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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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Benefičný koncert 
Senického útulku
HAVA NA ŽIVOT. Tak sa volá charitatívna akcia 
pri príležitosti 10. výročia Senického útulku, 
ktorá sa uskutoční 5. júna na letisku v Senici. 
V kultúrnom programe sa predstavia Martin 
Jakubec, Smola a Hrušky, Walk ON, Karpatské 
chrbáty, Peter Cmorík, Senická heligonka a 
veľa dalších zaujímavých hostí.

Podporiť Senických útulkáčikov prídu aj Janka 
Hospodárová, Martin Šmahel, Miriam Kaliso-
vá, Janko Slezák a ďalší. Pre deti nebude chý-
bať nafukovací hrad, hry a animácie, poníky, 
vyhliadkové lety či Tombola.
Prídite podporiť útulkáčikov už 5. júna na le-
tisko v Senici. Na letisko Vás privezie priamo 
MHD. Vstupné dobrovoľné.

VIAC INFORMÁCIÍ NA UDALOSTI!

foto: SenicaPLUS

Staň sa DIEVČA ZÁHORIA!
Staň sa DIEVČA ZÁHORIA. Tak znie nová výzva v novej letnej súťaži portálu 

ProZáhorí.sk! Nenechaj si ujsť príležitosť spoznať zaujímavé miesta, 
zaujímavých ľudí a prežiť s nami zaujímavé momenty.

Prihlásené dievčatá musia spĺňať nasledovné pod-
mienky: v čase súťaže musia mať vek minimálne 15 
rokov, bydliskom Záhoráčky (okr. Skalica, Senica, 
Malacky).

Od júna do augusta budú 
fotky dievčat zvrejnené na 
facebookovej stránke Pro-
Záhorí, kde za nich bude 
môcť verejnosť hlasovať laj-
kami.

TOP 3 podľa hlasovania čitateľov postupujú do 
septembrového finále, ostatné finalistky vyberie 
odborná porota.

Víťazka súťaže DIEVČA ZÁHORIA získa 
veľa zaujímavých cien od part-

nerov projektu! Svoje fotky a 
prihlášky posielajte na sefre-
daktor@prozahori.sk (fotka, 

meno a priezvisko, vek, mesto, 
kontakt).

Výherca súťaže o lístky na Trdlofest si prevzal cenu z rúk predsedu združenia 
Milana Romana. Ceny do súťaže venovala Media Invest Company. Ďakujeme!

Riaditeľka Prvá cestovná, s. r. o. Martina Šebelová a Predseda OZ ProZáhorí Mi-
lan Roman odovzdali výhru víťazke facebookovej súťaže Natálii Filovej priamo 
na Baťovom kanáli.
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Mesto Skalica nemôže využiť peniaze od štátu na rekon-
štrukciu telocvične na Strážnickej ulici. Bývalý primátor 
totiž predal školu formou relízingu. Na poslednom 
mestskom zastupiteľstve na to upozornila poslankyňa 
Anna Ozábalová. Štát totiž poskytol na rekonštrukciu a 
vynovenie telocviční finančné prostriedky, ktoré naše 
mesto nemohlo využiť.
K situácii sa vyjadril aj poslanec Lukáš Tisoň, ktorý 
v čase predaja školy upozorňoval na možné následky v 
budúcnosti. „Je to ďalšia mína, ktorú po sebe zanechal 
primátor Chovanec. Napriek naším upozorneniam 
prepísal celú budovu školy i telocvične na nebankovú 
spoločnosť, aby sa ľahšie dostal k úveru. Keďže škola 

patrí nebankovke, nie mestu, nemôžme na jej opra-
vu žiadať dotácie. Je to extrémne nefér voči žiakom a 
učiteľom ZŠ Strážnická, pretože oni znášajú následky 
dlhov, ale získané peniaze neboli použité v ich pro-
spech. Je to veľké varovanie pre všetkých Skaličanov, 
že obchádzanie zákona a neudržateľné zadlžovanie 
mesto nakoniec vždy dobehne. Teraz sme vydaní na 
milosť a nemilosť nebankovke, ktorá by mala telo-
cvičňu napísať späť na mesto, aby mesto ako vlastník 
mohlo požiadať o dotáciu na rekonštrukciu. Vedenie 
mesta má v tomto plnú podporu nás poslancov.“
„Mrzí ma, že ešte za primátora Chovanca mesto pre-
dalo školu lízingovke. Mohli sme žiadať nemalé peni-

aze od štátu na rekonštrukciu telocvične ZŠ Strážnická 
a celú ju opraviť. Bohužiaľ mesto si musí školu znovu 
postupne od lízingovky odkúpiť,“ vyjadrila sa poslan-
kyňa Anna Ozábalová.

» Telocvičňu ZŠ Strážnická nemožno prerobiť, 
bývalé vedenie mesta budovu predalo!

V Kovotvare Kúty je 
viac ako 100 voľných 

pracovných miest!
Jedna z najvýznamnejších spoločností na 
Záhorí a výrobca plechových výrobkov je vý-
znamným zamestnávateľom v regióne. Od 
roku 1953 zamestnávala viac než 5000 za-
mestnancov. V tejto chvíli v spoločnosti pra-
cuje viac ako 100 ľudí a kapacitne spoločnosť 
hľadá ďalších 100 zamestnancov.
V súčasnosti spoločnosť vyváža 95% produktov do 
zahraničia. Ohlas výrobkov z Kútov je známy až v Buc-
kinghamskom paláci, kde ich pre benefičné účely 
využíva napríklad princ Charles. Najviac zamest-
nancov spoločnosť zháňa práve do výroby. Výroba 
ide na jednosmennú prevádzku, ktorá začína o pia-
tej hodine 
ráno. Vý-
hodou je 
tiež veľmi 
dobrá do-
stupnosť. 
Do Kovo-
tvaru do-
chádzajú zamestnanci z okolia do 50 km. „Aktuálne 
stále pracujeme na rozvoji. Chceme rozšíriť výrobu 
a hľadáme okolo sto nových tvárí. Vyhlásili sme 
aj tipovaciu súťaž na nových zamestnancov. Ka-
ždý tip, ktorý povedie k stabilnému umiestneniu 
zamestnanca, dostane od nás finančnú odmenu,“ 
dodáva výkonná riaditeľka spoločnosti Kovotvar, 
Marcela Tokošová.
Kanvice, vedrá, vázy, miniprogram, nádoby na kve-
ty, hrantíky, hrnce, drôtený program, pozinkované 
a farbené produkty. To je sortiment spoločnosti 
Kovotvar. „Náš výrobný program je široký. Každý 
výrobok si našiel svojho odberateľa a zákazníka. 
Sme veľmi radi, že sú naše výrobky tak obľúbené, 
a to hlavne v zahraničí. Cítime našu pozíciu jedné-
ho z najväčších zamestnávateľov v regióne, ktorú 
chceme posilniť náborom nových zamestnancov,“ 
dodáva Tokošová.
Viac informácií o spoločnosti a možnostiach práce 
v tejto spoločnosti nájdete na www.kovotvarvd.sk.

