
zvolili knihu podľa vlastného 
výberu. Podmienkou zarade-
nia do súťaže bolo zaslanie 
textu v rozsahu minimálne 
0,5 normostrany, v ktorom 
súťažiaci popísali, prečo si 
konkrétnu knihu zvolili a čo 
im je prečítanie prinieslo. 
Zoznam výhercov je uverej-
nený na webových stránkach 
www.bratislavskykraj.sk a 
www.abcknihy.sk.

Do projektu školskej čitateľskej súťaže 
sa zapojilo vyše 1200 žiakov



ZISTENIA

           Výskyt zvýšených hodnôt tlaku krvi 

V prostredí škôl sa optimálne hodnoty TK 
zistili len u 38% chlapcov a 85% dievčat.

Do rizikovej zóny však patrí až 62% chlapcov 
a 15% dievčat.

           Analýza výživových návykov

■ 52% chlapcov a 56% dievčat nekonzumu-
je ryby vôbec

■ len 25% chlapcov a 40% dievčat konzu-
muje čerstvé ovocie denne

■ len 14% chlapcov a 24% dievčat konzu-
muje čerstvú zeleninu denne

■ 62% chlapcov a 64% dievčat konzumuje 
denne / takmer denne komerčné sladkosti

■ 39% chlapcov a 30% dievčat pije sladené 
nápoje takmer denne

■ 30% chlapcov a 18% dievčat pije kolové 
nápoje takmer denne

■ 38% chlapcov a 25% dievčat konzumuje 
denne/takmer denne údeniny

■ 25% chlapcov a 19% dievčat konzumuje 
denne alebo skoro denne solené pochutiny

           Obedy

Len 29% chlapcov a 27% dievčat navštevuje 
školskú jedáleň

54% chlapcov a 50% dievčat má doma denne 
teplú stravu, cca 10% má doma studenú 
stravu a cca 10% sa stravuje inde ako doma 
alebo v škole

           Nákupy v školskom bufete

56% chlapcov a 60% dievčat uprednostňuje 
rýchle občerstvenie

a len 16% chlapcov a 17% dievčat si tam kúpi 
ovocie

           Zdravie ohrozujúce návyky

■ 62% dievčat a 49% chlapcov nešportuje

■ 40% dievčat a 18% chlapcov sa vyhýba 
telesnej výchove

■ 36% dievčat a 40% chlapcov sedí cez 
pracovný deň pred TV alebo PC viac ako 
5 hod. denne, cez víkend sa to zvyšuje na 
63% dievčat a 69% chlapcov

■ 36% dievčat a 32% chlapcov pravidelne 
fajčí

■ 61% dievčat a 30% chlapcov aplikuje 
laické diéty na schudnutie

4 Novinky z Bratislavskej župy

Rešpekt pre zdravie je názov projektu, ktorý re-
alizovali Bratislavský kraj a Regionálny úrad ve-
rejného zdravotníctva v Bratislave na stredných 
školách v pôsobnosti župy.

Výsledky prieskumu ukázali, že stredoškoláci jedia veľmi 
málo ovocia a zeleniny, uprednostňujú rýchle občerstve-
nie, konzumujú veľa komerčných sladkostí, mnohí tiež 
nešportujú, sedia pred obrazovkami viac ako 5 hodín 
denne a približne tretina školá-
kov pravidelne fajčí. 

„Bol to dobrovoľný projekt, 
trvalo nám to dva roky a 
otestovali sme zhruba 5-tisíc 
študentov. Sumár výsledkov 
hovorí o tom, v ako stave 
máme v Bratislavskej župe 
mladú populáciu. Závery sú 
pomerne alarmujúce,“ po-
vedal bratislavský župan Pavol 
Frešo. Zarážajúce sú podľa neho 
napríklad výsledky tlaku krvi, 
kde optimálne hodnoty zisti-
li len u 38% chlapcov a 85% 
dievčat – čo je pre budúcnosť 
istou predispozíciou pre rôzne typy chorôb. Do rizikovej 
zóny patrí až 62% chlapcov a 15% dievčat. „Veľmi ma 
zarazilo, že tretina študentov denne fajčí,“ uviedol 
župan. Zároveň doplnil, že budú ďalej pokračovať v tých 
aktivitách, ktoré si vytýčili, napr. podpora športu či ak-
tívneho oddychu.

Dôvodom na mapovanie zdravia stredoškolákov je podľa 
Zory Gérovej z Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva aj dvojnásobne vyššia úmrtnosť na choroby 

obehovej sústavy na Slovensku ako je priemer Európskej 
únie. Môžu za to zlé životné návyky. Napríklad nadhmot-
nosť a obezita bola podľa nej zistená až u 31% chlapcov 
a 20% dievčat, optimálne hodnoty BMI namerali 63% 
chlapcom a 66% dievčatám. Pokiaľ ide o konzumáciu, 
viac než polovica študentov nekonzumuje ryby vôbec, 

čerstvé ovocie konzumuje denne len 25% chlapcov a 
40% dievčat, čerstvú zeleninu len 14% chlapcov a 24% 
dievčat. V jedálničkoch študentov prevládajú komerčné 
sladkosti, tiež sladké a kolové nápoje, údeniny a solené 
pochutiny. Z výsledkov vyplýva, že viac ako polovica ži-
akov si v školskom bufete kupuje rýchle občerstvenie, 
nešportuje a vo veľkej miere sa žiaci vyhýbajú aj telesnej 
výchove, aplikujú laické diéty na schudnutie a trávia veľa 
času pri obrazovkách. 

Podľa riaditeľa Odboru zdravotníctva a lekára samo-
správneho kraja Valeriána Potičného chcú zmeniť a 
zlepšiť návyky študentov, aby ich celková kondícia do 
budúcna bola lepšia. „Chceme zlepšiť pohybovú ak-
tivitu študentov budovaním ihrísk a tiež možnos-
ťami športového vyžitia. Budeme úzko komuniko-
vať s vedením škôl, študentmi aj lekármi, aby sme 
znížili podiel nezúčastnených na telesnej výchove,“ 
priblížil niektoré opatrenia kraja. Župa chce tiež zme-

niť dietetický režim v školských 
jedálňach tak, aby sledoval 
celosvetové trendy stravovania 
vo výžive detí, a obmedziť na 
minimum predaj nezdravých 
potravín v školských bufetoch.

Projekt sa robil v prostredí 68 
stredných škôl, ktoré navštevuje 
vyše 19 000 študentov. Konkrét-
ne merania sa vykonali na 5000 
študentoch vo veku 14-18 rokov. 
Súčasťou meraní boli dotazníky 
s 255 parametrami o každom 
študentovi, antropometrické a 
fyziologhické merania (tlak krvi, 

telesná výška, hmotnosť, telesné obvody) a odbery krvi. 
Pri meraniach pomáhalo 146 študentov a 20 pedagógov 
z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, zo Slo-
venskej zdravotníckej univerzity, Lekárskej fakulty UK a 
stredných zdravotných škôl. Informácie o projekte sú aj 
na stránke www.respektprezdravie.sk.

Stredoškoláci by mali viac športovať, 
zdravšie sa stravovať a prestať fajčiť»

»

»

»

»
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Triatlon sa stáva jedným z najpopulárnejších špor-
tov už aj na Slovensku. Dôkazom je pokračovanie 
jedného z najvýznamnejších triatlonových prete-
kov v Čechách a na Slovensku, City Triathlon Bra-
tislava 2013. Či už ako divák alebo pretekár, zažiť 
môžete túto udalosť cez víkend 18. – 19. mája.

Pretekári budú na cykli-
stické a bežecké okruhy 
v Novom Meste vybiehať 
po skupinách v sobotu už 
od 8:30 a v nedeľu od 9:40. 
V plaveckej etape pretekárov schladí voda bratislav-
ského jazera Kuchajda, v areáli ktorého budú aj sprie-

vodné atrakcie pre 
divákov. „Chceme 
dosiahnuť, aby sa 
podujatie stalo 
vďaka medziná-
rodnej účasti a vi-
acerým súťažným 
kategóriám od 
detí, skupiny elite 
až po veteránov, 
športovou udalo-
sťou roka, nielen 
pre milovníkov 

triatlonu, ale aj pre širokú verejnosť“, avizuje riadi-
teľka preteku, Sabina Borská. Hlavné 
preteky budú na vzdialenostiach šprin-
tu – 750 m plávanie, 20 km cyklistika 
a 5 km beh.

Dorazia aj hviezdy

Do hlavného mesta zavíta silná konku-
rencia. Očakáva sa viac ako 600 prete-
károv z dvadsiatich krajín Európy. 

V rámci podujatia City Triathlon Brati-

slava 2013 sa uskutočnia nielen majstrovstvá Slovenska, 
ale aj Český pohár. “Naším cieľom je privítať mini-
málne päť atlétov z olympijských hier z Londýna 
a dvadsať atlétov z európskej špičky,“ spresnil mana-
žér Realiz sport teamu, Matej Uram.

Aj pre amatérov

Novinkou bude firemná 
štafeta, na ktorú sa môžu 
prihlásiť aj amatéri. Budú 
mať skrátenú trať 350 m 
plávanie, 5 km cyklistika 

a 1,4 km beh. Pripravujeme aj medzinárodné majstrov-
stvá Slovenska štafiet, ktoré už boli zaradené v progra-
me majstrovstiev Európy a budú aj súčasťou OH v Rio de 
Janeiro. Štafeta na City Triathlone Bratislava 2013 bude 
pozostávať zo zostavy muž, žena, muž. 

