bezplatný regionálny mesačník

sme tu

Október 2015

vás

Ročník: VII. Číslo: 10. © Vydáva: OZ Záhorí.sk www.prozahori.sk

»

Prezident SR
v Skalici » 13

Tisoň a Roman:
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S ProZáhorím
vyhrávate
Na našej facebookovej stránke
ProZáhorí.sk sa pravidelne môžete
zapojiť do zaujímavých súťaží. Jednou z nich bola aj súťaž o VIP lístky
na Skalické dni. Z necelých 200 zúčastnených záujemcov vyhrať tieto
lístky sa šťastie usmialo na Petra
Reháka!

Radi spolu súťažíme!
Už niekoľko mesiacov okrem súťažnej
tajničky v mesačníku s nami súťažíte aj
na naších fb stránkach! Sme radi, aké
veľké množstvo sa
pravidelne zapája
do naších súťaží.
V posledných súťažiach sme prekonali 1000 súťažiacich. Preto sa budeme snažiť pokračovať v pripravovaní
atraktívnych súťaží s našimi partnermi. Touto cestou sa
chceme poďakovať spoločnosti Prvá plavebná a Hotelu
sv. Ludmila**** Skalica za venovanie atraktívnych cien
do súťaží!

Lístky si v priestoroch luxusného Hotela
Sv. Ludmila**** v Skalici prevzal priamo
z rúk predsedu občianskeho združenia
ProZáhorí Milana Romana a podpredsedu Lukáša Tisoňa. Veríme, že si náš čitateľ Peter tento festival užil!
Ďalej sa súťažilo o poukaz na wellness,
ktorý vyhrala Denisa Baugmantnerová
z Oreského a luxusnú večeru, ktorú vyhrala Dominika Slobodová.
Všetkým výhercom ešte raz Gratulujeme!
team ProZáhorí.sk

mesačník

Tanečná skupina Scream Senica 25. septembra vyhrala svetový pohár v disco tancoch! Svojou juniorskou choreografiou „SELFIE“ obhájili titul majstrov Európy, o ktorom sme vás informovali v augustovom vydaní! Gratulujeme!
Čoskoro prinesieme video rozhovor na našich fb stránkach!
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Tento mesiac sme sa vybrali za vami. Počas Skalických
dní sme sa mohli stretnúť v našom propagačnom stánku. Viac o tom na strane 11.
Nezabúdajte, že svoje tipy a námety môžete posielať na
sefredaktor@prozahori.sk alebo na našej Facebookovej
stránke ProZáhorí.sk.

Scream Senica víťazom svetového pohára
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Európsky týždeň športu rozhýbal školy v regióne

V sade Janka Kráľa si žiaci
a študenti vyskúšali viac
ako 30 športových aktivít

Druhý septembrový týždeň sa na školách nie len
v Bratislavskom kraji niesol v znamení športu. Do
prvého ročníka Európskeho týždňa športu, ktorý
vznikol z iniciatívy Európskej komisie, sa zapojilo
viac ako 70 škôl z nášho regiónu. Cieľom tohto
projektu je podporiť pohyb a šport obyvateľstva.
Bratislavský samosprávny kraj podporil Európsky týždeň
športu medziškolskou súťažou pod názvom Európsky
týždeň športu na školách bratislavského kraja, v rámci
ktorej si žiaci spolu s pedagógmi a rodičmi mohli „vyšportovať“ poukazy na nákup športových pomôcok až
v hodnote 3000,– Eur. Školy si aj napriek hektickému
začiatku školského roka pripravili množstvo skvelých
pohybových a športových
aktivít v trvaní minimálne
20 minút. Svoje aktivity do
súťaže prihlásilo 71 základných a stredných škôl a do
športovania sa tak zapojilo
spolu až 19 734 žiakov z Bratislavského kraja.

„Aktivity školákov boli rôzne. Štafetové behy,
hromadné tance zumby, športové dni, či turnaje rozhýbali žiakov, pedagógov, ale aj rodičov. Pochvalu si zaslúžia všetky zapojené školy,“ ocenil snahu zúčastnených Roman Csabay,
riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu BSK.

»

Najaktívnejšie školy

v súťaži Európsky týždeň športu
na školách Bratislavského kraja:

Víťazná škola
ZŠ Veľké Leváre
získala 3000 eur
na nákup
športových
potrieb

1. miesto: ZŠ Veľké Leváre s aktivitou Športujúcou školou
2. miesto: ZŠ Pavla Marcelyho Drieňová s aktivitou Bež kým vládzeš
3. miesto: ZŠ Jozefa Gregora Tajovského
v Senci s aktivitou Európsky týždeň športu
– Zumbuje celá škola
4. miesto: Pedagogická a kultúrna akadémia
v Modre s aktivitou PaKA šport a zábava
5. miesto: Gymnázium F. G. Lorcu v Bratislave s aktivitou Európsky týždeň športu
6. miesto: Stredná priemyselná škola elektrotechnická Hálova s aktivitou Behom na
Draždiak!

Ceny boli odovzdané zástupcom školy počas
podujatia Bratislava, športujúce mesto v nedeľu
13. 9. 2015 v Sade Janka Kráľa. Návštevníkov na
podujatí čakal aj športový areál s viac ako 35 rôznymi športovými stanovišťami.
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Jablká, jarmok aj „fičák“ v Gajaroch
Obec Gajary privítala v septembri
na podujatiach množstvo obyvateľov ale aj návštevníkov z rôznych
kútov regiónu.
Tých zaujala zmes podujatí od klasického jarmoku, ktorý ponúkol stovky
regionálnych výrobkov, cez jablkové
hodovanie s množstvom nie len jablkových špecialít, až po Gajarskýfičák. Na
prvom ročníku tohto podujatia predstavili zberatelia historických vozidiel
svoje dvojkolesové aj štvorkolesové
vozidlá. Tie si návštevníci mohli prezrieť aj počas okružnej jazdy okolitými
obcami. Hodovú atmosféru v Gajaroch
doplnila aj výstava jesennej úrody a
zážitok návštevníkom spríjemnila aj
živá hudba.
Hodová atmosféra v Gajaroch

Aj tieto veterány sa predviedli
na Gajarskom fičáku

Podujatie si nenechali ujsť ani zástupcovia
Bratislavského samosprávneho kraja

Výstava jesennej zeleninovej úrody
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Bratislavský župan navštívil azylový
tábor v Bergu
pomoci týmto migrantom. „Odporúčame každému,
kto chce pomôcť, aby sa predtým informoval na
obecnom úrade v Bergu. V priebehu nasledujúcich dní začneme na našom webe zverejňovať informácie pre ľudí, ktorí chcú azylantom pomôcť,“
uviedol Peter Húska z Bratislavského samosprávneho
kraja.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa očakáva ďalší prílev
migrantov do Európskej únie, Bratislavský samosprávny kraj ostáva aj naďalej v úzkom kontakte s rakúskymi partnermi.