Krivé Kúty – nespokojní obyvatelia – niečo z histórie
O tom, že sa v lokalite Krivé Kúty budú niekedy stavať rodin-
né domy, vedel ako prvý bývalý pán primátor Ing. Stanislav 
Chovanec a niekoľko jeho podnikateľsky blízkych ľudí. A to 
v roku 2005, kedy sa v Skalici schvaľovali pozemkové úpravy. 
Dovtedy vlastníci mali poľnohospodárske pozemky v užívaní 
vtedajšieho ROD, z vlastníctva takýchto pozemkov nemali 
žiadny výnos. To bola šanca pre aktívnych ľudí, ktorí začali po-
zemky od pôvodných vlastníkov skupovať, a to v priemere za 
70,– Sk za m2, potom vlastníctvo pozemkov prechádzalo na 
rôzne spoločnosti, no vlastníkmi týchto spoločností boli stále 
tí istí ľudia.
Mesto Skalica bolo vlastníkom pozemkov v Krivých Kútoch vo 
výmere 8 ha.
Vykonala sa zmena územného plánu, keďže v mestskej po-
kladni tých peňazí na realizáciu inžinierskych sietí a komuni-
kácií až tak veľa nebolo a vidina ziskov za predaj pozemkov, 
či predaj novopostavených domov bola silná, úzka skupinka 
okolo pána primátora vymyslela tzv. „Verejnú dávku“ vo výške 
600,– Sk za každý m2 stavebného pozemku. Z týchto financií  
mali byť zafinancované všetky inžinierske siete v danej lokali-
te. Cena za stavebný pozemok sa v tom čase pohybovala okolo 
700,– Sk. Za každý jeden m2 zaplatili stavebníci 1300,– Sk. 
To spôsobilo enormné navýšenie cien stavebných pozemkov 
a nehnuteľností v Skalici.
Dnes už Správa mestského majetku, s. r. o. tvrdí, že potrubie 
dažďovej kanalizácie nebolo započítané vo verejnej dávke. 
Nechávam na zvážení iných, či Mesto Skalica postupovalo voči 
stavebníkom správne.
Výstavba prebieha už niekoľko rokov a domy sú už takmer 
všetky obývané (cca 200 domov). Stavebný materiál na vý-
stavbu týchto novučičkých domov sa dopravoval na stavbu 
kamiónmi, plne naloženými nákladniakmi, prechádzajúc 
ulicami: Pľjušťova, Pod Rotundou, Vally, Pri potoku, Priečna, 
Široká, a to rovno pod oknami obyvateľov rodinných domov 
denne v čase od 7. hodiny do večera. Tak je to ešte stále aj 
dnes. Obyvatelia týchto ulíc si možno len zanadávali, no čo 
mohli robiť, trpeli vzniknutú situáciu, nenašiel sa nikto kom-
petentný, ktorý by mal ochotu hľadať riešenie.
Tak ako sa neriešil prísun stavebného materiálu, tak sa ne-
riešil ani výjazd osobných vozidiel z už obývaných rodinných 
domov. Títo denne kľučkujú po starých uliciach: Široká, Prieč-
na, Pri potoku, Vally, Pod Rotundou, Pľjušťova, a to rovno pod 
oknami domov.
Konečne mesto začalo vážne uvažovať s výstavbou cesty 
v hornej časti Krivých Kútov, ktorá by sa v priebehu 2 – 3 rokov 
mohla napojiť na obchvat. To sa však stretlo s veľkou nevôľou 
majiteľov nových domov, nad ktorými by uvažovaná cesta 
viedla. Argumenty boli také, že z cesty bude vidieť do izieb 
domov v Krivých kútoch. Podotýkam, že cesta je asi 20 metrov 
od ich okien.

Medzi cestou a ich domami je vysadený vetrolam, prednosta 
mestského úradu sa v zápisnici zaviazal, že mesto sa bude o 
vetrolam starať.
Ďalším argumentom proti výstavbe novej cesty v Krivých 
Kútoch bola vzdialenosť do stredu mesta. Je pravda, že by išli  
síce o niekoľko minút dlhšie, no neobťažovali by obyvateľov 
starých ulíc.
Najväčším strašiakom boli domnienky navážky pneumatík a 
odvoz podrtených pneumatík povedľa ich domov, o túto čin-
nosť sa snaží už dlhší čas pán Lipa. To bolo povedané aj nahlas 
pri stretnutí s obyvateľmi tejto časti.
Vďaka pôvodcom výstavby rodinných domov v Krivých Kútoch 
nastáva, vlastne už nastala zložitá situácia. Možno povedať, že 
aj zvada medzi novými obyvateľmi a obyvateľmi starých ulíc. 
Niektorí obyvatelia Krivých Kútov považujú túto časť Skalice za 
akúsi lepšiu. Požadujú ústupky iných obyvateľov. Nevedia sa  
na celý problém pozerať objektívne. Argumentujú najrôznej-
šími prísľubmi, ktoré dostávali od predajcov pozemkov. Tí si 
prišli na svoje, pozemky dobre predali, firmy postavili domy 
jeden na druhom a tiež úspešne popredali a čo viac od nich 
kto chce? Širšie cesty, chodníky, či parčík, detské ihrisko, ob-
chodík...? Takéto komodity predsa neprinášajú zisky.
Prednosta mestského úradu Ing. Bobrík na spoločnom stret-
nutí zástupcov Krivých Kútov v zápisnici prisľúbil upraviť cestu 
na Rastislavovej ulici, aby po nej mohli jazdiť osobné vozidlá a 
dopravné značenie na hornej ceste s rýchlosťou „40“.
Pre každého poslanca Mestského zastupiteľstva všetci obyva-
telia Skalice sú rovnocenní, všetci chcú mať kľudné bývanie. 
Ja som sa dostala do situácie, kde obyvatelia Krivých Kútov 
vo mne vidia poslanca, ktorý neobhajuje ich záujmy. Mojou 
povinnosťou je hájiť záujmy všetkých obyvateľov nášho mesta 
a nie len určitej skupiny ľudí. To predsa nie je v tomto prípade 
možné.
Každý najazdíme autom množstvo aj vynútených kilometrov, 
vy ušetríte síce zopár minút, no vôbec vám nevadí, že v húfoch  
jazdíte pod oknami iných ľudí. Tomu sa hovorí bezohľadnosť. 
Pri dobrej vôli sa vždy dá nájsť riešenie.
Najlepšie na tom všetkom je, že teraz sa dohadujú obyvatelia 
novej IBV s Mestom a s obyvateľmi pôvodných ulíc. Tí, ktorí to 
spôsobili sú vysmiati, spokojní.
Mestské zastupiteľstvá sú jedenkrát za dva mesiace. Ja som 
presvedčená, že každý jeden občan má povinnosť (je to v jeho 
záujme) zaujímať sa o verejné dianie v meste.
Každý má možnosť prísť na rokovania mestských zastupi-
teľstiev, zapájať sa do diskusie. Zápisnice sú zverejnené na 
mestskej stránke. Nie je v nich síce všetko zapísané, ale akýsi  
prehľad o rokovaniach sa dá získať.