Sprievodné podujatia

Návštevníkov čaká aj 
niekoľko bonusov na-
vyše. Jedným z nich je 
možnosť vyskúšať si 
pod vedením Red Royal 
CrossFit Teamu, na vlast-
nej koži crossfit, ktorý sa 
v súčasnosti teší mimori-
adnej obľube. 

O zábavu sa 
budú starať 
moderátori Vlado Baron a Matej „Sajfa“ Cifra, 
ktorí určite vytvoria skvelú atmosféru. Na svo-
je si taktiež prídu aj tí najmenší, ktorí sa môžu 
vyblázniť v nafukovacom hrade a ďalších det-
ských atrakciách. 

Bližšie informácie nájdete na 
www.citytriathlon.sk.

Do Bratislavy zavíta triatlonová špička, 
prídu aj olympionici Na cyklotrasy je z EÚ 

vyčlenených 2,5 mil.€,

žiadosť treba predložiť do 19. júla

Ministerstvo pôdohospodárstva a roz-
voja vidieka SR v rámci Operačného 
programu Bratislavský kraj vyhlásilo 
poslednú výzvu na budovanie cyklo-
trás, turistických trás a náučných chod-
níkov. Vyčlenených je na to takmer 
2,5 milióna €. Žiadosť o nenávratný 
finančný príspevok musia záujemcovia 
doručiť na Úrad Bratislavského kraja 
najneskôr do 19. júla 2013. 

„Cykloturistika aj budovanie cyklotrás 
patria medzi priority Bratislavskej župy. 
Záleží nám na tom, aby boli vybudované 
kvalitné cyklotrasy, pretože sú dôležité 
aj pre rozvoj cestovného ruchu,“ povedal 
predseda BSK Pavol Frešo.

Bratislavská župa zabezpečuje v tomto pro-
cese konzultácie, prijímanie žiadostí a ich 
hodnotenie. Úspešným žiadateľom násled-
ne pomáha s implementáciou projektov 
a vykonáva kontrolu pri prefinancovaní. 
Napriek veľkému záujmu obcí v BSK o rozvoj 
tejto formy cestovného ruchu, najväčšou 
prekážkou pri tvorbe projektov sú kompliko-
vané vlastnícke vzťahy. Tie musia byť v čase 
predloženia projektu vysporiadané, čo sa 
však žiadateľom často nedarí dosiahnuť.

Počas programového obdobia 2007-2013 
boli z Operačného programu Bratislavský 
kraj doposiaľ podporené len tri projekty na 
budovanie cyklotrás. Úspešne zrealizovaný 
je v súčasnosti iba úsek novej cyklotrasy Ber-
nolákovo – Ivanka pri Dunaji (dĺžka 3,1 km). 
Ďalšie dva schválené projekty začnú s reali-
záciou v júny 2013, ide o cyklotrasu Bernolá-
kovo – Nová Dedinka (4,4 km) a cyklotrasu 
v obci Kalinkovo v dĺžke 1,5 km.

Podujatie podporuje

Bratislavský samosprávny kraj
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Kraj zriadi Bezpečný ženský 
dom pre týrané ženy a deti

Bratislavský kraj zriadi v spolupráci 
s občianskym združením Domov – Dúha 
Bezpečný ženský dom na pomoc ženám 
a deťom, na ktorých je páchané násilie.

„Vyslovene touto cieľovou skupinou sa 
nezaoberajú ani zariadenia ani občianske 
združenia pôsobiace na území Bratislav-
skej župy. Preto to považujeme za dôležitý 
krok, ako môžeme pomôcť ženám, mat-
kám a deťom, na ktorých je páchané ná-
silie,“ uviedla podpredsedníčka BSK Gabriella 
Németh. Bezpečný ženský dom v Bratislave 
bude patriť medzi prvé na Slovensku a bude 
vôbec prvý na území Bratislavskej župy.

Bezpečný ženský dom vznikne v hlavnom 
meste v budove, ktorú má kraj vo svojej sprá-
ve. Táto budova je v súčasnosti v nevyhovujú-
com technickom i stavebnom stave a vyžaduje 
vnútornú i vonkajšiu rekonštrukciu. Náklady 
na zriadenie a rekonštrukciu domu predsta-
vujú cca 250-tisíc €. Kraj chce na to čerpať 
peniaze z Nórskeho finančného mechaniz-
mu 2009-2014, z programu, ktorého cieľom 
je znížiť výskyt rodovo podmieneného násilia 
a znížiť výskyt domáceho násilia. Z Nórskeho 
finančného mechanizmu by bolo hradených 
85%, zvyšných 15% je spolufinancovanie 
z rozpočtu BSK. Výzvu už zverejnil Úrad vlády 
Slovenskej republiky, žiadosť treba predložiť 
do 30. júna. „V súčasnosti pripravujeme 
s občianskym združením projekt,“ pove-
dala podpredsedníčka BSK Gabriella Németh. 
Župa zafinancuje aj vypracovanie projektovej 
dokumentácie na realizáciu potrebných sta-
vebných úprav vo výške 12-tisíc €.

Bratislavský kraj ako prvý zo všetkých ôsmich 
krajov vypracoval regionálny akčný plán na 
pomoc týraným ženám. „Považujeme za veľ-
mi potrebné, v pracovnej skupine, ktorá 
vznikla za účelom vypracovania regionál-
neho akčného plánu na pomoc ženám, na 
ktorých bolo páchané násilie, aby sme ko-
ordinovali túto činnosť, aby sme zasieťo-
vali poskytovateľov a v neposlednom rade 
aby sme na to vyčlenili aj potrebné finan-
čné prostriedky,“ uviedla Gabriella Németh.

Bratislavský kraj odštartoval tento rok sociál-
ny program Pomoc ženám, na ktorých je pá-
chané násilie. Základným cieľom programu je 
prevencia a eliminácia násilia páchaného na 
ženách tak, aby nemuseli čeliť porušovaniu 
ich základných ľudských práv. V tomto roku  
kraj finančne podporil sumou 212 300 € tie 
subjekty, ktoré sa v rámci svojich projektov 
venujú aj pomoci ženám, na ktorých je pácha-
né násilie.

Tretí ročník charitatívneho športového projektu 
Župný pohár Na bicykli deťom odštartoval v so-
botu Kaktus bike Svätojurským MTB maratónom. 
Na pomoc malým onkologickým pacientom budú 
cyklisti v rámci župného pohára pretekať ešte 
päťkrát.

„Považujem za veľmi správne, že sme spojili viacero 
podujatí a dali symbolický odkaz, že ide o zdravie, 
o šport a koniec-koncov aj o adrenalín z víťazstva, 
ale zároveň ide o to, aby sme tým, ktorí sú na tom 

zle, pomohli. Či už finančne, alebo aj morálne tým, 
že vedia, že vo svojom trápení nie sú sami,“ povedal 
bratislavský župan Pavol Frešo. 

V rámci tretieho ročníka župného pohára bude spolu 
šesť cyklistických podujatí. Po sobotnom preteku vo 
Svätom Jure je na rade Račianska cykločasovka 1. mája, 
25. mája na cyklistov čaká Kaktus bike Bratislavský ma-
ratón. Novomestský pedál odštartuje 2. júna, 5. júla 
Kaktus bike Svätojurský blesk a celý župný pohár vyvr-
cholí 24. augusta pretekom Green Bike Tour.

Župný pohár Na bicykli deťom 
odštartovalo v Sv. Jure 620 cyklistov

Kraj investoval do ciest takmer 18,5 mil. eur
Do rekonštrukcie ciest a mostov mimo bežnej 
údržby investoval Bratislavský kraj za štyri roky 
18,43 mil. €. Naproti tomu za roky 2005-2009 
kraj na rekonštrukciu ciest preinvestoval iba 
3,49 mil. €.

„Do ciest sme investovali 5-násob-
ne viac ako v predchádzajúcom 
období. Len pre porovnanie teraz 
dávame na cesty ročne o polovicu 
viac, ako dala župa v rokoch 2005 
až 2009,“ uviedol bratislavský župan 
Pavol Frešo. Podarilo sa zrekonštruo-
vať mosty v Malackách, v Tomášove či most ponad dia-
ľnicu D1 Senec – Pezinok, zrekonštruované sú aj cesty 
vo Vinosadoch či povodňami zničené komunikácie pod 
Malými Karpatmi. V tomto roku bude najnákladnejšou 
rekonštrukcia Pezinskej Baby, ktorá je v havarijnom sta-
ve, a poslanci BSK budú rozhodovať o dotácii na opravu 
ciest v Bratislave.

V roku 2012 bolo vyčlenených z krajského rozpočtu na 
bežnú údržbu 8,5 mil. € a cca 6,3 mil. € na rekonštrukcie 

ciest. Najnákladnejšou bola rekonštrukcia cesty vo Vi-
nosadoch, kde sa v dôsledku jazdenia ťažkej nákladnej 
dopravy ale aj v dôsledku počasia a nevyhovujúceho 
stavu podložia zosúvala cesta a vytvárali sa trhliny. Vyše 

1,2 mil. € sa použilo na sanáciu ciest, 
ktoré boli zničené povodňami v roku 
2011. Zrekonštruovali sa aj cesty 
III. triedy v obci Zohor.