Utečenecká kríza a tábor pre azylantov na slovensko-rakúskych hraniciach boli témami rokovania medzi bratislavským županom Pavlom
Frešom, rakúskym veľvyslancom na Slovensku
Carlom Helfriedom a starostami obcí Berg a
Wolfsthal, Gerogom Hartlom a Gerhardom
Schödingerom. Súčasťou stretnutia bola aj návšteva tábora pre azylantov na hraničnom priechode Berg.
„Ľudí v prvom rade zaujíma bezpečnosť. Z otvoreného rozhovoru s partnermi je zrejmé, že Rakúšania majú podobné obavy ako my. Preto je pochopiteľné, že otázka bezpečnosti opäť zarezonovala
vo chvíli, keď sa na hraničnom priechode medzi
Slovenskom a Rakúskom vybudoval obytný priestor pre azylantov. Rakúska strana nám zodpovedala všetky otázky a predstavila mechanizmy na
jej zabezpečenie. Považujem za dôležité, aby sme
sa navzájom informovali o prijatých opatreniach
a aby sme následne naše poznatky tlmočili verejnosti. Nevieme totiž, ako sa celá kríza skončí, no
dúfame, že túto fázu spoločnými silami zvládneme,“ povedal v rakúskej obci Berg predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Zúčastnení sa po stretnutí v Bergu presunuli priamo
do tábora. Na mieste sa presvedčili o režime, ktorý
v ňom vládne a porozprávali sa aj s niektorými utečencami. V provizórnych ubytovacích bunkách na hraničnom priechode sa v súčasnosti nachádza 56 ľudí,
z toho 7 žien. Vo väčšine pochádzajú zo Sýrie, zvyšní
sú zo susedného Iraku. Medzi ubytovanými azylantmi
je aj 5 rodín.
Tábor na hraniciach má kapacitu 60 osôb a je v ňom
zabezpečená nepretržitá služba. Migranti sú povinní
sa do 24. hodiny dostaviť do tábora a majú zakázané
prekročiť hranice so Slovenskom. V prípade porušenia
týchto pravidiel budú odsunutí do záchytného tábora
a zároveň ohrozia svoj azylový proces.
Počas stretnutia sa otvorila aj otázka individuálnej

Výzva k ľudskosti

Ako pomôcť utečencom?
Podporte materiálne

Pomôžte ako dobrovoľník

Podporte finančne

Darujte oblečenie, jedlo,
či hygienické potreby.

Pomôžte ako dobrovoľník.

Vyberte si z možností,
koho podporíte.

Slovenská katolícka charita

Konzorcium OZ Kto pomôže?

Fórum Donorov

Mokrohájska cesta 6, Bratislava
Daniela Dlabača 22, Žilina
Moyzesova 36, Košice

www.ktopomoze.sk

SMS s textom DMS UTECENCI
na číslo 877

Hidepark, Nitra
Kto chce niečo darovať,
nech napíše na: zbierka@recolo.sk

Žiarovky, Žiar nad Hronom
Shanti art café, SNP 83
Zdravá výživa, SNP 83
Čajovňa za rohom, SNP 96
Antikvariát Tuborgaha,
M. Chrásteka 19

Liga za ľudské práva
www.hrl.sk

OZ Pokoj a dobro - pomoc
utečencom
www.pokojadobro.sk

Človek v ohrození
SMS s textom DMS CLOVEK
na číslo 877

MAGNA
SMS na číslo 836

Migration Aid - Maďarsko
www.migrationaid.net

Slovenská katolícka charita
www.charita.sk

www.vyzvakludskosti.sk

Viete o zaujímavom projekte na podporu? Napíšte nám o ňom: pomozem@vyzvakludskosti.sk
VYZVA_200x285.indd 1

28/09/15 16:43
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Zástupcovia lekárov a pacientov požadujú zmenu poplatkového zákona
Zákon o poplatkoch v zdravotníctve potrebuje pírujú to, čo poskytovatelia zdravotnej starostlivosnovelizáciu. Zhodli sa na tom zástupcovia drvi- ti, poisťovne ale aj pacienti potrebujú, aby sa v nich
vej väčšiny lekárskych združení a pacientov na objavilo“, uviedol hneď po pracovnom stretnutí lekár
septembrovom pracovnom stretnutí s predsta- kraja a riaditeľ Úradu BSK Valerián Potičný.
viteľmi Bratislavského samosprávneho kraja. Na Takzvaný poplatkový zákon vstúpil do platnosti 1. aprídnešný stav totiž doplácajú ako pacienti, tak aj la tohto roku. Poskytovateľom zdravotnej starostlivosti
lekári.
určil povinnosť posielať samosprávnym krajom zoznam
Nejasnosti okolo zákona č. 577/2004 o rozsahu zdra- služieb, za ktoré od pacientov vyberajú poplatky. Zárovotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného veň im zakázal podmieňovať poskytnutie zdravotnej
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace starostlivosti úhradou. Napriek tomu, práve pre nejeds poskytovaním zdravotnej starostlivosti (tzv. poplat- noznačnosť výkladu zákona, počet poplatkov a ich výškový zákon) boli dôvodom, pre ktorý Bratislavská župa ka od vstupu do platnosti vzrástli. Poskytovatelia si našli
zorganizovala prvé pracovné rokovanie s kľúčovými le- spôsob, ako toto ustanovenie obísť.
kárskymi stavovskými organizáciami, ale aj zástupcami „Vráťme sa k prednostným ošetreniam, je tam tisíc
pacientov.
problémov. Vyberanie poplatkov cez tretiu osobu,
„Všetci, a to chcem zdôrazniť, sme sa zhodli na tom, vyberanie poplatkov cez nejakú spoločnosť, ktorá
že takýto zlý zákon, respektíve takáto zlá novelizá- neposkytuje zdravotnú starostlivosť, vyberanie
cia zákona, nebola ešte nikdy urobená. Nikdy. Nie je poplatkov samotnými lekármi. V ordinačných hospokojný pacient, nie je spokojný lekár, nie sú spo- dinách, mimo ordinačných hodín a tak ďalej. Tých
kojné organizácie, ktoré ich zastupujú. Či na jednej, problémov je veľa, ale dá sa urobiť zákon, dá sa
alebo na druhej strane. V širšom kontexte sme sa urobiť novela, ktorá by toto vyriešila v prospech
dotkli aj iných vecí, ktoré súvisia s poskytovaním pacientov. Aj v prospech lekárov,“ uviedol Valerián
zdravotnej starostlivosti ako celku, ktoré upravujú Potičný.
jednotlivé zdravotnícke zákony ešte z roku 2004 či Rokovania na pôde Bratislavského samosprávneho kra2005. A zhodli sme sa na tom, že by si zaslúžili, aby ja sa zúčastnila Slovenská lekárska komora, Asociácia
boli
novelizované ako celok, pretože už dnes neko- súkromných
lekárov SR, Slovenská lekárska únia špeciaInz_RPBSK_A5print_Sestava 1 8/20/15 12:16 PM Stránka
1