V Skalici dňa 31. 05. 2016
Ing. Anna Ozábalová
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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

Pozrite sa, ako dopadla 
v hodnotení 

Skalická nemocnica
Slovenským pacientom sa nepáči strava v nemocniciach, 
naopak, dobre hodnotia správanie lekárov na oddeleni-
ach. Aj to vyplýva z hodnotenia viac ako 8 000 ľudí, ktorí 
boli vlani hospitalizovaní v zdravotníckych zariadeniach 
na Slovensku. Prieskum vypracovala poistovňa Dôvera.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. 
skončila v kategórii Všeobecné nemocnice na 26. 
mieste zo 46 nemocníc.

Z pohľadu regiónov najlepšie hodnotenia získali nemoc-
nice na východe Slovenska – najlepší priemer bol v Pre-
šovskom kraji a najhorší v Nitrianskom kraji. V prípade 
veku platilo, že čím mladší pacienti, tým horšia známka 
padla. Zhovievavejší a menej kritický pohľad mali star-
ší poistenci. Z pohľadu pohlaví boli ženy v prieskume 
prísnejšie.

Skalica odovzdala nové nájomné byty
33 nových bytov vyrástlo v Skalici v novej časti Ja-
zerné pole, vedľa Zábavno-obchodného centra MAX. 
Mesto odovzdalo tieto byty v novej 
bytovke do užívania v stredu 25. 
mája.

Oblasť Jazerné pole sa mení na novú 
obytnú časť mesta Skalica. V prvej časti 
štvrte má podobných bytových domov 
vyrásť ešte sedem. Druhá je aktuálne 
v budovaní hrubej stavby. Mesto aktu-
álne eviduje 124 žiadostí o pridelenie 
nájomného bytu.

V druhej časti štvrte vyrastie 22 nových 
rodiných domov. Úplné ukončenie vý-
stavby v tejto lokalite je naplánované 
na rok 2020. Spolu tu vznikne 220 no-

vých bytov. Okrem budov sú v oblasti vybudované nové 
komunikácie, inžinierske siete, chodníky či parkoviská.

Študenti 
Via Humana 

majstri Slovenska
Dňa 13. mája 2016 sa malá divadelná skupinka 
študentov SSOŠ Via Humana so sídlom v Skali-
ci (Kamil Ondráš, Michaela Vépyová, Jaroslav 
Beneš, Lukáš Nemečkay, Veronika Krištínová, 
Karin Krajsová a Jakub Pail) zúčastnili celoslo-
venského finálového kola jazykovej súťaže 
Jazykový kvet 2016, do ktorej postúpili po dvoch 
prvých miestach v krajskom kole – semifinále (1. 3. 
2016) a finále (8. 4. 2016) v Trnave. 

Celoslovenské finále 6. ročníka sa na rozdiel od 
iných ročníkov nekonalo v Nitre, ale v priestoroch 
Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave v sále „Kino 
Oko“. Študenti reprezentovali svoju školu a taktiež 
slobodné kráľovské mesto Skalica vo svojej veko-
vej kategórii – dráma – vlastná tvorba určenej pre 
stredné školy a gymnáziá. Pod vedením Mgr. Jany 
Obuchovej, ktorá bola súčasne autorkou aj režisér-
kou divadelnej scénky „Pygmalion – not ano-
ther G.B. story“ (Pygmalion – nie ďalší príbeh 
od G.B.ho), prezentovali študenti humorný príbeh 
Freddyho Hilla, ktorý sa stavil so svojimi kamarát-
mi, že z obyčajnej kvetinárky Lizy Doolittle urobí 
kráľovnú krásy. Úžasné herecké výkony študentov 
a bezchybná angličtina porotu zaujali natoľko, že 
sa naši študenti stali v celoslovenskom kole su-
verénnymi víťazmi vo svojej kategórii. Kolektívu 
študentov blahoželáme a prajeme veľa úspechov v 
ďalších ročníkoch súťaže.
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Prvý máj v Senici
Prvomájové oslavy na námestí v Senici

Otváranie plavebnej sezóny na Baťovom kanále
Plavebnú sezónu na Baťovom kanáli otvorili dnes v prístave v Skalici. Počas celého dňa boli okrem plavieb pre návštevníkov pripravené v prístave 

vystúpenia hudobných a tanečných skupín, pre deti súťaže a hry.

Kvetinové dni Kátov
Tradičnou Májovou akciou v Kátove sú Kvetinové dni. Pekné počasie dnes do Kátova prilákalo veľa návštevníkov. K bohatým trhom nechýbal ani kultúr-

ny program v priestoroch Materskej školy.