Rok 2011 bol poznačený najmä 
povodňami pod Malými Karpatmi. 
Kraj odstránil následky povodní na 
cestách vo svojej správe za menej 

ako rok. Celkové náklady predstavovali viac ako 8 mil. € 
(s DPH).

Aj v roku 2010 opravil Bratislavský kraj viaceré cesty a 
tri mosty, náklady dosiahli takmer jeden milión €. Zre-
konštruoval sa napríklad značne poškodený most ponad 
Malý Dunaj v Tomášove, ktorý je jeden z najzaťaženej-
ších v regióne, tiež železničný nadjazd v Malackách, kto-
rý bol v havarijnom stave, a kraj opravil aj most ponad 
diaľnicu D1 Senec – Pezinok.

Milión eur na opravu bratislavských ciest
Bratislavská župa vyčlenila zo svojho rozpočtu je-
den milión eur ako dotáciu na opravu zničených 
ciest v hlavnom meste.

Zmenu rozpočtu BSK odsúhlasili krajskí poslanci na aprí-
lovom zasadaní zastupiteľstva. Dotácia pôjde z bežných 
výdavkov určených na investičné činnosti. 

„Je to prvá pomoc, ktorú Bratislavská župa mestu 
poskytuje. Svoj záväzok na cesty sme splnili, mes-

to musí konať ďalej. Zároveň sme prijali záväzok, 
že budeme rokovať o tom, aby to nebol trvalý pro-
blém, ale budeme hľadať spôsob, akým financovať 
nielen cesty ale aj potreby, či už župy alebo mesta 
tak, aby sme neboli na podobné transfery medzi se-
bou odkázaní,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. 
Témou prerozdelenia daní, cestnej aj príjmu z fyzických 
osôb, sa budú poslanci zaoberať na júnovom zastupi-
teľstve.
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Menu, La carte 
a švédsky bufet

Pri cestách do zahraničia je potrebné poznať 
niekoľko medzinárodne zaužívaných výrazov 
z oblasti stravovania, ktoré sa u nás akosi zlie-
vajú do jednotného označenia.

 „Menu“ z angličtiny, znamená ponuku kom-
binácie jedál za pevnú, obyčajne nižšiu cenu. 
Niekedy reštaurácia ponúka aj dve či tri 
„menu“. Odlišujú sa napr. tým, že „menu č.1“ 
ponúka ako hlavné jedlo napr. hovädzie mäso; 
„menu č. 2“ hydinu a „menu č.3“ rybu. Kombi-
nácia jedál a nápojov v takomto prípade môže 
zahrňovať okrem už spomenutého hlavného 
jedla ešte polievku alebo predjedlo, zákusok 
alebo ovocie, kávu alebo nealkoholický nápoj. 
S „menu“ operujú najmä reštaurácie v turistic-
kých oblastiach alebo v strede veľkomiest. 

Naproti tomu francúzske „La carte“ znamená 
ponuku väčšieho počtu jedál a nápojov, z kto-
rých každé má svoju samostatne stanovenú 
cenu. Z tejto ponuky si zákazník vyberie a zo-
staví sám akúkoľvek kombináciu. V podstate 
ide o u nás zaužívaný jedálny lístok. Ceny jedál 
a nápojov na „La carte“ sú vyššie. Najdrahšie 
reštaurácie „menu“ používajú veľmi zriedka-
vo.

V niektorých hoteloch a reštauráciách raňajky 
a obedy, menej už večere podávajú na spôsob 
tzv. švédskeho bufetu. Za jedlo a nápoje sa 
platí jednotná cena a zákazník môže zo širo-
kej ponuky konzumovať čokoľvek v primera-
nom množstve. Niektoré hotely na Slovensku 
ponúkajú bufetové raňajky za jednotnú cenu 
aj pre v hoteli neubytovaných hostí. Podobne 
kaviarne ponúkajú raňajky formou menu.

■ Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave

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

%

Záhorácke divadlo oficiálne vzniklo v roku 2007 
a snaží sa nadväzovať na bohaté tradície nepro-
fesionálneho divadla v Senici, ktoré sa v tých 
najlepších časoch približovali profesionálnym slo-
venským scénam.

Vznik Záhoráckeho divadla bol inšpirovaný potrebou ži-
vej autentickej kultúry na poli dramatickej tvorby, ktorá 
v našom regióne absentovala, nakoľko na Záhorí nie je 
profesionálne kamenné divadlo, ktoré by prirodzene – 
spádovo oslovovalo obyvateľov nášho regiónu.

Zámerom Záhoráckeho divadla je byť čo najprístupnejší 
najširšiemu diváckemu okruhu. Tvorí pre deti i dospe-
lých, pričom sa snaží nepoľavovať zo svojich umeleckých 
ambícií, a aj pri inscenovaní 
klasických titulov pristupovať k 
nim vždy moderne a aktuálne.

Občianske združenie ZD dáva 
priestor a príležitosť ochotní-
kom - amatérom, študentom 
umeleckých škôl, ale aj vyštu-
dovaným profesionálom. Snaží 
sa v rámci regiónu zaangažovať 
všetkých, ktorí majú lásku k 
umeniu, nie sú im ľahostajné 
veci verejné a chcú sa prezen-
tovať so svojimi názormi a tvor-
bou.

ZD sa orientuje predovšetkým 
na inscenovanie slovenských 
autorských textov a tým sa snaží 
podporiť pôvodnú dramatickú tvorbu. Špecifikom je, že 
naše inscenácie pre dospelých sú všetky v záhoráckom 
dialekte. Snažíme sa tak dokázať, že náš rodný dialekt 
nie je vhodný len na rozprávanie vtipov, ale znesie aj 
vyššie umelecké kritériá.

Za päť rokov existencie uskutočnilo Záhorácke divadlo 
13 premiér  rôznych titulov a odohralo 160 predstavení, 
ktoré videlo 32 000 divákov. V roku 2012 vystupovalo 
s inscenáciami Zmrňený čért, Osudy jedného vinára, 
Janíček okúsánek nenásytný a obnovilo marionetovú 
komédiu pre najmenších Ujek Ožgera kráľom.  

5.5. 2013 bola naplánovaná premiéra inscenácie Lýsist-
rata – Vzbura žen.

Tento titul je v súčasnosti aktuálny z niekoľkých dôvo-
dov: celosvetový vojnový stav, nielen vojenský. Vojna 
sa vedie na všetkých úrovniach. Aj ideológie sú vojnou 
o naše mysle a duše.

Feministická ideológia zahŕňa filozofické a sociálno-
-politické teórie o politickej, ekonomickej a sociálnej 
rovnosti žien s mužmi. Feminizmus chce svet, v ktorom 
ženy majú dostatok informácií a možností, aby mohli 
rozhodovať o svojom živote. Chce, aby ženy a dievčatá 
mali pocit, že na ich názoroch, hodnotách a snoch záleží.

V histórii utopickým ideí je feminizmus relatívne nová 
utópia, ktorá ašpiruje na ovládnutie spoločenského ži-
vota, umenia i vedy. Rasizmus a fašizmus rozdeľovali 

ľudí podľa rasovej a etnickej 
príslušnosti. Komunizmus podľa 
sociálnych tried a majetku. Fe-
minizmus rozdeľuje ľudstvo na 
princípe pohlavia. 

Je to v poriadku? Môže byť, že aj 
táto ideológia bola vymyslená 
na to aby niekomu slúžila poľa 
starého rímskeho hesla „dividet 
et impera – rozdeľ a panuj“. 
Môže byť feminizmus zneužitý 
tak ako predošlé ideológie? 

Zdá sa že táto téma bola ak-
tuálna už pred 2000 rokmi. 
Staroveký komédiograf  Aris-
tofanes (445 – 388 p. n. l.) ju 
opísal v hre Lýsistrata. Aténske 

a Spartské ženy sa spoja pod vedením jednej z nich - Lý-
sistraty. Opevnia sa na hrade /chráme/ a odmietnu mu-
žom sex. Ich cieľom je dosiahnuť aby muži nepremrhali 
svoj život neustálymi bojmi, ale vrátili sa domov k svo-
jim rodinám. Ženy chcú takýmto radikálnym spôsobom 
v Grécku nastoliť mier. Či sa im to podarí dozvedia sa 
diváci tejto vtipnej ľudovej antickej komédie v originál-
nom prevedení Záhoráckeho divadla. Komédia je ľudová 
doslova aj z latinského „vulgus“ a zaručene nenechá ani 
jedno divácke oko od smiechu suché. Tí, ktorí sa však 
boja záhoráckych šťavnatých slovíčok nech radšej zosta-
nú doma.