listov, Slovenská komora zubných lekárov, Asociácia nemocníc Slovenska, Asociácia na ochranu práv pacientov
SR. „Je tu jedno jasné resumé. Po prvé: zákon je zlý.
Po druhé: zákon treba zmeniť. Po tretie: máme tak
urobiť spoločne. Nemá sa to robiť v zákulisí, nemá
sa to robiť tak, že každý bude vplývať na tvorbu
zákona,“ vyhlásil po rokovaní Andrej Janco, prezident
Slovenskej lekárskej únie špecialistov.
Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh pripomenula, že Bratislavská
župa ešte pred prijatím zákona upozorňovala, že tento
v ambulanciách nezavedie poriadok. „Prejavili sme
nespokojnosť s touto novelou zákona, pretože nie
je dobrá ani pre pacientov, ani pre poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti. Diskusia k tejto novele
mala prebehnúť omnoho skôr, mali byť oslovené
stavovské organizácie, mali byť oslovení zástupcovia pacientov a samozrejme aj vyššie územné celky,“
uzavrela po rokovaní vicežupanka.
Zástupcovia lekárskych organizácií aj pacientov pripravia návrhy zmien, ktoré predstavia Bratislavskému
samosprávnemu kraju a ten po ich kompletizácii pripraví ďalšie stretnutie, kde predstaví komplexný návrh
riešenia ďalšej novelizácie zákona č. 577/2004, s ktorým
by boli spokojní nielen pacienti, ale aj samotní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.

Kačacie hody
PREDJEDLO

KAČACIA PAŠTÉTA S MALINOVÝM COULIS A CHLEBOVÝM CHIPSOM
80 G

HLAVNÉ JEDLO

PEČENÁ KAČICA NA TYMIANE S DUSENOU KAPUSTOU
450 + 150 G

EXTRA

150 G KARLOVARSKÁ KNEDĽA
150 G ZEMIAKOVÁ KNEDĽA
2 x 80 G LOKŠA

DEZERT

GAŠTANOVÉ PARFAIT S KARAMELIZOVANÝMI SLIVKAMI V SMOTANE
100 G
PONUKA PLATÍ OD 5. 10. 2015
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Muž z Kútov spôsobil
policajtovi ťažkú ujmu
na zdraví
Polícia obvinila zo zločinu útoku na
verejného činiteľa 44-ročného muža
z Kútov.
Policajná hliadka spozorovala cyklistu v stredu, 7. 10. krátko pred obedom pri železničnej
stanici v Kútoch. Pre podozrenie, že jazdí na
bicykli pod vplyvom alkoholu, policajti muža
zastavili. Vzápätí ho požiadali, aby preukázal
svoju totožnosť a podrobil sa orientačnej dychovej skúške na alkohol.
Na výzvy nereagoval a začal hliadke vulgárne
nadávať. Policajti muža opätovne vyzvali, aby
sa podrobil policajnej kontrole a poučili ho, že
ak hodnoverným spôsobom nepreukáže svoju
totožnosť, bude predvedený na policajnú stanicu. Muž sa začal na hliadku zaháňať a aktívne brániť. Policajti preto muža spacifikovali a
pri spútavaní sa úmyselne s celou váhou zvalil
na jedného policajta, ktorému spôsobil zlomeninu nohy. Pre zranenie sa musel 28-ročný
policajt podrobiť okamžitému operačnému
zákroku a zo zranenia sa bude zotavovať niekoľko týždňov. Policajti muža predviedli na
policajnú stanicu a umiestnili do cely policajného zaistenia.
Vyšetrovateľ ho vzápätí obvinil zo zločinu útoku na verejného činiteľa. V zmysle zákona mu
môže hroziť za uvedené konanie a spôsobenie
ťažkej ujmy na zdraví trest odňatia slobody
na 7 až 12 rokov. Okrem toho je podozrivý aj
z priestupku v doprave. Tým, že sa odmietol
podrobiť orientačnej dychovej skúške na alkohol, v správnom konaní mu môže hroziť pokuta od 300 do 1300 eur.

www.prozahori.sk

Jeseň na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici
Nový školský rok začal tradične privítaním nových gymnazistov. Tých do cechu študentského prijali budúci
maturanti dňa 2. októbra na školskom dvore. Tohtoročná imatrikulácia sa
pre „veľkých“ niesla
v duchu legendárneho českého Discopříběhu, primanov
čakalo v aule školy
Šialenstvo v zrkadle
filmov. Po roku sa
teda opäť tancovalo,
recitovalo, spievalo,
maskovalo, dramatizovalo či v retroduchu i céčkovalo.
Hoci na niektorých
bolo vidieť riadnu
trému, všetci ťažko
maturantmi a kvartánmi skúšaní prváci aj primani nástrahy zvládli a stali
sa skutočnými „gymplákmi“.
Hneď nasledujúci školský deň, v pondelok 5. 10., školu poctil svojou návštevou najvyšší predstaviteľ našej
krajiny, prezident SR pán Andrej Kiska. Po srdečnom a
bezprostrednom zvítaní so študentmi pred budovou
školy sa pán prezident nakrátko stretol s vedením školy a následne ho už očakávala aula plná netrpezlivých

a zvedavých gymnazistov. Najskôr si vypočuli krátky
príhovor o situácii v domácom i zahraničnom vysokom
školstve, o zmysle štúdia v zahraničí spolu s historkami

zo životných skúseností pána prezidenta. Potom dostali
študenti možnosť klásť otázky, na ktoré dostali vtipné,
ale i poučné odpovede.
Veríme, že pán prezident na krátku, no pre nás významnú a historickú návštevu školy bude spomínať v dobrom
a že jeho prítomnosť a energia, ktorú medzi poslucháčov
vniesol, študentov nabijú a možno i motivujú v dosahovaní ich životných cieľov a snov.

Skaličanka boduje v SuperStar

RK : GRAND-REALITY Skalica
www.grand-reality.sk
 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková

*Na predaj stavebný pozemok 11 á v Skalici za cenu 33,.euro/m2
Na predaj rodinný dom + podnikanie s pozemkom 693 m2.
v Skalici , za cenu 91.500,- euro

*Byt 3+1 v OV po kompletnej rekonštrukcii v Skalici cena
54.300,- eur + dohoda balkón, pivnica , voľný ihneď k
nasťahovaniu

Novostavba v Skalici na predaj komplex vinohradníckych

domov altánom s grilom,vináreň , altán s grilom ,pozemok 4.400 m2

Cena v RK

Kancelária RK ul. Jatočná zo zadu Mestského úradu v Skalici
e.mail.: grandreality@centrum.sk

Mladá Skaličanka Dominika Zborilová sa zapojila
do ďalšieho ročníka Česko slovenskej SuperStar.
Okrem svojho úžasného spevu oslovila porotu aj
svojím originálnym prejavom.
Hoci bola Dominika pri svojom vystúpení na castingu
zachrípnutá, jej vystúpenie porotu zaujalo.