DMS v Senici
V The Last Tea Senica sa predstavila skupina DMS. Pozrite si krátku fotoreportáž z dielne Matúša Behana a Moniky Sopóciovej.

Trdlofest 2016
Deň plný trdelníka, vína a dobrej nálady sa v tomto roku uskutočnil v Sobotu 14.5. tradične vo Františkánskej záhrade v Skalici.

Od dnes je oficiálne spustená letná turistická sezóna mesta Skalica. Každý víkend sú sprístupnené pamiatky mesta Zadarmo! Viac informácií Skalica – 
Turistická informačná kancelária. Foto: Marianna Pechová.

Rozprávkový pochod
1526 registrovaných účastníkov sa zúčastnilo tradičného Rozprávkového pochodu. Pripravené boli rôzne atrakcie, súťaže a najmä kvalitná trasa.

Foto: Matúš Behan
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Dopravná nehoda kamióna na 
železničnom priecestí

Polícia apeluje na vodičov, aby jazdili 
opatrne. Dnes ráno, krátko po 06.00 
h, dostal 30-ročný vodič poľského 
kamióna na mokrej ceste šmyk. Na 
ceste tretej triedy medzi obcami Bor-
ský Svätý Jur a Sekule (okr. Senica) 
vodič pravdepodobne neprispôsobil 
rýchlosť jazdy stavu vozovky, pove-

ternostným podmienkam a svojim schopnostiam. Na ceste dostal šmyk, pričom sa 
kamiónom dostal do protismeru a zostal spriečený cez železničné priecestie. Pri 
nehode kamión narazil do zabezpečovacieho zariadenia, vďaka čomu dostal pri-
chádzajúci rýchlik, smerujúci do Prahy, signál na zastavenie. Tým, že vlak stačil včas 
zastaviť, sa nehoda zaobišla bez zranení. Obaja vodiči boli podrobení dychovej sk-
úške na alkohol, ktorej výsledok bol negatívny. Polícia na mieste riadila premávku, 
železničná trať bola na nejaký čas uzatvorená.

Pri Malackách vlak zrazil človeka!
zdroj: čas.sk

Na trati Malacky – Zohor v kata-
stri obce Plavecký Štvrtok (okres 
Malacky) rušňovodič medzinárod-
ného rýchlika Budapešť – Praha 
oznámil, že zrazil človeka. Krátko 
po oznámení našli neďaleko miesta 
časť ľudského tela. Ide pravdepodobne o muža, ktorého totožnosť zisťuje polícia.
Podrobnosti o dráme vyšetruje polícia. Tragédiu potvrdila bratislavská krajská poli-
cajná hovorkyňa Lucia Mihalíková.

Polícia obvinila poľovníka z Brodského 
z pytliactva
Pracovníci Prezídia Policajného zboru spolu s poriečnym oddelením a Štátnou 
ochranou prírody zadržali muža, ktorý lovil zakázaným spôsobom. 65-ročný poľov-
ník nastražil živolovnú neselektívnu pascu na lov vtáctva a umiestnil ju v poľovnom 
revíri v časti Chmelnica v k. ú. obce Brodské. Policajti našli v drevenej konštrukcii 
obalenej pletivom umelé vajíčka a Straku obyčajnú (Pica Pica), ktorú mal predtým 
odchytiť. Tá mala slúžiť ako návnada pre ďalší odchyt. Zo strany poľovníka a člena 
poľovníckej stráže išlo o konanie v rozpore so zákonom o poľovníctve. Odstrel tejto 
pernatej zveri ako škodcu je v určitom období poľovníkom povolený, no v tomto 
prípade išlo o pascu a odchyt, ktorý zákon zakazuje. Policajti z Brodského obvinili 
muža z prečinu pytliactva a nakoľko ide o osobu, ktorá má osobitne chrániť životné 
prostredie, v zmysle zákona mu môže hroziť trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 
3 roky. Muž je od 4. 5. zadržaný a v tzv. super rýchlom konaní bude súd rozhodovať 
o jeho vine a treste. 

Susedova obrovská skládka odpadu 
strpčuje život obyvateľom Malaciek
Obyvatelia Malaciek sú bezradní. Ich sused má na pozemku niekoľko metrov vyso-
kú skládku odpadu, ktorá im už roky strpčuje život.
Majiteľ domu sa už roky poctivo stará o výhľad svojich susedov. Jeho vysoký nepo-
riadok vidia z každej strany. A smetisko nie je len okolo domu. Viete si predstaviť, že 
sa po kvalitnom spánku pozriete z okna a prvé, čo uvidíte, je smetisko?

Colníci v Brodskom odhalili falzifikáty
Colníci v Brodskom pri dovoze tovaru odhalili 5 600 napodobenín ochranných zná-
mok. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na viac ako 200 000 eur.
Colníci v Brodskom skontrolovali zásielku, ktorá bola dovezená z Číny. Určená bola 
na slovenský trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie z porušovania práva du-
ševného vlastníctva ochranných známok Lego, BABYLISS a Nicer Dicer. Colníci preto 
zadržali:
– 4 560 hračiek
– 800 kuliem na vlasy
– 120 žehličiek na vlasy
– 120 ručných kuchynských krájačov
Odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu ako origi-
nálnych výrobkov, bola predbežne vyčíslená na  213 000 eur.
Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov ochranných 
známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz rozhodnú o ďalšom 
postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú 
návrh na súd vo veci falšovania ochrannej známky.

Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými or-
gánmi, môže uložiť colný úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti 
a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný úrad pokutu až do výšky 
135 000 eur.
„Upozorňujeme spotrebiteľov na riziko kupovania falzifikátov, ktoré je najväčšie 
najmä v súvislosti s detskými hračkami. Tie totiž svojím vyhotovením, kvalitou 
spracovania alebo zložením môžu byť pre zdravie nebezpečné,“ dodala Zlochová.