■ ZD

Záhorácke divadlo pripravilo novú premiéru



Pre nás Skaličanov je 11. apríl 1945 dňom oslobode-
nia nášho nádherného mesta s hlbokou historickou 
tradíciou, minulou i novodobou.
Bolo to oslobodenie od fašistického teroru, obrovského utr-
penia, ponižovania a potupy ľudskej dôstojnosti, pošliapa-
nia ľudských hodnôt, ktoré robia človeka človekom.
Mesto Skalica oslobodili sovietske a rumunské vojská. Pri 
oslobodení mesta Skalice padol zbraňou nemeckého od-
streľovača i veliteľ pplk. Viktor Savič Pľjušť, keď chcel za-
chrániť 6-ročné dievčatko. V chotári Skalice padlo 130 ľudí, 
z toho bolo 51 červenoarmejcov, ktorých mená sú uvedené 
na kamenných doskách pomníka Slobody na Mallého ulici 
v Skalici. Neúprosné boje s fašistami boli i v ostatných cho-
tároch skalického okresu. Napr. v Brodskom padlo vyše 250 
vojakov, v Gbeloch 43, v Kútoch 126 a v Letničí 72 vojakov.
Z príležitosti 68. výročia oslobodenia mesta Skalice sa 
dňa 11. apríla 2013 konal pietny akt kladenia vencov pri 

pomníku Slobody v Skalici za mimoriadne veľkej účasti ob-
čanov, mládeže a žiakov základných škôl.
Za zvukov hymnickej hudby položili kvety vďaky primátor 
a zástupcovia Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov a politických strán SDKÚ-DS, Smer-SD a ND. Zúčastnila 
sa i poslankyňa NR SR JUDr. Viera Kučerová.
Primátor mesta v príhovore zdôraznil, že s úctou a vďakou 
si spomíname aj na našich spoluobčanov, ktorí položili 
svoje životy počas bojov na frontoch druhej svetovej vojny 
či v Slovenskom národnom povstaní, ako František Mazur, 
František Danielik, František Drábik, František Kopánek, 
kpt. Viktor Mazur či Mirko Nešpor. Hovoril, že čas beží rých-
lo a obyvatelia nášho mesta, ktorí sa zúčastnili týchto bo-
jov, nám postupne odchádzajú. V súčasnosti máme už len 
jedného priameho účastníka týchto udalostí - MUDr. Juraja 
Orbána, ktorý má 91 rokov.
Po slávnostnom príhovore predseda ZO ZSPB v Skalici PhDr. 

Skalica si pripomenula 68. výročie oslobodenia
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Veľké jarné upratovanie 
v Moravskom Sv. Jáne

Počas víkendu, 13. 4. 2013, sa konalo opäť 
tradičné, veľké jarné upratovanie v Morav-
skom Sv. Jáne.
Mám veľkú 
radosť z toho, 
že som mohla 
použiť slovíčko 
„tradičné“, lebo 
táto akcia sa už stala pravidelným každoročným 
rituálom v našej dedine.
Stretnutie bolo pred Obecným úradom, kde sa 
znova stretlo veľa ľudí, ktorým záleží na tom, 
ako vyzerá naša okolitá príroda. Zo všetkého naj-
viac ma však potešilo to, že sa do spoločnej akcie 
obce Moravský Sv. Ján a EkoJany zapojili aj deti 
zo ZŠ. Vidno, že zopár prednášok na školách vie 
prilákať do prírody aj tých najmenších. Patrí im 
veľká VĎAKA, tak ako aj všetkým zúčastneným. 
Vďaka patrí taktiež Obecnému úradu, ktorý nám 
zabezpečil rukavice a vrecia, aby sme nemuseli 
odpad zbierať holými rukami. V teréne sme vy-
čistili všetko, čo bolo v našich silách, od lokality 
na Drahách, cez Pláňavu, Cigaňu, až po hraničný 
priechod do Rakúska. Vyzbierali sme obrovské 
množstvo odpadu, ktorý vzápätí zamestnanci 
Obecného úradu vyviezli do veľkokapacitného 
kontajnera. Počas celej akcie nám starosta obce 
Anton Emrich zabezpečoval pitný režim a malé 
občerstvenie. Počasie sme si tiež objednali, tak-
že slniečko nám hrialo na chrbát a pomáhalo k 
pozitívnej, jarnej atmosfére.
Do akcie sa zapojili aj poľovníci, ktorí okrem 
upratovania pripravili pre všetkých zúčastne-
ných výborný guláš. Domov sme teda odchádza-
li s dobrým pocitom, že sme spoločnými silami 
opäť urobili niečo viac pre našu okolitú prírodu. 
 Ešte raz Vám všetkým ĎAKUJEME.

■ Silvia Stupavská

 Záhoráci v zahranicí

Štúdium v Dánsku  (3. časť)

V minulom čísle som písal o tom, prečo som sa rozhodol ísť 
študovať do zahraničia, konkrétne do Dánska. Samozrej-
me, že očakávania som mal veľké a nároky vysoké, na zá-
klade toho, čo všetko som o Dánsku ako krajine počul. Te-
raz, po vyše 8 mesiacoch strávených v tejto krajine môžem 
bezpečne povedať, že Dánsko moje očakávania naplnilo, ba 
dokonca ich prevýšilo.
Moje prvé kroky v Dánsku smerovali do banky, kde sem si 
zamenil eurá za dánske koruny, ako som napísal v minu-
lom čísle a následne som išiel do školy, kde som v kancelárii 
podpísal ubytovaciu zmluvu a prevzal som si kartu a kľúč 
od intráku. Internát sa nachádzal v centre mesta, necelé 
3 km od školy.
Keď som našiel blok, v ktorom som mal bývať, tak som 
podľa čísla izby zistil, že bývam na najvyššom, štvrtom po-
schodí. Tak sme s otcom a s bratom vynosili všetky moje 
veci z auta do izby, a že ich bolo, keďže som si sem viezol 
takmer všetko oblečenie z mojej skrine, k tomu rôznu dro-
gériu, kuchynské potreby, topánky, gitaru a pod. Otočili 
sme sa asi 6-krát, než sme to všetko vynosili hore. Potom, 
keď som napokon udychčaný zatvoril dvere, vyšiel zo svojej 
izby spolubývajúci, Rumun, pozrel sa tak na všetky veci, 
ktoré sme sem nanosili a povedal: „dúfam, že ste išli výťa-
hom.“ Nebudem tu popisovať výraz môjho tatka, ktorý sa 
v tej chvíli objavil na jeho tvári. My sme sa síce výťah pokú-
sili nájsť, nepodarilo sa, tak sme aspoň aktívne zapojili ruky 
a nohy, po tých dlhých hodinách sedenia v aute.
Internát sa celkom líšil od tých, ktoré som videl doma, no 
samozrejme, že sa líšila aj výska mesačného nájmu. Dá sa 
povedať, že to bol skôr taký menší apartmán, býval som 
tam s jedným spolubývajúcim, každý sme mali vlastnú 
veľkú izbu so skriňou, kreslom, posteľou a písacím stolom, 
zdieľali sme vybavenú kuchyňu s kuchynským stolom a tiež 
kúpeľňu s WC. 

Keď som si všetky veci vybalil, urobili sme si obed, najed-
li sme sa, chvíľu sme si oddýchli a vybrali sme sa pozrieť 
do mesta a do prístavu. Bolo veľmi teplo, 24 stupňov, čo 
nás prekvapilo, lebo sme čakali nižšie teploty. Potom 
nasledujúcich 10 dní bolo 28 stupňov v kuse každý deň. 
Otec s bratom odišli naspäť na Slovensko ďalší deň hneď 
poobede a spolubývajúci mi navrhol, že môžeme ísť večer 
na „námestie“ intráku - na schody, kde sa stretávajú ľudia 
z intráku každý večer. Zobrali sme si teda nejaké pivá, spo-
lubývajúci ma predstavil ľuďom, ktorých on už poznal a tak 
som spoznal prvých ľudí v Dánsku. Potom prišlo asi 50 ďal-
ších ľudí, stáli sme v kruhoch, zoznámili sme sa, chvíľu sme 
pokecali a presunuli sme sa do ďalšieho kruhu atď. Prvá 
otázka vždy bola „ako sa voláš?“ a druhá „odkiaľ si?“ a po-
čas toho večera som spoznal ľudí asi 10 národností. Rumu-
ni, Lotyši, Slováci, Austrálčania, Bulhari, Španieli, Francúzi 
a mohol by som pokračovať. A takto to chodilo každý večer, 
pokým bolo teplo.
Začiatkom ďalšieho týždňa, v utorok, nám začínal úvodný 
týždeň, tzv. RUS week. Boli sme zaradení do tímov 10 ľudí 
podľa študijného programu a každý tím dostal dvoch „túto-
rov“, čo boli starší študenti. Najprv sme mali prehliadku 
školy, potom sme si museli vymyslieť názov nášho tímu 
a pokrik, urobiť krátke, minútové tímové video, večer sme 
mali naplánovaný Pub Crawl, teda spoznávanie miestnych 
barov a pubov. Prišli sme do jedného pubu, dali sme si pivo, 
posedeli sme a išli sme ďalej atď., až sme večer zakončili 
v jednom klube. A následne od stredy nasledovala séria 
tímbildingových aktivít, rôzne športové disciplíny a súťaže 
na pobreží mora na obrovskej zatrávnenej ploche a v areáli 
školy, ktoré sme si totálne užili a pri ktorých sme sa per-
fektne stmelili ako tím. Keď sa potom ďalší týždeň začínalo 
vyučovanie, už sme sa s tými ľudmi z našich tímov poznali, 
keďže sme mali spoločné zážitky z RUS weeku.■ Peter Lukáč

Jozef Kováč poďako-
val všetkým prítom-
ným za účasť. Pietny 
akt bol ukončený 
hymnami Ruskej fe-
derácie a Slovenskej 
republiky.

68 rokov - to je život troch generácii, ktoré aj záslu-
hou osloboditeľov nášho mesta, mohli a môžu žiť 
svoj život v mieri, bez vojnových hrôz a utrpenia.
Po ukončení tohto podujatia sa konala členská 
schôdza ZO SZPB v Skalici. Za jednu z hlavných úloh 
si vytýčila naďalej obhajovať históriu národnooslo-
bodzovacieho boja, ako súčasť pamäti národa s od-
kazom, že činy tých 127 tisíc Slovákov bojujúcich 
doma i v zahraničí s vyvrcholením v SNP neboli már-
ne. Za týmto účelom začína besedy na základných 
školách v meste Skalica. Ako prvá beseda bola 15. 
apríla na ZŠ Strážnická ul. so žiakmi 8. a 9. ročníkov.
Nech hrdinské činy bojovníkov za slobodu žijú v nás, 
nech sú vzorom našich detí a ďalších generácií.