Taktiež rýchlo oslovila české a slovenské média. České
médium TV Nova – Prask dokonca zverejnilo odhalené fotky Dominikinho tela. Podľa serveru topky.sk ide
o Bartošovej dvojníčku. „Nedalo sa nevšimnúť si, že
pri úsmeve pripomína zosnulú českú hviezdu Ivetu
Bartošovú z jej mladších čias,” píšu na svojom webe.

www.prozahori.sk
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Fragile v jesennej nálade a bez zbytočných decibelov
Zaplneným šaštínskym kultúrnym domom sa niesol
3. októbra 2015 spev a cappella, ktorý potešil nejedného fanúšika skupiny známej pod názvom Fragile.
Sedmička úžasných ľudí, ktorí našli spoločnú záľubu v speve
a nepotrebujú k tomu žiadnu mega-super aparatúru, spríjemnila sobotňajší večer obyvateľom Šaštína-Stráží i blízkeho
okolia. Tešia tým, čo im bolo nadelené nielen do hrdla, ale aj
do srdca. Ich láska k spevu sa šíri nákazlivo medzi ostatných.
Veď na konci koncertu už tlieskali všetky ruky a poskakovali
všetky nohy. Piesne boli prirodzene a nenútene komentované
jednoduchými poznámkami, ktoré uvoľnili celú atmosféru
koncertu. Diváci tak na chvíľu zabudli na svoje každodenné starosti a povinnosti a strávili dve hodiny veľmi slušným
kultúrnym zážitkom. Speváci boli neskutočne príjemní aj po
odspievaní piesní pri autogramiáde a fotení na želanie.
Prišli medzi nás speváci bez hviezdnych manierov a neprimeraných želaní. O krásny zážitok sa postarali: Helena Krajčiová, Jana Golis, Kamila Apetauer, Braňo Kostka, Martin
Madej, Peter Lacho a Jozef Hečko.

Gbelské hody za nami…
Ak by sme chceli ísť do histórie slávenia gbelských hodov, odvíjali by sme sa vari od toho najhodnovernejšieho zdroja, od posviacky gbelského kostola a jeho
zasvätenia patrónovi svätému Michalovi Archanjelovi
12. septembra 1852.
Mesto Gbely má spádovitý charakter pre okolité obce
mikroregiónu a preto si aj v oblasti organizovania jarmokov udržalo tradíciu až do dnešných dní. Nechýba
bohatý kultúrny program, výstavy, atrakcie pre deti a
v neposlednom rade chutné jedlo s dobrým pivom či
burčiakom. Nielen v Gbeloch, ale i v okolitých dedinách
zaznievali i tento rok už známe melódie zvolávajúce na
toto víkendovú slávnostnú akciu:
Čí sú hody? … Naše!
Dost už byuo kaše.
Dobrotama voní vzduch,
namascíme si už bruch.
I keď bola posledná septembrová sobota poznačená
dažďom, už v ranných hodinách bolo počuť kováčov, či
výrobcu fujár, ako pútajú pozornosť na Dvor ľudových
remesiel. Len pár metrov ďalej už bola pre ľudí pripravená ďalšia časť programu – Oblastná výstava zvierat
a drobného vtáctva. Z roka na rok sa teší táto výstava
väčšiemu a väčšiemu ohlasu a návštevnosti. Pribúda aj
vystavovaných druhov.
Program prebiehal takmer na každom mieste jarmoku.
Slávnostným otvorením hodových slávností v Dome
kultúry v Gbeloch bola vernisáž výstavy obrazov pani
Mgr. Andrey Papánkovej. Výstavu svojich prác predviedla návštevníkom aj maliarka Mgr. Viera Gabrielová.
Počas hodov nechýbali ani atrakcie pre deti, maľovanie
na tvár, skákací hrad, jazda na poníkoch a autíčkach a
kolotoče. O kultúrny program sa na pódiu postarali žiaci
Základnej umeleckej školy Gbely, Bukasový masív, Záhorácky výbjer, Žochári, Cimbalofka Leváranek a mnoho
ďalších.

Nechýbali súťaže o atraktívne
ceny, 9D kino, výstava železničných modelov, výstava dopestovanej zeleniny a ovocia či
premietanie dokumentu „Gbely – tak sme žili“, ktorý sa premietal v Dome kultúry Gbely.
Hovorí sa: „K dobrej muzike
i dobré jedlo a pitie“ I toto
bolo do posledného písmena
splnené. Cigánska, langoše,
hot-dogy či zemiakové placky
dotvárali tú pravú atmosféru
patriacu k jarmoku.
Čí sú hody? … Naše!
Vari najslávnostnejšou chvíľou
hodových osláv sa stalo udeľovanie ocenení Čestný občan mesta Gbely, Cena mesta
Ocenenia:
Gbely a Cena primátora mesta Gbely:
■ Čestný občan mesta Gbely:
Športoví fanúšikovia mohli ísť na finále tenisovej ligy či
futbalové zápasy na štadióne TJ Nafta Gbely. No a soza celoživotné dielo rodáčke z mesta Gbely
botňajší deň ukončila hodová zábava v Dome kultúry
Mgr. Art. Magdaléne Rovňákovej, ArtD.,
s hudobnou skupinou Tenor.
držiteľke Krišťálového krídla v oblasti hudby,
V nedeľný, sviatočný deň, po slávnostnej svätej omši a
■ Cena mesta Gbely:
chutnom hodovom obede, sa ľudia schádzali k popoludMUDr. Ján Matúš, MUDr., Renáta Miháloňajšiemu programu hodových slávností – vystúpeniu
vá a MUDr. Rastislav Sabo – za prácu v obdychovej hudby Križovianka.
lasti zdravotníctva
O 14. hodine začal program krojovaným sprievodom
Štefan Veselý a Ján Knotek – za reprezenžiakov ZUŠ Gbely pod vedením Mgr. Andrey Hrnčiríkovej
táciu mesta Gbely v oblasti chovateľstva.
a za hudobného doprovodu skupiny Gbelan. Koncert,
■ Cena primátora mesta Gbely:
návšteva expozície, futbal či pretrvávajúce výstavy obrazov boli pre návštevníkov tou najkrajšou bodkou za
Veronika Puškáčová – za športovú repregbelskými hodovými slávnosťami 2015.“
zentáciu mesta Gbely
Tešme sa teda už teraz na ďalší ročník hodových slávMário Fiantok – za reprezentáciu mesta
ností.
Gbely v oblasti kultúry.

»

■ Slavomír Brutovský
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Benefičný festival sa vrátil v plnej sile!
Benefičný festival pre psí útulok Skalica je
jedinečný festival na Slovensku, ktorý spája
zábavu s myšlienkou pomôcť Skalickému
útulku. Po ročnej pauze sa táto udalosť vrátila na scénu v plnom nasadení!