Do našej redakcie nám prišli fotky plesnivej 
zeleniny, ktorú nafotili naši čitatelia v jednom 
obchodnom reťazci v Skalici. Ide konkrétne o 
paradajky, na ktorých je cez obal vidno pleseň. 
Tento produkt bol určený k predaju. „Som zne-
chutená, nešlo len o jeden či dva balíčky, boli 
také skoro všetky! Verím, že sa to už nezopa-
kuje.“ Stretli ste sa niekedy s podobným prípa-
dom? Dajte nám o tom vedieť na sefredaktor@
prozahori.sk.
Vedenie spoločnosti sa k situácii vyjadrilo ná-

sledovne: „Ďakujeme Vám za Váš podnet. 
Naši zákazníci sú pre nás dôležití a preto nás 
veľmi mrzí, že medzi čerstvými zeleninovými 
produktmi zákazníčka našla aj kus, ktorý tam 
nemal byť. Táto situácia nás mrzí o to viac, že 
práve v prevádzke v Skalici pri pravidelnom 
mesačnom prieskume zákazníci vyjadrujú 
s kvalitou tovaru vysokú spokojnosť a za 
ostatných šesť mesiacov nedošlo k žiadnej 
reklamácii kvality produktov. V oddelení 
čerstvej zeleniny a ovocia máme nastavené 

kontrolné mechanizmy 
a naši kolegovia sú pra-
videlne školení. Preto si 
myslíme, že mohlo dôjsť 
iba k zlyhaniu ľudského 
faktora, resp. kolega, 
ktorý zeleninu kontrolo-
val pri rannej prehliadke, nedostatok 
na tovare nezbadal. Zákazníčke sa 
ospravedlňujeme a urobíme všetko 
pre to, aby sa situácia neopakovala.“

» V Skalickom obchodnom reťazci predávajú plesnivú zeleninu
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Obchvat je pre Bratislavský región a Slovensko 
nevyhnutnosťou

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo sa v máji zúčastnil slávnostného pod-
pisu koncesnej zmluvy výstavby diaľničného ob-
chvatu D4 a rýchlostnej cesty R7. Tie sú pre rozvoj 
priemyslu, ale aj pre plynulosť dopravy v meste a 
jeho okolí kľúčové.

„Keď sa pozriete spätne do akejkoľvek štúdie, 
to znamená do územného generelu, či Brati-
slavy, bratislavskej župy alebo do národných 
programov nenájdete alternatívu k D4. R7 
mala rôzne alternatívy a nakoniec sa rozhod-

lo pre túto jednu alternatívu, ale D4 nemala 
absolútne žiadnu alternatívu a nenájdete ani 
dopravných inžinierov, ktorí by hovorili, že 
sa dá problematika vyriešiť inak ako týmto 
obchvatom. A nie že ich nenájdete tento rok 
alebo minulý rok. Vy ich nenájdete za uply-
nulých 20 rokov,“ vyjadril sa bratislavský župan 
Pavol Frešo.

Zmluvu v Šamoríne podpísali Predseda vlády SR 
Róbert Fico, minister dopravy výstavby a regi-
onálneho rozvoja Roman Brecely a zástupcovia 

konzorcia Mark Dening Bradshaw (Zero Bypass 
Limited) a Carlos Ugarte Cruz-coke (Cintra Infra-
structures). Prítomní boli aj predseda Bratislav-
ského samosprávneho kraja Pavol Frešo, primátor 
hlavného mesta Bratislava Ivo Nesrovnal, ako aj 
starostovia dotknutých obcí.

„Obchvat Bratislavy je zakreslený vo všetkých 
mapách, vo všetkých teóriách ako výrazným 
spôsobom uľahčiť Bratislave a nielen mestu, 
ale celej Bratislavskej župe. O tom, že takýto 
obchvat pomôže doprave v Bratislave, v Bra-
tislavskom kraji, nie je žiadna pochybnosť 
medzi odborníkmi. Treba povedať, že to vý-
razne pomôže aj exportu Slovenska smerom 
na západné trhy, lebo drvivá väčšina exportu 
ide cez Bratislavu samotnú. A z toho dôvodu 
musím povedať, že naozaj celý projekt bude 
kompletný, keď sa podarí urobiť aj tunel po-
pod Karpaty, samozrejme napojenie na Volks-
wagen a potom na Rakú- sku S8. To znamená, 
že sa uzavrie celý okruh,“ vyjadril sa bratislav-
ský župan Pavol Frešo. Až potom bude Bratislava 
podľa jeho slov poriadnym aj exportným mies-
tom a, samozrejme, pomôže to aj doprave v Bra-
tislave samotnej. Ak bude mať napojenie nie- 
len na Maďarsko a Rakúsko spodnou trasou, ale 
aj cez trasu, ktorá vedie cez Záhorie na Rakúsko. 
Výstavba úsekov D4 a R7 by mala trvať štyri a pol 
roka.

Samosprávny kraj po prvý raz uzavrel 
zmluvu o celoročnej údržbe cykloturis-
tického značenia. Dôvodom je stále 
častejšie poškodzovanie vandalmi, ktorí 
z nevysvetliteľných príčin ničia nielen 
značky, ale aj novovybudované odpočí-
vadlá a prístrešky.

Údržba turistického značenia bude rozdelená 
na plánovanú časť – v r. 2016 obnova na dĺž-
ke 175 km cyklotrás – a na operatívne opravy 
aktuálne poškodených častí značenia. Práce 

uskutoční na základe zmluvy Slovenský cyklo-
klub. Medzi prvé úseky, na ktorých sa uskutoční 

údržba, patrí EUROVELO 13 pozdĺž rieky Morava, 
Green  Bike Tour (úsek Železná Studienka – Pe-

zinská Baba) v dĺžke 30,9 km a Stupavský 
okruh (úsek Kozí Chrbát – Vydrická nádrž) 
v dĺžke 17,7 km. Cykloturisti môžu informácie 
o poškodenom cykloznačení oznámiť na ad-
resu cykloturizmus@region-bsk.sk. Podpora 
a rozvoj cykloturizmu je jedným z hlavných 
cieľov novej Stratégie rozvoja turizmu v Bra-
tislavskom kraji do r. 2020, ktorú schválilo 
župné zastupiteľstvo v decembri 2015.

Bratislavský samosprávny kraj zintenzívni v roku 2016 
údržbu cyklotrás vo svojom spravovanom území
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Zrušenú železničnú trať Devínske Jazero – Stupava by 
mohla nahradiť cyklotrasa. S takouto predstavou vy-

užitia spojnice v atraktívnej lokalite na juhu Záhoria 
oslovili Železnice Slovenskej republiky Bratislavský 
samosprávny kraj. Železnice hľadajú možnosti, ako 
využiť zrušené železničné trate a územie v ich okolí.