■ PhDr. Jozef Kováč 
predseda ZO SZPB Skalica
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Minuloročné koncertné turné Karlovi Gottovi 
nestačilo! Fanúšikovia si vyžiadali ďalších 6 kon-
certov! 3. júna 2013 Karel Gott prvýkrát vystúpi 
v slovenskom meste Skalica!
Minuloročné jesenné koncertné turné Karla Gotta po 
Čechách, Morave a Slovensku, zakončené 8. decembra 
vo vypredanej pražskej O2 Aréne, sa stalo jednoznačne 
najúspešnejším domácim turné 
roka 2012. Prišlo sa na ne pozrieť 
80 086 divákov (bezmála 14 000 
ich prišlo do pražskej O2 Arény, 
9 500 ich dorazilo na Zimný štadi-
ón Ondreja Nepelu v Bratislave). 
Popri domácich fanúšikoch Karla 
Gotta sa na koncerty vypravili aj 
jeho priaznivci z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Poľska, 
Ruska, Talianska, USA a Kanady. A tak bude mať turné v 
máji a júni tohto roku pokračovanie. „Rád plním mojim 
fanúšikom ich priania a sny. To je o mne dobre zná-
me“, potvrdil Blesku ďalšie koncerty Karel Gott. „V máji 
a júni zavítame do miest, kde sme vlani neboli. 
S Monikou Absolonovou, Gabrielou Gunčíkovou, 
Dashou a Boom! Bandom Jiřího Dvořáka, tak tento 
rok vystúpime v Skalici, Poprade, Prešove, Hradci 
Králové, Jihlave a Znojme“, dodal Karel Gott s tým, že 
fanúšikovia sa môžu tešiť aj na záznam jeho vlaňajšieho 
koncertu z pražskej O2 Arény, ktorý na 2 DVD vydá pred 

tohtoročnými koncertami Supraphon.
Na čo sa môžu obyvatelia Skalice, ktorí zavítajú vo svo-
jom meste na Gottov koncert, tešiť, sme sa spýtali sa-
motného Karla Gotta:
„Moje súčasné turné nie je mojím posledným turné. 
Je jednoducho len ďalšou časťou koncertnej šnúry, 
ktorú absolvujem celý život. Tento rok ma znovu na 

všetkých koncertoch ako v mi-
nulých rokoch odprevadí Boom! 
Band Jiřího Dvořáka, teda for-
mácia, s ktorou spolupracujem 
dlhodobo. Partia výborných 
hráčov pod skvelým kapelní-
kom. Baví nás to spolu. Na mi-
nulom turné som sa o pódium 

delil s opernou divou Evou Urbanovou, tentoraz sú 
mojimi hosťami hneď tri mladé, krásne a hlavne vý-
borne spievajúci dámy - Monika Absolonová, Dasha 
a Gabriela Gunčíková. So všetkými si zaspievam aj 
duet a v niekoľkých piesňach si dokonca zaspievame 
všetci spoločne. Milým prekvapením potom bude 
určite vystúpenie dievčenského tanečného súboru 
La Clave de Osha kubánskej choreografky a tanečni-
ce Doris Martinez. 
Niekoho možno napadne, prečo som nový album 
pomenoval Dotek lásky, keď so slovom láska som vo 
svojich piesňach a v názvoch mojich albumov nikdy 

n e š e t r i l . 
Odpoveď je 
úplne jed-
n o d u c h á . 
Ja o ničom 
inom v živo-
te takmer 
nespievam. 
V mojom 
s p e v n í k u 
by sa čest-
ných výni-
miek našlo 
naozaj len pár. Táto téma je totiž najdôležitejšou 
témou súčasnosti. Láska má nekonečne veľa podôb 
a umelca láka od nepamäti. Stačí vymenovať veľké-
ho alžbetínca Williama Shakespeara, rovnako ako 
plejádu tých najslávnejších spisovateľov, maliarov, 
divadelníkov, spisovateľov, básnikov, filmárov... 
a samozrejme skladateľov a spevákov. S tak silným 
citom, akým je láska, sa dá predsa pracovať doneko-
nečna! A donekonečna sa o nej dá tiež spievať, o čom 
Vás presvedčím práve na vašom koncerte!
Na moje prvé koncertné stretnutie s obyvateľmi 
Skalice sa veľmi teším!“
Vstupenky je možné si zakúpiť už teraz vo všetkých sie-
ťach Ticketportal. www.ticketportal.sk

Karel Gott pre Skalicu

V apríli 2008 a to práve prvého, bola vyhlásená 
ZSSR na hraničnom priechode Holíč - Hodonín 
a následne 24. v senickom kulturáku prebehla aj 
inaugurácia prezidenta.
Na prvý pohľad by sa mohlo nezainteresovanému zdať, 
že hovoriť dnes o Záhoráckej sebjestačňí svojpomocňí 
rebublice je z hľadiska legislatívy, práva alebo ústavy 
číry nezmysel. Naša republika však nekladie dôraz na 
paragrafy, výklad zákonov, predpisov, opatrení a uzne-
sení... Vo svojom záhlaví má jednoznačné posolstvo. 
Posolstvo lásky a pripútanosti k rodnému kraju, dialek-
tu, ľuďom, záhoráckym boroviciam, pieskom, jazerám, 
vinohradom, krojom, osobnostiam. Pokiaľ ide o formu 
– je to osobitá recesia a svojím obsahom - krásna realita. 
Žijeme v hektickej dobe, keď počúvame o pokrivených 
charakteroch, o rozkrádaní, znehodnotení, znevážení, 
o porušovaní práva, pravidiel súťaží aj výberových ko-
naní... tak radšej staviame mosty medzi generáciami, 
spomíname aj na tých, ktorí už odišli , ale zanechali nám 
tu veľavravný odkaz. Som veľmi rád, že práve Záhoráci 
sú  takí originálni, neprehliadnuteľní, pracovití, nápadi-
tí, so zmyslom pre humor... A verte, sú pyšní aj na to, že 
majú - i keď len imaginárne – svoju vlastnú republiku.
Dodnes si prebrali ocenenia ZSSR významné osobnosti 
nášho spoločenského a kultúrneho života, titul Čestný 
občan ZSSR alebo Rád prvňí trídy exprezident Rudolf 
Schuster, prezident SR Ivan Gašparovič, izraelský novinár 
Jehuda Lahav aj spisovateľ Lacko Ťažký, herečka a exveľ-
vyslankyňa v Rakúsku a Poľsku Magda Vášaryová, Soňa 

Valentová, Božidara Turzonovová, záhorácka richtárka 
Mária Kráľovičová, Zita Furková, Prof. MUDr. Anton Gúth, 
farár - protitotalitný bojovník Antonio Srholec, a jeho 
kolega VDP Elemír Mikuš, dychová hudba Mistříňanka, 
národný buditeľ a poslanec Uhorského snemu Dr. Ferdiš 
Juriga, exsenátor ČR Jozef Kaňa, gbelský rodák, občan 
ČR a kapelník slávnych Kumpanových muzikantú Vlado 
Kumpan a kopa ďalších, ktorí sa nejakou formou priči-
nili o zviditeľnenie Záhoria. Záhorácke divadlo - sídlo 
ministerstva kultúry aj nekultúry odohralo za tri roky 
150 predstavení, na ktorých sa zúčastnilo vyše 30 000 
divákov. Ministerstvo vodnej a podvodnej dopravy - 
Baťov kanál v Skalici, ministerstvo konin, volovin a vtá-
kovin - Hypoklub na majeri Márie Terézie v Kopčanoch, 
ministerstvo propagácie - naša stránka má návštevnosť 
okolo 500.000 mesačne, ministerstvo rodinkárstva, bez-
právobitia a inačích vjecí, ministerstvo zlatého moku 
Vino Masaryk - rytier oficiálneho nemeckého rádu a ešte 
všelijaké iné.
Máme podpísanú zmluvu o neútočení a pomoci v neute-
šenom vývoji demografickej krivky z Markrabstvím Laž-
škým - Radim Uzel, Republikou Kraví Hora a Valašským 
královstvím - Bolek Polívka - či tomu ešte vládnu títo 
neviem, už sme viac ako rok neboli spolu. Máme hono-
rárny konzulát v Kanade, Prahe, Stockholme, Haife, Tel 
Avive, chystá sa v Republike Dominiqe, spolupracujeme 
so Záhoráckym rádiom, Slobodným vyslielačom Banská 
Bystrica a i. Spoluorganizujeme retrooslavy 1. mája 
a VOSR v Dojči. 