Podporiť útulok svojím vystúpením prišli Adela
Banášová, Michal Sabo, Ego, Dominika Mirgová,
Layla, Sima, Martin Jakubec a mnoho ďalších interpretov. Na pódiu sa taktiež krstil kalendár na
rok 2016, ktorého sudičkami boli, a kalendár granulami od predajne krmív Animal food pokrstili

Patrícia Vitteková, Layla, Adela Banášová, Michal
Sabo, Soňa Postová, Romana Svatíková a Erik Formánek. Kalendár je od krstu v predaji a môžete
si ho objednať na chcemkalendar@gmail.com za
10€ + poštovné. Treba pripomenúť, že tlač kalendára partnersky uhradilo naše médium.

Na pódiu predstavili svoj návrh na dvojročné oslobodenie od dane pre majiteľov
psíkov z útulku predseda a podpredseda OZ
ProZáhorí Milan Roman a Lukáš Tisoň.
Cestu do františkánskej záhrady za účelom pomôcť si našlo viac ako 3000 ludí. Tento rok útulok

podporili návštevníci sumou 2212 €. Útulok Skalica môžete však podporovať viacerými formami
celoročne. Či už zakúpením kalendára alebo trička, krmivom v giftboxe, venčením alebo príspevkom na účet 0254101266/0900.
Na festivale sa však pomáhalo „dvojnásobne“.

Svoj stánok tu mal aj Zelený dom, v ktorom sa
predávali výrobky ich zverencov. Banana Events
na záver ďakujú všetkým sponzorom, účinkujúcim a návštevníkom, ktorí prišli, a podporili festival s dušou a krásnou myšlienkou pomôcť Útulku
Skalica.

www.prozahori.sk
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Ďakujeme, Skalické dni!
Mesačník ako aj webové médium ProZáhorí sa v mesiaci
september vybral za vami! Boli
sme viditeľne bližšie k Vám!
V dňoch 19. – 20. Septembra počas
festivalu hudby, dobrého jedla a
tradícií v Skalici – Skalických dní ste
nás mohli stretnúť v propagačnom
stánku na Potočnej ulici, kde ste sa
mohli vyfotiť s naším maskotom,
zobrať si od nás mesačník či balónik, vyplniť informatívny dotazník. Niektorí z vás sa mohli ocitnúť aj priamo v titulke mesačníka vďaka našej
fotostene. V našom stánku sa vás zastavilo naozaj
veľa a tým ste prejavili záujem a dôveru v naše
informácie.
Festival Skalické dni, je už tradičným podujatím
na záver mesiaca september. Tento rok aj vďaka
bohatému kultúrnému programu zameranému
na každú vekovú kategóriu si na jarmoky našlo
cestu rekordných 26 500 návštevníkov.
Fotky postupne pridávame na našu fanpage na
facebooku. Niektoré z nich si môžete pozrieť aj tu.

Oľga Baričičová v ZOC MAX Skalica
ZOC MAX Skalica v spolupráci s Banana Events
Production si pre návštevníkov ZOC MAX Skalica pripravili dňa 11. 10. 2015 od 16-tej hodine
v priestoroch Zábavno obchodného centra kultúrne podujatie usporiadané v rámci osláv mesiaca október – mesiaca úcty k starším.
V kultúrnom programe v rámci osláv sa predstavili
speváčky z dámskeho speváckeho klubu Harmónia zo
Skalice, sojimi piesňami vám urobil tiež radosť mužský
zbor ECHO z Holíča.
Hlavnou hviezdou podujatia bola speváčka, známa
zo šlágrovej televízie Šláger TV pani Oľga Baričičo-

vá z Holíča, ktorá
naživo zaspievala
svoje hity. S pani
Oľgou Baričičovou
spoluúčinkovali aj
p. Ludvík Čihánek a
p. Lukáš Prajka.
Ďakujeme, že ste si
spolu snami uctili starších v rámci mesiaca október
– mesiac úcty k starším, a zároveň sa započúvali do
šlágrov, ktoré sme pre vás pripravili.
MAX – Bižšie k Vám!
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Skalica bezgólovo, Senica bodovala!
V ôsmom kole Fortuna ligy to bolo pre Záhorákov naozaj zaujímavé.

SKALICA – MYJAVA 0:0
MICHALOVCE – SENICA 1:3
Skaličania vo svojom domácom zápase zno- Senica v zápase s Michalovcami bodova neuspeli. Aj napriek niekoľkým pokusom vala. Na východe nad domácimi Mio gól na strane domácich tak i hostí, sa zápas chalovcami zvíťazila 1:3.
s Myjavou skončil bezgólovou remízou.

moto

Rastie vám doma nový šampión?
Prihláste ho na Detskú tour Petra Sagana!

Záhorák bodoval na pretekoch v Barcelone!

S touto výzvou oslovili usporiadatelia širokú verejnosť v snahe spropagovať sériu zaujímavého cyklistického podujatia.
Riaditeľom pretekov je Peter Zánický – mládežnícky tréner Petra Sagana. Detská tour Petra Sagana je súčasťou seriálu horských cyklomaratónov Slovak XCM tour. Organizátori si od súťaže sľubovali početnú
účasť mladých cyklistov a zamerali sa na deti od 3 do 16 rokov.
Je veľmi potešiteľné, že v kategórii „mili dievčatá“ zvíťazila Lianka
Dohnálková z obce Popudinské Močidľany. Absolvovala z deviatich
kôl osem, pričom tri razy vyhrala, dvakrát bola druhá, dvakrát tretia
a raz štvrtá. Nazbierala 116 bodov a svoju najvýraznejšiu konkurentku
porazila o dva body. Do podujatia sa začali ešte v predškolskom veku
zapájať aj jej bratia – dvojičky Maximilián a Alexander. Dvojčatá boli
úspešné, bojovali, nevzdali sa pri pádoch a prekážkach a zabodovali v kategórii proti starším chlapcom – celkovo Max na 10. priečke
a Alex na 14. Blahoželáme malým šikovným športovcom a prajeme
úspešnú kariéru.