„Zo zoznamu zrušených tratí sme ako pilotný 
projekt v okolí hlavného mesta vybrali odbočku 
Devínske Jazero – Stupava a oslovili sme vedenie 
Bratislavského samosprávneho kraja o jej ďalšom 
využití v podobe cyklotrasy. Kraj na túto ponuku 
zareagoval pozitívne, dohodli sme sa na vytvore-
ní expertnej skupiny, ktorá v krátkom čase posúdi 
legislatívne, technické a ďalšie možnosti tohto 
zámeru,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Tibor Šimoni 
s tým, že železnice sú správcom majetku pod bývalou 
železničnou traťou a aby proces úspešne dotiahli, po-
trebujú ešte vyriešiť viaceré otázky.

Podľa predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavla Freša je rozvoj cykloturistiky jednou z priorít kra-
ja. „Každý rok sprístupňujeme de- siatky kilomet-
rov cyklotrás, preto verím, že sa tej svojej dočkajú 
aj obyvatelia Stupavy. Našou skúsenosťou totiž 
je, že z cyklotrasy a jej blízkosti sa postupne stáva 

centrum športového života v mestách. K cyklistike 
to potom dotiahne aj športovcov, ktorí by aj chceli 
čosi pre seba urobiť, ale boja sa vyraziť s bicyklom 
či s korčuľami na frekventovanú cestu, akou spoj-
nica Stupava – Devínska Nová Ves určite je,“ pri-
pomenul Frešo.

Železničná trať do Stupavy, v tej dobe nazývaná 
Stupava – Mást, bola posledným veľkým projektom 
Rakúskej spoločnosti štátnych železníc na území Slo-
venska. Bola projektovaná ako odbočka hlavnej trate 
z Devínskej Novej Vsi do Kútov a následne do Skalice. 
Koncesiu dostala ministerským nariadením v roku 
1890. Stavba bola dokončená v expresnom termíne a 
prevádzka sa otvorila už 27. 10. 1891.

Jazdili tu vlaky osobné aj nákladné až do konca se-
demdesiatych rokov 20. storočia, kedy bola osobná 
doprava zastavená a trať zmizla z cestovných poriad- 
kov. Po úplnom zastavení dopravy na tomto úseku 
bola táto trať administratívne zrušená v roku 2008.

Úspešnosť tohto projektu ukáže, či ŽSR pôjdu touto 
cestou aj v prípade ďalších zrušených železničných 
tratí.

Stará železničná trať môže ožiť cykloturistikou

Príďte osláviť Svetový deň otcov
SLOVENSKO POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV je ná-
zov obľúbenej komunikačno-zážitkovej kampa-
ne, ktorú pripravuje Zážitkové združenie AHOJ 
v spolupráci s agentúrou Profitmedia už po 
štvrtý raz. Jej heslom je Dobrí otcovia sú hrdino-
via všedných dní... sú soľou života.

„Na Slovensku máme veľa dobrých ockov i starých 
otcov a je na škodu, že sa im ešte donedávna u nás 
verejne neďakovalo. Veď nám venujú svoju sta-
rostlivosť, pozornosť, podporu a lásku. Poslanie 
našej kampane a podujatí je jednoduché - verejne 
ich oceniť za to, že sú. A vyzdvihnúť tak hodnotu 
dobrého otcovstva pre nás všetkých,“ povedala au-
torka projektu a predsedníčka AHOJ Silvia Struhárová.

„Otcovia sú v dnešnej dobe vystavení oveľa väč-
ším nástrahám, ako v minulosti. Od otcov sa už 
nečaká, že budú len živiteľmi rodiny. Dnes sú ot-
covia multifunkční a za to im patrí naša vďaka. 
Keď sme vyrastali, nebolo bežné, že by bol otec 
priamo zapojený aj do výchovy a fungovania do-
mácnosti. Dnes je doba inde a ja, ako otec troch 
detí, som za to vďačný,“ doplnil Pavol Frešo, predse-
da Bratislavského samosprávneho kraja.

V tomto roku pripadá sviatok otcov na nedeľu 19. júna 
a práve v tento deň sa aj Bratislava pripojí k oslavám 
Svetového dňa otcov. O 13:30 začne v ružinovskom 
Parku Andreja Hlinku pri fontáne pestrý program, kde 
vystúpi skvelé Jazzové trio Základnej umeleckej školy 
sv. Cecílie v obsadení Nina Jakubíková, Matej Herceg 
a Jana Bezeková, moderátori Rádia Best FM Juraj Tu-
ris a Petra Podkonická, ďalej nežná folková formácia 

Be.WELL a veselá funky kapela SEMATAM. Zábava 
bude v Parku Andreja Hlinku pokračovať až do večera, 
kde v rámci promenádneho podujatia vystúpia ďalší 
umelci.

Na rad príde aj rozdávanie drobných darčekov ockom 
a verejné oceňovanie víťazov celoslovenskej súťaže 
DOBRÝ OTEC 2016. Aj vy máte práve teraz jedinečnú 
príležitosť prihlásiť do nej svojho dobrého ocka alebo 
starkého. Urobiť tak môžete zaslaním fotografie a 
krátkeho opisu, prečo by práve Váš kandidát mal zví-
ťaziť, na e-mailovú adresu: sutaz@dobriotcovia.sk. 
Potom mu už len silno držte palce, aby sa umiestnil 

na I., II. alebo III. mieste a získal hodnotné ceny. Viac 
informácií o podujatí nájdete na www.dobriotcovia.
sk. Priebeh súťaže môžete sledovať a našich dobrých 
otcov podporovať svojimi lajkami na fanúšikovskej 
stránke kampane s rovnakým názvom SLOVENSKO 
POTREBUJE DOBRÝCH OTCOV na Facebooku.