Chystáme odhaliť Záhorácku sochu pohody (ak sa nájde 
pre ňu miesto) a zriadujeme (ak sa podarí) Prvňí moto-
rizovanú brigádu ZSSR so štyrmi plukmi: moderné mo-
torky, veterány motorky, veterány auta, vojenské vozidla 
a Zmiešanú cuzineckú légiu z nezáhorákov, zatiaľ cca 
200 členov.
Prezidentská kancelária je v hoteli Patriot v Skalici kde 
bude možno aj Záhorácký chodník slávy (viď Hollywood) 
z tých, čo dostali čestné občianstvo a nejaký rad.
Aj keď je to všetko recesia, kultúrne počiny sú úplne 
reálne, kvalitné a je ich neúrekom. Na Záhorí vznikajú 
kvalitné divadelné skupiny, o kapelách ani nehovorím. 
Snažíme sa pomáhať pri vydávaní knižiek a básnických 
zbierok a sme jediný (ne)štátny útvar na svete bez dlhu! 
ZSSR je dôkazom, že sa dá robiť kopa vecí i bez horybil-
ných prostriedkov, i keď sa natíska otázka, kde tie všetky 
odsúhlasené „sumičky“ plynú?!?! (teda skôr, kde sa roz-
plynú?)
ZSSR má svoje miesto pod slnkom a že je dobre - že je!
Nech nám teda naša republika aj naďalej rozkvitá!!! 
V zdraví a pokoji! 

Quo vadis ZSSR

■ Pavel Nemec Lelín
Do. Pr. ZSSR.

Hrajte o 2 vstupenky
na koncert Karla Gotta v Skalici

Výhercu vylosujeme z lúštiteľov 
krížovky na strane 16.
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Tradičný a najväčší Česko – Slo-
venský open air festival CIBULA 
FEST 2013, ktorý sa už zaradil 
do rodiny najprestížnejších slo-
venských i českých festivalov, 
vstupuje do 5. ročníku a hlási 
prvé zvučné mená, ktoré sú 
skutočne sila a sú absolútnou 
špičkou na Česko – Slovenskej 
scéne. Priamo na Česko – Slo-
venskú hranicu do Holíča na letisko, čo je len 2 km 
od českého Hodonína dorazia 18.7. - 20.7. 2013 
skutočné pecky.

Hlavným headlinerom bude  skupina KABÁT.
Koncert skupiny KABÁT na čele s Jozefom 
Vojtkem, ponúkne 
zážitok a atmosféru, 
porovnateľnú s pres-
tížnymi odohranými 
a úspešnými koncert-
mi skupiny Kabát.
Agentúra Pink – Pan-
ther už teraz pripravuje 
dramaturgiu pre stage a jej prioritou je, aby 
divák odchádzal z koncertu so skutočným a nezabud-
nuteľným zážitkom. Príďte to zažiť i vy v sobotu 20. 7. 
2013 na Letisku v Holíči (2km Hodonín) na festivale 
Cibula Fest 2013! 
Ďalšie prekvapenie sme pre Vás pripravili v podobe čer-
stvého českého zlatého slávika, ktorým je TOMÁŠ KLUS 
s hitom „Pánu bohu do oken“.
Kapela, ktorá na každom jednom koncerte vyžaruje 
určitú formu pozitívnej aury a vnáša do ľudí absolútnu 
pohodu a náladu, nie je nik iný ako Slovenská skupina 

NO NAME.
České i Slovenské rádiá v poslednej dobe valcuje skladba 
„Inzerát“ v podaní jednej z najpopulárnejších českých 
skupín pod zvučným menom KRYŠTOF, ktorý je ďalšou 
voľbou organizátora festivalu.
Festival nezabúda ani na mladšiu generáciu. Pri spome-
nutí českého mena MANDRAGE a slovenského mena RO-
BERT BURIAN, určite dodá fanúšikom i pred festivalom 
tú správnu náladu. Správnu atmosféru a náladu, priamo 
na mieste od 18.7. do 20.7. určite zažijete i s ďalšími 
skvelými účinkujúcimi. 
Festival CIBULA FEST bude v skutku bohatý, okrem bo-
hatých sprievodných programov a rôznorodých súťaží 
vrátane slovenských rekordov, ponúkneme náhľad nie 
len do českej a slovenskej histórie, ale pozrieme sa i do 
celého sveta. V rámci WORLD SCÉNY zažije návštevník 

atmosféru Rio De Janeira s pohľadom na krásne 
zvodné tanečnice, vstúpime do histórie starých 
Keltov, juhoamerických Indiánov, pokocháme sa 
úžasnými írskymi tancami a temperatívnosťou 
Flamenga, alebo môžeme zaspomínať na Rusko.  
Česko – Slovenský open air festival CIBULA FEST 

2013, nezab-
úda ani na deti 
a mládež, ktorým 

ponúkne možnosť 
prejaviť svoj talent 
a umenie v rámci 

Záhoráckeho ta-
lentu. Tieto deti 

môžu prísť povzbudiť príbuzní 
a známi celkom zadarmo do zóny s názvom CIBULA CITY 
– free zóna, kde budú rôzne atrakcie, dobové remeslá 
a špeciality starej cibuľovej kuchyne. Zóna bude prístup-
ná všetkým návštevníkom bez vstupného.

Viac na www.cibulafest.eu

Skutočný festival

Zvýhodnené vstupenky 
už teraz v predaji v sieti Ticketportal

■ Zvýhodnená cena trojdňovej permanentky 
pre prvých 1000 návštevníkov.

■ Predpredajná cena 3-dňovej permanentky 23 € 
■ Cena 3-dňovej permanentky na mieste 40 €
Po vypredaní 1000 ks zvýhodnených trojdňových 
permanentiek sa bude cena navyšovať.

Dňa 18. mája sa bude v Skalici vo Františ-
kánskej záhrade konať obľúbený festival 
TRDLOFEST 2013.

Celý deň sa bude niesť v duchu domácej kultú-
ry, tradícií a špecialít. Azda najznámejšou ska-
lickou špecialitou je Skalický trdelník, preto 
je hlavne s ním úzko spätý bohatý celodenný 
program.

V prvom rade to budú ochutnávky trdelníka 
a vína, na ktoré máte automaticky nárok za-
kúpením vstupenky. Spomínaná špecialita 
bude tiež hlavným aktérom v pokuse o pre-
konanie slovenského rekordu v pečení Maxi-
trdelníka. Návštevníkom nebude chýbať ani 
priestor na vlastnoručnú prípravu minitrdiel, 
či stánky, kde si túto špecialitu môžu zakúpiť.

Nielen trdlo, ale aj skalické víno sa bude celý 
deň ochutnávať a predávať. 

Tento rok je pre návštevníkov pripravený bo-
hatý program. Vo Františkánskej záhrade od 
rána až do večera budú vystúpenia skupín 
rôzneho žánru - Yantar, Žalman a spol., taneč-
né formácie Taxis a Dady, ľudové hudby Pláňa-
va a Lipina, či folklórny súbor Skaličan. Svoje 
miesto na tomto podujatí bude mať i Divadlo 
na kolesách.

Súčasťou programu je pripravený bohatý 
sprievodný program plný výstav. Celodenná 
oslava skalických špecialít vyvrcholí večer vy-
stúpením českej speváčky Petry Janů a Micha-
la Hrůzy s kapelou Hrůzy. 

Tento festival je tradične v Skalici dňom, kedy 
sa pod názvom „Staňte sa súčasťou Skalice“ 
otvára letná turistická sezóna a turisti môžu 
absolvovať bezplatné prehliadky jedenástich 
sprístupnených vzácnych pamiatok. Sú me-
dzi nimi napríklad zrekonštruovaný Jezuitský 
kostol sv. Františka Xaverského, Farský kostol 
sv. Michala a jeho veža, Dom kultúry, Rotunda 
sv. Juraja, technické pamiatky Ľadovňa a Mlyn 
bratov Pilárikovcov a iné. 

Vstupenky na Trdlofest 2013 sú už v predaji 
v sieti Ticket Art a v Turistickej informačnej 
kancelárii mesta Skalica.

■ mesto Skalica 

kultúra
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Patrik Stojka prvý 
na majstrovstvách Slovenska

Z našej mládeže sa na Majstrovstvá Slovenskej 
republiky mládeže prebojovali až dve deti. Nimi 
sú Patrik Stojka a Adela Dujsíková.

V piatok 5. 4. namiesto školy cestovali s pánom 
trénerom Zabadalom do Košíc. Tu v Infiniti aréne 
zrovna prebiehali Majstrovstvá Slovenskej repub-
liky v streľbe zo vzduchovej pušky. Po krátkom 
tréningu išla naša trojčlenná výprava na ubytov-
ňu. Na druhý deň ráno o 9:00 strieľali chlapci do 
16 rokov, kde nás zastupoval Patrik Stojka. Patri-
kovi sa veľmi darilo a obsadil prvé miesto. Neskôr 
o 10:30 strieľali dievčatá do 14 rokov, kde nás za-
stupovala Adela Dujsíková. Tej sa vyhýbalo šťastie 
a umiestnila sa ako posledná. V sobotu večer sa 
potom všetci vrátili domov s kopou nových zážit-
kov a spomienok.

Malacky (24. 4. 2013). Malacky majú druhé naj-
kvalitnejšie ženské družstvo v stolnom tenise na 
Slovensku. Zostava hráčok pod vedením trénera 
Vladimíra Mihočka sa najprv z tretieho miesta 
v základnej časti kvalifiko-
vala do vyraďovacích bojov, 
ktoré sa konali v sobotu 
20. apríla v Topoľčanoch. 
Vzápätí sa jej podarilo do-
kráčať až do finále.