33-ročný pretekár zo Záhoria – Miro Horňák bol členom štvorčlennej slovenskej posádky tímu ARC Bratslava, ktorému sa podarilo triumfovať na 24-hodinových pretekoch na okruhu v Barcelone.
Tím uspel v triede SP2 aj napriek veľkým nepríjemnostiam, s ktorými sa ich Porsche 997 muselo popasovať. „Dostali do kolízie so španielskym Seatom, čo si odniesol chladič a ľavé zadné
koleso. Mechanikom sa
VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
však odhadovanú hodinovú opravu podarilo
SKALICA
zvládnuť za 45 minút
20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
a opravené Porsche sa
MALACKY
mohlo vydať na stíhaSVOJE OBĽÚBENÉ NOVINY HĽADAJTE BEZPLATNE VO VŠETKÝCH DOBRÝCH OBCHODOCH PO CELOM ZÁHORÍ
ciu jazdu,” informoval
Plus Jeden Deň!
Okres Skalica
Prietržka
Cerová
Lakšárská Nová Ves
Senica
Jabloňové
Rohožník
Rozhodujúca bola nočná
Smolinské
Jakubov
Sološnica
Brodské
Radošovce
Čáčov
Moravský Svätý Ján
Dubovce
Skalica
Čáry
Osuské
Smrdáky
Kuchyňa
Studienka
jazda a rýchle zastávky
Suchohrad
Gbely
Trnovec
Dojč
Plavecký Peter
Sobotište
Láb
v boxoch, vďaka ktorým
Unín
Hlboké
Prievaly
Šajdíkové Humence
Lozorno
Stupava
Holíč
Veľké Leváre
Chropov
Vrádište
Jablonica
Prietrž
Šaštín-Stráže
Malacky
sa ARC tímu podarilo
Kátov
Koválov
Rohov
Štefanov
Pernek
Vysoká pri Morave
zakotviť na 1. mieste vo
Záhorská Ves
Letničie
Okres Senica
Kuklov
Rovensko
Plavecký Mikuláš
Kunov
Rybky
Okres Malacky
Plavecké Podhradie
Závod
Lopašov
Borský Mikuláš
svojej kategórii. GratuZohor
Petrova Ves
Borský Svätý Jur
Kúty
Sekule
Gajary
Plavecký Štvrtok
lujeme!
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Boli sme na verejnej diskusii s Andrejom Kiskom
Prezident vystúpil pred približne 150 hosťami, ktorí pri vstupe podali pánovi prezidentovi
otázku anonymnej antkety.
Verejnej diskusie sa zúčastnili aj
primátor mesta Ľudovít Barát,
viceprimátor mesta Peter Pagáč
a taktiež poslanci mestského
zastupiteľstva Milan Roman
a Lukáš Tisoň.
Prezidenta na pôde Skalického kultúrneho domu privítala
moderátorka Jana Koutná.
V úvode sa prezident vyjadril
k aktuálnym témam, ktoré
Dňa 5. októbra 2015 sa v Kultúrnom dome
v Skalici konala verejná diskusia s prezidentom
Slovenskej republiky Andrejom Kiskom. Prezident Andrej Kiska v tento deň navštívil Skalicu
a diskusia sa konala v rámci jeho návštevy.

Prezident počas rokovania so zástupcami mesta Skalica

nosti je, postavenie Slovenskej republiky v zahraničí
a jej vnímanie ale taktiež, či mu viac chutí Skalické
biele alebo červené víno.
Na záverečnú otázku diskusie – ako vidí budúcnosť
Slovenskej republiky v priebehu piatich rokov, odpovedal: „Takú, akú si ju spravíme.” Vyzval občanov k blížiacim sa voľbám s tým, že by bol rád, aby sme mali
čestných politikov so slovami: „Človeka nespoznáš
podľa rečí ale podľa skutkov.”

hýbu Slovenskom a to k prijatiu imigrantov, školstvu,
zdravotníctvu a súdnictvu. Taktiež pochválil pôvab
mesta Skalica.
Medzi kladenými otázkami sa ľudia zaujímali, či si
predstavoval pozíciu prezidenta takú, aká v skutoč-

Rozlúčka s letom v Senici

2. októbra sa na výjazde zo Senice smerom na Kunov a Prietrž stala
dopravná nehoda.
■ zdroj: Senica Plus

V nedeľu 20. 9. sa s letom originálne rozlúčili na „starom sídlisku“ v Senici.
Mestský výbor č. 2 na čele s poslancom Filipom Lackovičom pripravili najmenším
obyvateľom tejto časti mesta príjemné prekvapenie. Pekné nedeľné popoludnie
prilákalo hlavne rodiny s deťmi, ktoré sa vyšantili na skákacom hrade, bolo pre ne
pripravené maľovanie na tvár, mohli si
vymaľovať sadrový odliatok či zapojiť
sa do súťaže o najkrajší obrázok namaľovaný na chodník. A ako to pri takýchto
súťažiach býva, odmenené medailou za
prvé miesto boli všetky deti, ktoré sa súťaže zúčastnili.

Dňa 25.9. sa stala hromadná dopravná nehoda v Skalici na obchvate.
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EleniS pokrstila nové CD pre deti Tancujeme s vílou Ellou

Do školy na bicykli
Ministerstvo dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR vyhlásilo
v týždni 21. – 25.9. 2015 kampaň
Do školy na bicykli.

Nakoľko jedným z mnohých cieľov podujatia bolo priniesť radosť z cesty do školy,
prichádzali žiaci 2. stupňa Súkromnej
základnej školy v Skalici ráno do školy
peši, na bicykli a niektorí na kolobežkách
alebo korčuliach. Všetkým išlo o to, aby
zlepšili skóre bodov pre svoju triedu.
Bolo však milé ráno vidieť tie červené líčka a nošteky, ale aj veľký úsmev na tvári.
Zážitky a postrehy, ktoré mali z jednej
obyčajnej cesty do školy, potrebovali
niekomu povedať, ešte na prvej vyučovacej hodine :-).

Autorka rozprávkovej
knihy PAPILLÓNIA –
Magická misia, ktorej
príbeh je zasadený
do nášho regiónu
a práve sa uchádza
o titul Kniha Záhoria,
nezaháľa a vydáva
v týchto dňoch nové
CD s pesničkami pre
deti TANCUJEME S VÍLOU ELLOU.
Nové CD bolo slávnostne
pokrstené 26. 9. 2015
na Benefičnom festivale
pre psí útulok Skalica, ktorý podporila EleniS svojím
vystúpením, aby prispela na pomoc psíkom v psom
útulku. Úlohu krstného otca s radosťou prijal po prvý
raz v živote výborný moderátor rádia EXPRES Michal
Sabo, ktorý ho pokrstil zlatým sladučkým medom
a zaželal mu veľa úspechov a detičiek, ktorým bude
robiť veľkú radosť. Po slávnostnom krste to víla Ella so
svojimi kvetinkami na pódiu roztancovala a detičky sa
tak mohli zahriať v sychravom počasí, ktoré v ten deň
vládlo.
CD nadväzuje na rozprávkovú knihu PAPILLÓNIA a
slnečná víla Ella prilieta z rozprávkovej ríše opäť do
sveta ľudí, aby roztancovala a rozveselila všetky detičky. Deti nájdu na CD 13 veselých pesničiek, s ktorými
si môžu veselo zatancovať. EleniS pripravila pre deti
ešte jedno prekvapenie. Videoklipy k niektorým pesničkám nájdu deti na internete a môžu si zatancovať
spolu s vílou Ellou a jej tancujúcimi kvetinkami.

Dožinková pobožnosť u Panny Márie Sedembolestnej
Pre deti 1. stupňa školy pedagógovia
školy pripravili športové súťaženie na
dopravnom ihrisku v Skalici. Tu mali
žiaci na stanovištiach plniť rôzne úlohy
spojené s dopravnou výchovou, napr.
jazda zručnosti, poznávanie dopravných
značiek, štafetový beh s reflexnou vestou alebo kreslenie vlastnej dopravnej
značky.
A tak žiaci tejto školy odštartovali jeseň
vďaka tomuto projektu o čosi vnímavejšie, zdravšie a s úsmevom na tvári.