Svetový deň otcov v Bratislave sa uskutoční pod zá-
štitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavla Freša a starostu Mestskej časti Ružinov Dušana 
Pekára. Spoluorganizátorom podujatia je Bratislav-
ský samosprávny kraj. Mediálnymi partnermi sú 
EGoodwill, Rádio Best FM a portál Kedykam.
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» Múzeum mesta Bratislavy 
– rôzne múzeá
Zľavy: 100% – deti zadarmo 
v sprievode aspoň jedného 
rodiča

» Areál Action Park Čunovo
Zľavy: 20% na lanové centrum 
(veľký okruh) Fun balík na La-
novom centre (obria hojdačka, 
lanovka, Tarzanov skok)

» BalonFly – Lety balónom
Zľavy: 10% na balónové lety 
5% na tandemové zoskoky

» Bio-bazén Borovica
Zľavy: 10% na vstup

» Bobová dráha

Zľavy: 25% pri kúpe troch jázd 
štvrtá zdarma

» Dedinka remesiel a umenia 
Abeland
Zľavy: 20% na atrakcie 
20% na občerstvenie

» Inline škola korčuľovania 
Vločka
Zľavy: 15% na 5-hodinový kurz 
inline korčuľovania 

» LUKOSTREĽBA-Záhorie
Zľavy: 20% na lukostreľbu + 
1 inštruktor 

» Malokarpatské múzeum 
v Pezinku
Zľavy: 25% na prehliadku ex-
pozície Príbeh vína a Dejiny 
vinohradníctva a vinárstva pod 
Malými Karpatami

» Požičovňa vodáckeho vyba-
venia a lodí
Zľavy: 10% pre držiteľov karty 
50% pre deti na zapožičanie 
vodáckeho oblečenia

» Tandemové zoskoky – Verti-
cal Jump
Zľavy: 20% na tandemové zo-
skoky

» Závodisko, š. p.
Zľavy: 50% na rodinné vstup-
né (rodičia)

» Action Tower – skokárska 
a vyhliadková plošina
Zľavy: 15% na zoskoky, zlaňo-
vanie, vyhliadky House Ru-
nning

» Mestské múzeum v Senci
Zľavy: 100% pre deti do 18 ro-
kov 
40% na vstupné pre dospelých

» Prešporáčik – Oldtimer® 
– prehliadky Bratislavy 
a okolia 
Zľavy: 20% na Staromestský 
a hradný okruh Prešporáčikom 

S rodinným pasom máte viac možností
Projekt zdarma dostupných rodinných pasov  
prináša rodinám množstvo výhod nie len 
v našom regióne.  Za návštevu kultúrnych, 
vzdelávacích, športových a rekreačných za- 
riadení, ale aj za bežné nákupy zaplatíte 
s rodinným pasom menej.

Projekt, ktorý prebieha už tretí rok ponúka zľavy 
u viac ako 200 subjektov na území Bratislavského 
kraja, no platný je aj za jeho hranicami v Trnav-
skom kraji, v rakúskom Burgenlande a v Dolnom 
Rakúsku. Tam môžete využiť stovky ďalších zliav 
a pripraviť tak svojej rodine aktívny víkend za me-
nej peňazí. Najmä v rakúskych regiónoch, ktoré už 
systém rodinných pasov používajú niekoľko rokov, 
ponúkajú zľavy tisíce poskytovateľov.

Zľavy, ktoré sa pohybujú od 5% do 100% vám uše-
tria v oblasti cestovného ruchu, kultúry, športu a 
rekreácie, vzdelávania, služieb pre rodiny a iných. 
Kompletný zoznam poskytovateľov zliav nájdete 
na www.rodinne-pasy.sk. Nielen počas blížiacich 
sa letných prázdnin tak môžete pripraviť program 
pre vaše deti za výhodnejšie ceny.

Bratislavský samosprávny kraj projekt financuje 
a realizuje a týmto spôsobom podporuje rodiny 
v regióne.

Rodinný pas môžu získať aj partneri, ktorí nie sú 
zosobášení, podmienkou je len trvalé bydlisko 
v zapojenom kraji a aspoň jedno dieťa do 18 rokov. 
Zaregistrovať sa a získať svoj rodinný pas môžete 
zdarma na www.rodinne-pasy.sk. 

Tipy na zľavy s Rodinným pasom:
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Po vašom odpočinku 
si môžete vychutnať 
kávičku alebo pohár 

vínka u nás na terase 
pri pohľade na našu 

krásnu záhradu.

Leto sa blíži, slnko 
však vždy nesvieti. 
Doprajte si chvíle 
odpočinku a duševnej 
pohody v našom 
Relax centre.

Hotel Sv. Ludmila, ul. Tehelňa 40, Skalica, tel: +421 34 69 77 777,  mob: +421 910 856 102, 
e-mail: info@hotelsvataludmila.sk, www.hotelsvataludmila.sk
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TALENT ZO ZÁHORIA: mladá speváčka Sára Cao

Má len 14 rokov, no vydala už svoj prvý cover. 
Pieseň When I Was Your Man v podaní mladej Gbe-
lanky sa stala hitom internetu. Okrem spevu hrá 
na hudobné nástroje a tancuje v tanečnej skupine 
Endy. Vie, čo ju baví, napĺňa a čo chce robiť v budúc- 
nosti. Prečítajte si rozhovor s mladou Sárou Cao.

Ako si sa dostala k spevu? Aký žáner hudby pre-
feruješ?

So spevom som začala už vo veľmi mladom veku. Vždy 
keď som spievala, hovorila som si, že toto je to, čo 

chcem v budúcnosti 
robiť. Spievam väč-
šinou pop, ale rada 
si robím svoje ver-
zie piesní. Počúvam 
takisto mne veľmi 
blízky rap, hip-hop a 
Kpop (kórejský pop).

Je spev tvoja jedi-
ná záľuba?

V prvom ročníku na 
základnej škole som 
sa prihlásila aj na 
spev do umeleckej 
školy. Okrem spieva-

nia rada tancujem, hrám na klavír a gitaru.

Kam by si chcela, aby tvoja kariéra smerovala 
v buducnosti?

Dúfam, že moja budúcnosť bude taká, akú som chce-
la aby bola. Ako som už spomínala, spevu by som sa 
chcela v budúcnosti venovať už profesionálne. Preto 
som sa rozhodla ísť študovať na konzervatórium. Po 
nekonečne dlhých skúškach ma nakoniec prijali na 
hudobno-dramatický odbor.

Ako často so spevom vystupuješ a kde ťa máme 

možnosť počuť spievať naživo?