V boji o zlato nestačili malacké 
hráčky len na domáce favoritky 
z Topoľčian, ktorým podľahli 
3:6. V semifinále si hladko 
poradili s tímom Stropkova, 
ktorý po základnej časti končil druhý. Záhoráčky nedali 
jeho hráčkam šancu a umorili ho v pomere 6:1. Hráčky 
MSK tak potvrdili pozíciu elitného družstva v republi-
ke a naplnili slová V. Mihočka o finálových ambíciách. 
Najlepšia malacká hráčka celej sezóny, Ruska Eugenija 
Mugurdumova prvý raz našla premožiteľku až vo finá-
lovej dvojhre. Bola ňou Topoľ-
čianka Alena Kúdelová, hnacia 

sila víťazného tímu, ktorá ovládla individuálnu tabuľku 
úspešnosti. Hneď po nej nasleduje malacká elitná ping-
pongistka. Tá aj vo finále bojovala ako dračica. V úvodnej 
štvorhre vedno so Simonou Lazarčíkovou podľahli silnej 

dvojke Kúdelová, Šestáková 
1:3. Stav finále potom E. Mu-
gurdumova vždy znižovala, 
najprv na 1:2 po jasnom ví-
ťazstve nad Ľ. Barčiakovou a 
potom na 2:3 po výhre 3:0 nad 
L. Šestákovou. Tretí bod Mala-
ciek pridala dvojka tímu S. La-
zarčíková, po individuálnom 
víťazstve nad Ľ. Barčiakovou. 
„Vďaka patrí celému tímu, 

ktorý splnil ciele, aké sme si dali pred začiatkom 
súťaže. Sme veľmi spokojní,“ reagoval V. Mihočko na 
obhajobu striebra z minulej sezóny. V zostave Malaciek 
nastúpili okrem E. Mugurdumovej a S. Lazarčíkovej aj 
trojka tímu Ivana Krchňavá a náhradníčky Monika Ha-
ringová a Dominika Vizinová.

Malacké pingpongistky sú druhé na Slovensku, 
vo finále bojovali statočne

■ TK AC

foto: MSK Malacky, zľava: M.Haringová, I. Krchňavá, S. Lazarčí-
ková, tréner V. Mihočko, D. Vizinová a E. Mugurdumova

PROGRAM
18.mája 2013

8,30 - 17,00 hod.  špecializovaný jarmok zameraný na záhradníctvo
9,00 - 17,00 hod. program uvádza Veronika Červínková

10,00 - 10,20 hod.  zahájenie, vystúpenie detí MŠ Kátov
10,30 - 11,00 hod.  vystúpenie skupiny JUMP OF STREET zo ZUŠ Holíč 
11,10 - 11,20 hod.  vystúpenie detí COUNTRY GRUP WYVAR Holíč
11,25 - 12,00 hod. mužský spevácky zbor PANIHÁJ, Moravany
12,15 - 13,15 hod. dychová hudba BORŠIČANKA Antonína Koníčka
13,35 - 14,35 hod. rocková skupina KABÁT REVIVAL z Vráblov
14,45 - 15,00 hod. súťaž v pití piva
15,10 - 16,10 hod. country hudba Ivan Zeman
16,15 - 17,00 hod.  Veronika Červínková a jej repertoár 

o 17,00 hod. futbalový zápas, tanečná zábava na miestnom ihrisku

Sprievodné podujatia:

9,00 – 17,00 hod.  výstava bonsajov a  ukážky tvarovania v areáli MŠ
9,00 – 17,00 hod.  ukážky historických remesiel a umenia
9,00 – 17,00 hod.  výstava ,, Ako to bolo na zabíjačke v Kátove“ s ochutnávkou 

zabíjačkových špecialít v budove MŠ
11,00 – 12,00 hod. prednáška Ing. Róberta Karasa ,,Pestovanie a výživa subtropických     

rastlín“ v areáli MŠ
9,00 – 17,00 hod.  Rezbárske sympózium (od piatku do nedele)

počas celého dňa:  skákací hrad zdarma, pripravená je bohatá tombola, lunapark

Príspevok pri vstupe do areálu MŠ:

dospelá osoba:           = 2,- €
študenti a ŤZP:                  = 1,- €
dieťa od 6. do 15.rokov:   = 0,50 €
dieťa do 6. rokov:       zdarma

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

■ Adela Dujsíková

► Chcete si zlepšiť známku, 
 či pripraviť sa na písomku?

► Potrebujete sa pripraviť 
 na MONITOR, MATURITU,
 PRIJÍMACIE SKÚŠKY 
 na SŠ, VŠ či 8-ročné gymnázium?

► Chcete, aby Vaše deti lepšie pochopili učivo?

Individuálne a skupinové doučovanie

z matematiky a chémie
v Skalici

Tel. 0948 / 224 669
Trigon +, s.r.o.

Doučovanie vedú lektori s vysokoškolským vzdelaním, 
ktorí majú skúsenosti s vyučovaním na SŠ i ZŠ.

sport
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 mládeznícky futbal 

        celkové poradie:

1. FK Rača
2. ČSFA Malacky

3. SFM Senec
4. MSK Břeclav

5. Domino Bratislava

Ceny pre najlepšie kolektívy a hráčov odovzdával 
zástupca OZ Záhorí.sk p. Lukáš Tisoň.

najlepší hráč turnaja: Artur Haba (Malacky)
najlepší strelec turnaja: Hugo Holík (Rača) - 11 gólov
najlepší brankár turnaja: Matěj Mikitka (Břeclav)

»

V nedeľu 21. apríla sa hral Medzinárodný futbalo-
vý turnaj ročníkov 2007 a ml. Hralo sa o Záhorácky 
pohár, ktorého garantom je OZ Záhorí.sk.

Turnaj spoluorganizovali Mlá-
dežnícke futbalové centrum 
Viktória a OZ Záhorí.sk.

Turnaj sa hral za pekného 
slnečného počasia na mini- 
ihrisku ZŠ v Gbeloch. Zúčast-
nilo sa ho 7 kvalitných tímov 
z Moravy a Slovenska.

Deti ukázali ako pekne vedia 
hrať futbal, čo všetko z neho 
sa naučili. Prítomní rodičia 

a diváci videli veľmi zaujímavé súboje tých najmenších 
chlapcov ale aj dievčat.

V sobotu 6. apríla sa v holíčskej telocvični SOŠ 
J. Čabelku odohral halový futbalový turnaj o Zá-
horácky pohár.

Turnaj bol určený pre deti 
ročníkov 2006 a mladších. 
Organizátormi turnaja bolo OZ 
Záhorí.sk a Mládežnícke fut-
balové centrum Viktória.

Turnaja sa zúčastnilo 5 kvalit-
ných mužstiev, Záhorie zastu-
povalo mužstvo ČSFA Malacky.

O tom, že turnaj bol zaujíma-
vý a kvalitný svedčí aj situácia 
z posledného zápasu základ-
nej časti, kedy až gól v poslednej sekunde rozhodol 
o zložení finálovej dvojice.

         konečná tabuľka:

1. Spartak Trnava
2. MSK Břeclav

3. AFC Nové Mesto nad Váhom
4. SK Líšeň

5. CVČ Brezová
6. TJ Gbely

7. Domino Bratislava

najlepší strelec turnaja: Alex Trojan (Břeclav) - 12 gólov
najlepší brankár turnaja: Lukáš Kosturko (Gbely)
najlepší hráč turnaja: Filip Trello (Trnava)

O záhorácky pohár

■ fcv

»

 beh

Valachovič štvrtý na známych 
pretekoch v Mikulčiciach

Bežci AC Malacky súťažili 13. apríla v morav-
skej obci Mikulčice na 39. ročníku pretekov 
s názvom Veľká Morava. Medzi juniormi sa 
najviac darilo Tiborovi Horváthovi, ktorý do-
behol na 2. mieste a medzi mužmi Jakub Va-
lachovič na 4. priečke.
V hlavných pretekoch sa Jakubovi Valachovičovi ne-
podarilo udržať rýchle tempo z prvej polovice prete-
kov a napokon dobehol na štvrtej priečke. Podarilo 
sa mu ale splniť cieľ pokoriť čas 34 minút (33:36), čo 
znamená zároveň jeho najlepší čas na týchto prete-
koch. „Som spokojný, hoci formu spred dvoch ro-
kov ešte rozhodne nemám,“ vravel po pretekoch 
J. Valachovič. Medzi mužmi nad 40 rokov dobehol 
ďalší člen malackého klubu Milan Haba na 26. mies-
te (44:12), ale zaostal za svojím osobným rekor-
dom z minulého roku. Na piatej priečke finišovala 
v kategórii žien nad 45 rokov Gabriela Janíková v 
osobnom rekorde na tejto trati (50:09 min). V kate-
górii dorastencov sa podarilo na stupne pre víťazov 
v behu na 1350 metrov vystúpiť Dávidovi Bokrosovi, 
ktorý časom 4:40 dobehol tretí. Len o sekundu za 
ním finišoval Elvis Gunár. Na rovnakej trati sa darilo 
v súboji juniorov Tiborovi Horváthovi, ktorý si vylep-
šil čas na týchto pretekoch z lanského roku o šesť 
sekúnd (4:13 min) a obsadil druhú priečku.

Sološnickí bežci dominovali 
na domácom Jarnom behu

Reedukačné centrum Sološnica usporiadalo 
v utorok 16. apríla druhý ročník Behu okolo 
Sološnice.