Septembrová Fatimská pobožnosť k Panne Márii
býva už tradične spojená s dožinkovou slávnosťou a ďakovaním za úrodu. Nebolo tomu inak
ani v tomto roku. Ďakovali nielen farníci zo Šaštína-Stráží, ale aj z okolitých obcí – Štefanova,
Radošoviec, Borského Mikuláša a Petrovej Vsi.
Títo mali svoje zastúpenie priamo v slávnostnom sprievode, no ďakovali desiatky veriacich aj
z iných farností. Spoločne sa modlili, chválili Pána
a ďakovali za požehnanú tohtoročnú úrodu z polí
i záhrad, viníc či sadov.
Celá slávnosť začala 5. septembra v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach modlitbou posvätného ruženca a pokračovala slávením svätej omše.
Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Formánek, pápežský prelát, spolucelebroval don Ján Čverčko – správca
Národnej svätyne a dekan šaštínskeho dekanátu d. p.
Milan Čaniga. Svätej omše sa zúčastnili aj kňazi z okoli-

tých farností spolu so svojimi farníkmi.
Septembrová Fatimská sobota sa stáva určite oku lahodiacou pobožnosťou (kroje i dekorácie), no nesmieme
zabúdať ani na duchovné posolstvo a vďačiť Pánu Bohu
za dary, ktoré nám posiela. Ďakujme za pracovité ruky,
ktoré nám zabezpečujú dostatok jedla. Bohaté dožinkové vence a pestré dekorácie nech sú symbolmi hojnosti
pre všetkých aj v nasledujúcom roku!
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novinky z Holíca

Čo nového v meste Holíč
Na ostatnom Mestskom zastupiteľstve, konanom
dňa 23. 9. 2015, boli prerokovávané rôzne problematiky týkajúce sa chodu nášho mesta.
K najdôležitejším patria VI zmena rozpočtu pre rok 2015,
zmena VZN ohľadne prenájmu bytov v meste Holíč, ktorým by sa malo
zabrániť užívaniu
mestských bytov
občanmi, ktorí si
neplatia riadne
nájomné alebo
majú podlžnosti
voči mestu Holíč na ostatných
ilustračné foto
poplatkoch. Informácia o pripravovanej výstavbe garáží na Kollárovej
ulici iste poteší tých, ktorí majú v danej oblasti problém
s parkovaním. Na výstavbu garáží bola vypísaná verejná
obchodná súťaž a treba len veriť, že bude úspešnejšia
ako predchádzajúca a výstavba garáží bude dotiahnutá do úspešného konca. Taktiež boli prerokované otázky spojené s pričlenením obce Vrádište do Spoločného
školského úradu Holíč, ako aj s termínom zápisu detí do
základných škôl.
Všetkých prítomných zaujali informácie, ktoré podal primátor mesta Holíč Zdenko Čambal ohľadne prebiehajúcich prác na zámku. V súčasnej dobe sú realizované práce
na dvoch miestach – rekonštrukcia objektu Tabačiareň a
zabezpečenie stien JV bastiónu opevnenia zámku Holíč.
Rekonštrukciu objektu Tabačiareň s celkovým nákladom
2,208 mil.€ realizuje spoločnosť HANT BA, a.s. Považská
Bystrica, harmonogram prác bol spracovaný na 205 dní.
Ku dnešku sa dá konštatovať, že práce sú vykonávané
podľa harmonogramu a termín ukončenia prác by mal
byť dodržaný, na čo je kladený dôraz na kontrolných
dňoch, ktoré sa konajú pravidelne každý týždeň a na
ktorých sa zúčastňuje investor, dodávateľ, projektant,
Krajský pamiatkový úrad Trnava a ďalší operatívne prizývaní pracovníci. Bolo novo vymurované kuchynské zázemie, inštalácie všetkého druhu, zhotovené omietky stien
a klenieb interiéru. Taktiež boli ukončené prípojky vody
a horúcovodu pre vykurovanie objektu. Nakoľko projekt
pre rekonštrukciu je z roku 2009, došlo medzičasom k určitým zmenám, ktoré si vynútil čas ako aj legislatíva, na
príprave týchto prác sa práve finišuje. Všetko je smerované k tomu, aby Tabačiareň mohla byť slávnostne daná do
užívania v mesiaci december 2015. Zrekonštruovaním
tohto objektu získa mesto Holíč reprezentačné priestory,
ktoré budú slúžiť tak pre potreby mesta, ako aj pre iné
účely, a mali by plne nahradiť kultúrny dom.
Na tejto stavbe sa konal 1. 7. 2015 poslanecký kontrolný
deň, druhý poslanecký kontrolný deň je naplánovaný na
8. 10. 2015.

V máji 2010 prišlo k deštrukcii časti oporného múru
juhovýchodného bastiónu zámku. Následná oprava
– statické zabezpečenie – bola zahájená 4. 8. 2015 a
dodávateľom je spoločnosť Ekostavby, a.s. Brno, náklady
sú vo výške 642 581,– €, termín ukončenia prác je apríl
2016. Predmetom
prác je odstránenie poškodených
častí oporného
múru,
stabilizovanie svahu a
opätovné vymurovanie múru do
pôvodného stavu.
Nad prácami vykonáva dohľad Krajský pamiatkový úrad Trnava, a tak
novovybudovaný múr bude korešpondovať s pôvodným
stavom, t.j. spodná časť bude kamenná, stredná a vrchná časť z tehál, jednotlivé časti budú oddelené rímsou
z pieskovcových blokov. Priestor za novým múrom bude
postupne zasýpaný a zhutňovaný s vytvorením tesniacej
ílovej vrstvy v úrovni hornej rímsy, aby sa zabránilo vsakovaniu vôd. V súčasnej dobe vyvstáva problém v časti
muriva, ktorá nebola deštruovaná. V čase spracovania
projektu mala problematická časť dĺžku cca. 30 m, ale
vplyvom poveternostných podmienok sa zmenšila na
cca. 10 m. Tieto práce bude potrebné doprojektovať a
zabezpečiť ich financovanie. Stále je tu však otázka, či sa
deštrukcii bastiónu nedalo predísť.
Celkom zaujímavou informáciou na Mestskom zastupiteľstve, bola aj odpoveď pána primátora Čambala na dotaz ohľadne cestného obchvatu mesta Holíč smerom od
Senice. Uviedol, že je vykúpených 85% pozemkov a čaká
sa na vykúpenie zvyšnej časti pozemkov, naviac sú tam
údajne aj nejaké nové predpisy o pozemkoch. Ako som si
neskôr zistil, tak pozemky pod obchvatom Skalice ešte
stále nie sú majetko-právne vysporiadané a obchvat už
dlhší čas slúži svojmu účelu.
Na dotaz poslanca Ing. Romana Hrnčiríka primátor informoval prítomných aj o prebiehajúcich búracích prácach
na bývalej škôlke na Hollého ulici. Tieto práce by mali
byť dokončené do konca roka 2015. Na dotazy občanov
v súvislosti s nebezpečnými odpadmi informoval primátor, že nebezpečné odpady tam nie sú a v prípade ich
výskytu budú zneškodnené v zmysle zákona. Búracie
práce by podľa rozpočtu mali stáť cca. 30 000€. Búranie
realizuje spoločnosť VPP. Po zbúraní tejto stavby bude
vedenie mesta rokovať s firmou HANT BA, a.s. o čo najrýchlejšom začatí výstavby polyfunkčnej budovy. Spoločnosť HANT BA, a.s. by mala začať s výstavbou podľa
zmluvy do konca roka 2017.

■ Ing. Roman Hrnčirík, Ing. Igor Bartošík,
Ing. Miroslav Bilický, Bc. Miroslav Jobus, Ing. Jaroslav Végh,
MUDr. Marek Pollák – poslanci MsZ Holíč
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Muž podviedol
Skalických seniorov
vo výške 5000€
Kriminálna polícia v Skalici odhalila
muža podozrivého zo spáchania viacerých podvodov na starších ľuďoch.
V období od konca roka 2012 až do apríla
2015 sa neznámy muž vydával za pracovníka firmy, ktorá inštaluje úsporné ventily
alebo vystupoval ako pracovník vodární a
vysvetľoval ľuďom, že inštalácia úsporných
ventilov je povinná. Vo viacerých obciach
okresu Skalica si vytypoval staršie domy,
pričom predpokladal, že v nich budú bývať
občania dôchodcovského veku. Niektorých
ľudí so svojou ponukou dokonca oslovil aj
priamo na ulici.
Asi v 40 prípadoch sa mu takto podarilo
dostať sa do obydlia a nainštalovať na
vodovodnú batériu súčiastku, ktorá mala
zabezpečiť úspornú spotrebu vody. Išlo
o súčiastku, ktorej hodnota na trhu je asi
50 Centov. Za jej inštaláciu si pýtal rôzne
sumy, ich výška často závisela od konkrétnych okolností, podľa toho, ako odhadol
poškodených. Najvyššiu sumu, ktorú si
vypýtal, bola 184 Eur, ostatné čiastky sa
pohybovali zväčša okolo 100 Eur, no boli aj
nižšie. Celkom spôsobil škodu za približne
5000 Eur.
Na základe poznatkov, ktoré získala skalická polícia aj z Českej republiky, sa podarilo
páchateľa vypátrať. Po niekoľkomesačnom dokumentovaní jednotlivých prípadov a zhromažďovaní dôkazov, napokon
vyšetrovateľ kriminálnej polície v Skalici
obvinil z trestných činov porušovania domovej slobody a podvodov 39-ročného
muža z Malaciek. V prípade uznania viny
súdom môže obvinenému hroziť väzenie
až na osem rokov.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, aby boli obozretní voči všetkým, ktorí
ponúkajú služby alebo predaj vecí a chcú
sa tak dostať do obydlia. Rodinní príslušníci by mali poučiť seniorov, aby cudzím
ľuďom nedôverovali. Aj v prípade obvineného muža sa našlo zopár tých, ktorí mu
nenaleteli. Jeho ponuku si chceli overiť,
prípadne kontaktovali svojich príbuzných.
V takých prípadoch páchateľ z miesta bez
„kšeftu“ odišiel.
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Krížovky s úsmevom
staroegyptský
boh slnka

Horoskop
BARAN
Láska, ale aj rutinné pracovné povinnosti,
zdravie, kondícia a peniaze. Sú to rôznorodé
témy a zdá sa, že tento mesiac sú pre vás všetky aktuálne.
BÝK
Prvá polovica mesiaca prináša prácu, prácu
a prácu... doma, aj v zamestnaní. Aj zdravie
a kondícia si žiadajú svoje. Je neuveriteľné, že si pritom
všetkom dokážete ešte aj užívať vo veľkom štýle.
BLÍŽENCI
Budete si užívať, ako už dávno nie. Ale aj intenzívne a energicky riešiť rodinné záležitosti.
Posledné októbrové dni strávite najmä v rodinnom kruhu a
zábavu vystrieda starostlivosť o zdravie a kondíciu.
RAK
Prvé týždne budú sprevádzané rodinnými záležitosťami. Druhá časť mesiaca môže priniesť
isté nedorozumenia a konflikty, ale aj veľa potešenia a to
presne podľa vašich predstáv.
LEV
Prvé tri týždne budú rušné. Okrem iného prinesie október úžasné finančné príležitosti a
zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnia aj rodinný život.
PANNA
S novým prílevom energie sa pustíte do uskutočňovania svojich finančných plánov. Koniec
mesiaca bude navyše veľmi rušný – plný stretnutí a rozhovorov.
VÁHY
Október bude chudobný na spoločenské akcie.
Slnko je ale na vašej strane a prinesie pozitívny
vývoj do osobného života. Koncom mesiaca sa navyše vyskytne šanca zvýšiť si príjmy.
ŠKORPIÓN
Niektoré planéty vás nútia k spoločenskej aktivite, iné akcentujú samotu. Striedavo budete
nasledovať jedno, alebo druhé volanie. Až záver mesiaca
bude jednoznačnejší – s veľkým elánom sa pustíte do realizácie svojich (staro)nových plánov.
STRELEC
Tento mesiac sa vrhnete na kariéru. Prvé týždne sa k tomu pridruží aj množstvo spoločenských aktivít. Potom sa ale utiahnete do samoty a budete
plánovať a dokončovať to, čo za vás nikto iný neurobí.
KOZOROŽEC
Pokukujete po vyšších pozíciách. Preto október patrí sebazdokonaľovaniu a kariére. Až
koncom mesiaca prídu na rad aj zábavnejšie spoločenské
akcie.
VODNÁR
Tento mesiac precestujete kus sveta, alebo si
rozšírite obzory štúdiom. Niečo z toho, čo vás
obohatilo, budete môcť onedlho aj využiť. Koncom mesiaca sa totiž objaví zaujímavá príležitosť v kariére.
RYBY
Tento mesiac sú na pretrase isté majetkové
záležitosti. Vášnivý partner/partnerka pri tom
nebude chýbať – či už v dobrom, alebo v zlom. Až koncom
októbra dostanete možnosť uniknúť a objaviť nové zážitky
a nové obzory.
■ www.astrotouch.com
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Krížovku
dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.scalpermedia.sk
www.facebook.com/krizovkysusmevom
Hrajte o ročné predplatné mesačníka ProZáhorí. Správnu odpoveď pošlite do 26. 10. 2015
na e-mailovú adresu sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk,
Potočná 54, 909 01 Skalica. Tajnička z minulého čísla: „... Kolieskové korčule“. Výherca z minulého čísla: Viera
Lahová, Malacky. Výherca získal WELLNESS v Hoteli sv. Ludmila****.
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