Pri tejto príležitosti pozvalo aj ostatné 
školy z okolia a tiež ostatné reedukačné 
a diagnostické zariadenia na Slovensku. 
Podľa očakávania na pretekoch víťazili 
chlapci, ktorí svoje schopnosti prezentujú 
aj vo farbách atletického klubu v Malac-
kách. 
Súťaže sa zúčastnili aj ďalšie zariadenia 
ako RC Vráble, DC (diagnostické cent-
rum) Záhorská Bystrica, ŠZŠ Malacky a 
ZŠ Sološnica. Žiaci základných škôl bežali 
súťažne jeden okruh, ktorý meral ofici-
álne 1680 m. Víťazom tejto kategórie sa 
stal Tomáš Forgáč z RC Sološnica a člen 
AC Malacky, ktorý sa v cieli objavil za 
5:28 min. Druhé miesto obsadil Václav 
Suchánek zo špeciálnej ZŠ v Malackách, 
prekvapivo pred Sološničanom Dávidom 
Bokrosom. Študenti stredných škôl bežali 
dva okruhy. Tu svoju dominanciu naplno 
dokazoval Tibor Horváth, ktorý svoj ústav 
a AC Malacky reprezentuje tento rok už 
v kategórii juniorov. O dvadsať sekúnd za 
ním zaostal dorastenec Elvis Gunár, tak-
tiež člen RC Sološnica a malackého klubu.

■ TK AC

■ TK AC

sport



V sobotu 27. apríla na podujatí PIKNIK&BI-
KE v Čunove vyvrcholil prvý ročník projektu 
s názvom „Objavuj poklady v bratislavskom 
regióne“, ktorý pripravila krajská organizácia 
cestovného ruchu Bratislava Region Tourism. 
Cieľom bolo ponúknuť obyvateľom kraja mož-
nosť spoznať svoje okolie a zabaviť sa. Štyri 
týždne trvajúca súťaž o zaujímavé ceny zaujala 
stovky ľudí. Každý týždeň mohli ľudia aktívne 
hľadať 125 pokladov na základe zverejne-
ných súradníc. Poklady boli ukryté takmer 
v každej obci Bratislavského kraja. Aj na 
Záhorí ich boli desiatky.

Predseda Bratislava Region Tourism Ivo Ne-
srovnal povedal: „Veľmi nás teší množ-
stvo pozitívnych ohlasov a  vysoký  
záujem verejnosti o hľadanie po-
kladov v bratislavskom regióne. 
Verím preto, že aj týmto projek-

tom bude Bratislava Region Tourism podporovať 
aktívne trávenie voľného času v bratislavskej 
župe po mnoho ďalších ročníkov.“

Škriatkovia z krajskej organizácie cestovného ruchu 
Bratislava Region Tourism ukryli v celom bratislav-
skom regióne 500 pokladov. Posledných 20 čakalo 
na ob- javenie v Areáli Divoká 

voda v Čunove, 
 

kde sa počas sobotňajšieho PIKNIK&BIKE mohol 
každý návštevník zapojiť do hľadania schránok 
s pokladmi. Úspešní hľadači pokladov boli odme-
není cenami, ktoré mohli byť buď okamžité alebo 
sa ľudia mohli prihlásiť do zlosovania. V okam- 
žitých výhrach sa ukrývali poukážky na piknikový ko-
šík, rodinný kupón na jazdu vláčikom v centre Brati-
slavy, lístky do divadiel a mnohé ďalšie.

Priamo na Piknik&Bike v Čunove boli vyžrebovaní 
výhercovia, ktorí prihlásili svoj zlosovateľný po-

klad. Päť úspešných hľadačov bolo odmenených 
víkendovými wellness pobytmi a  večerami v lu-

xusných hoteloch.

Krajská organizácia plánuje projekt 
„Objavuj poklady bratislavského regiónu“ 

zopakovať aj v budúcnosti. V súčasnosti 
pripravuje viacero atraktívnych 

podujatí, o ktorých sa návštevníci 
a obyvatelia Bratislavského kraja 

dozvedia viac na webovej stránke 
www.tourismbratislava.com 
a tiež aj na www.facebook.com/

 BratislavaRegionTourism.

Na Záhorí sa objavovali poklady
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Banda lupi ov vbehne do banky, zatarasí východ 
a jeden z nich skríkne:
- Všetci si ahnite na podlahu!
Všetci si ahli, všade ticho, zrazu po u  hlas 
pokladníka, ktorý hovorí mladej kolegyni:
- Sle na Marienka, ahnite si slušnejšie, toto je... 
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk
Hrajte o 2 vstupenky na KONCERT KARLA GOTTA v Skalici. Správnu odpoveď pošlite do 26.5.2013 na 
e-mailovú adresu sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica. 
Správne vylúštenie z minulého čísla: „...si nemôže byť istý ani na streche“. Výherca z minulého čísla: Darina Havírová, 
B. Mikuláš. Výherca získava CD 23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja.

Trojfarebná pudingová bábovka

SUROVINY:
5 vajec, 1,5 dcl oleja, 2 dcl kryšt. cukru, 1/2 prášku do 
pečiva a 3 rôzne pudingy (napr. malinový, banánový 
a čokoládový), puding použijeme nevarený, čiže prášok 
namiesto múky.

POSTUP:
Žĺtka vymiešame 
s cukrom, pridáme olej 
a prášok do pečiva, 
postupne zašľaháme 
(už ručne) sneh z biel-
kov. Zmes si rozdelíme 
do troch misiek a do 

každej pridáme iný pudingový prášok. Potom jednu po 
druhej nalejeme do formy a upečieme. Dobrú chuť!

sudoku 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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Cieľ majú jasný
Keď si v lete 2012 len tak nezáväzne spolu 
Marian a Vendulka zatancovali, hádam nik ne-
tušil, aký skvelý a talentovaný pár sa z nich už 
o niekoľko mesiacov vyvinie. Mladí tanečníci 
Marian Hlaváč /Vyškov/ a Vendulka Hrnčiríková 
/Holíč/ tvoria necelý rok nový tanečný česko-
-slovenský pár.
Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že svojím detstvom 
a mladosťou len tak pretancujú, no už vo svojom mla-
dom veku vedia, že úspech neprichádza sám od seba. 
Sú za ním hodiny strávené na tanečnom parkete, tré-
ningy  po vyučovaní so skúsenými trénermi, desiatky 
ciest po Česku a Slovensku a do zahraničia, obetavosť 
rodičov…
Na to, kedy sa začala dcérina láska k tancu, si spomí-
na mama Vendulky celkom presne. „Jedného dňa, 
priniesla domov DVD s filmom „Smiem prosiť“ 
a vyhlásila, že aj ona chce tancovať.“
Že to bola správna voľba, dokazujú výsledky, ktoré 
za tých pár rokov dosiahla. Dnes má 10 rokov a pod 
vedením Marka Dvorníka a Ľuboša Sedláka háji dobré 
meno   Tanečného klubu L+H Vyškov.
S Marianom už stihli absolvovať aj Majstrovstvá ČR 
a prebojovali sa až do semifinále. Na medzinárodnej 
súťaži BRNO OPEN 2013 ich porota ohodnotila ako 
8. najlepší pár v latinsko-amerických tancoch. Za-
makať chcú aj na štandardných tancoch. Vendulka sa 
viacej venovala latine, no aj štandard im už ide oveľa 
lepšie. Obaja tanečníci obetujú tanečnému športu 
všetok svoj voľný čas.
O tom, že súťažné tancovanie nie je najlacnejší špás, 
rodičia vedia svoje. Len také šaty sú hotový majetok. 
Každé majstrovstvá sú totiž aj akousi módnou preh-
liadkou.
Majstrovstvá ČR budú začiatkom budúceho roka. 
Prípravy na ne sú už v plnom prúde, mladých taneč-
níkov by ste určite zastihli na tanečnom parkete, kde 
usilovne trénujú. Cieľ majú jasný, chcú sa dostať do 
finále. Či sa im to podarí, budeme pozorne sledovať a 
držať palce. www. marian-a-vendulka.webnode.cz

■ red

1. máj – sviatok práce
Kto z nás by rád nezaspomínal na prvomájové sprievody?
V obci Dojč ste sa v stredu 1.5.2013 mohli preniesť do 
dôb dávno minulých a zaspomínať si na staré dobré 
časy. Papalášov na čestnú tribúnu priviezli legendárne 
„papaláš fára“ Tatrovky 603 a 613 za doprovodu originál 
bielo oranžovej VB Volgy za obrovského potlesku stoviek 
nadšených divákov. Po krátkych, vtipných príhovoroch a 
zdraviciach obcou prešiel prvomájový sprievod na čele 
s dychovou hudbou, krojovaným sprievodom, zväzákmi 
a pioniermi, kolónou historických vozidiel a motocyklov, 
nad hlavami divákov predvádzalo vzdušnú akrobaciu lie- 
tadlo a záverom boli vypustené holubice mieru. Partička 
nadšencov na čele s pánom Stanislavom Skalom, Petrom 
Konečným, Pavlom Nemcom, atď. zorganizovala nád-
herné popoludnie, ktoré dojalo pamätníkov a pobavilo 
najmladšiu generáciu. Pri transparentoch a heslách sa 
človek pousmial a aj trpko konštatoval kam sme sa to za 
23 rokov demokracie dostali. To svoje si v tento deň našiel 
asi každý účastník. Aj milovníci absurdít – po dlhšom hľa-
daní ste si mohli prezrieť v zastrčenej uličke pri obecnom 
úrade ukážku mrhania peňazí v EU a to najdrahšie WC na 
Slovensku za 65 000 €. ■ Helena Michalcová

oddych