Tento rok som absolventkou základnej umeleckej 
školy. Vystupujem na koncertoch ZUŠ. Takisto hrám 
v dievčenskej kapele Cherries na klávesy. Tento rok 
sme sa zúčastnili dvoch slovenských súťaží a získali 
sme prvé a druhé miesto.

Chcela by si v budúcnosti nahrať album?

Svoju kariéru by som chcela posunúť až tam... vlastné 
koncerty, na ktoré by sa ľudia tešili a spolu so mnou 
spievali moje vlastné, autorské piesne. Rada by som 
neskôr vydala nejaký ten album, ktorý by bol originál-
ny a bolo by v ňom ukázané, kto vlastne som.

Vieme, že si piesne sama skladáš. Čo ťa k tomu 
inšpiruje?

Svoje piesne som si začala písať už dávnejšie. Priznám 
sa, že niektoré piesne boli napísané naozaj z donúte-
nia, ale väčšinou som len písala, čo som cítila. Moje 
piesne väčšinou nikomu neukazu-
jem, pretože viem, že ešte nie 
sú na takej úrovni, aby boli 
dostupné verejnosti. Sú 
plné emócií a túžob, zalo-
žené na mojich spomien-
kach a zážitkoch.

TALENT ZO ZÁHORIA: olympijský hokejista 
Sebastián Čederle

Má len 15 rokov, no už má doma medailu z olym-
piády! Ide o veľmi talentovaného hokejového hrá-
ča z Kátova. Okrem zisku 2. miesta na olympiáde 
v Nórsku je členom dorastu MHKM, ktorí si v po-
slednej sezóne vybojovali titul vicemajstra Slo-
venskej republiky a taktiež je súčasťou Slovenskej 
reprezentácie v ľadovom hokeji.

Od koľkých rokov hráš hokej a čo ťa k nemu pri-
viedlo?

Hokej hrám od 5 rokov a priviedli ma k tomu rodičia a 
krstný. Bavilo ma korčuľovanie na ľade a hra s hokej-
kou a s pukom.

Máš nejaký hokejový vzor a prečo?

Môj hokejový vzor je Patrick Kane a páči sa mi jeho 
hokejový štýl hry a jeho prehľad na ľade a ešte mám 
aj Jaromíra Jágra.

Už teraz máš na svojom konte niekoľko hokejo-
vých úspechov, vieš nám ich priblížiť?

Môj prvý úspech bol v Kanade na PEE-WEE select, kde 
sme skončili prví. Vo Fínsku som sa kvalifikoval na dru-
hom mieste z EU, Vicemajstri SR v doraste a môj naj-
väčší úspech bol na olympiáde v Nórsku Lillehammeri 
druhé miesto. Za svoj úspech považujem aj to, že som 

v Slovenskej reprezen-
tácii.

Ktorý úspech bol 
pre teba osobne 
najvýznamnejší?

Najvyznamejší bol pre 
mňa úspech z olympi-
ády a ešte aj vicemaj-
stri SR v doraste.

Kam ďalej smerujú 
tvoje plány? Ako 
ďaleko by si to chcel 
v hokeji dotiahnuť?

Tak určite reprezen-
tovať SR v hokeji a 
časom sa ukáže, a dúfam že čo najďalej.

Otvoril ti úspech na olympiáde dvere k ďalším 
hokejovým snom?

Možno aj áno, ale viac som sa zviditeľnil a dalo mi to 
viac sebavedomia, lebo som tam musel sám za seba 
bojovať.

Ako hodnotíš tvoje pôsobenie v doraste tento 
rok?

Tento rok bol oveľa lepší ako minulý rok, tento rok som 
mal aj viac skúseností a myslim si, že som na sebe viac 
makal.

Ako sa ti darí skĺbiť hokejové povinnosti s tými 
ostatnými, napríklad školskými.

Je to ťažké, mal som aj málo času na učenie a dosť 
som toho vymeškal v škole kvôli hokeju a myslím, že 
to zvládam celkom dobre.

VIDEO U NÁS NA 
webe!
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» Exkluzívne

Fenomenálny hlas 
z Nového Zélandu 
prvýkrát na Slovensku 
počas CIBULA FESTu

Najväčší česko-slovenský multigeneračný 
a multižánrový festival Cibula Fest, ktorý 
otvorí svoje brány predposledný júlový 
víkend na letisku v Holíči, hlási ďalšieho 
zahraničného interpreta. A zaťal naozaj 
silno! Do pohraničného pásma medzi Čes-
kom a Slovenskom totiž mieri Novozélan-
ďan Graham Candy, ktorý si v Holíči urobí 
zastávku po svojom európskom turné a 
vystúpeniach na renomovaných svetových 
festivaloch.
Graham Candy vystrelil v rebríčkoch sve-
tových hitparád minulý rok, keď spoločne 
s nemeckým projektom Alle Farben pustil 
do sveta hit She Moves (Far Away), ktorý má 
na Youtube už viac ako 17 miliónov videní. 
V rámci jeho koncertného turné v Nemec-
ku, Rakúsku a Švajčiarsku sa v predpredaji 
rozchytalo už 100-tisíc vstupeniek. Graham 
Candy upútal najmä svojím fenomenálnym 
hlasom a má na svojom konte aj spoluprácu 
s Parov Stelar, s ktorým naspieval hit The Sun 
s ďalšími takmer 13 miliónmi videní na You-
tube. Sólovo sa presadil hlavne s pesničkou 
Holding Up Balloons. Do Holíča príde Graham 
Candy po skončení koncertnej šnúry a pred 
Cibula Festom ešte absolvuje také festivaly 
ako Novarock v Rakúsku, Glastonbury v Ang-
licku, i Uploadsounds v Taliansku a ďalšie. „Je 
naozaj skvelé, že sme do nášho hudobného 
programu získali tohto fantastického inter-
preta. Bude to jeho prvá návšteva Slovenska 
a nás teší, že práve na Cibula Feste,“ prezra-
dil organizátor festivalu Vladimír Chrenka. 
Graham Candy tak bude už treťou zahranič-
nou hviezdou tohto ročníka, keď okrem neho 
vystúpia aj Thomas Anders s Modern Talkin-
gom a Scooter. Českú a slovenskú hudobnú 
špičku bude zastupovať napríklad Chinaski, 
No Name, Hex, Iné Kafe, Buty, Support Le-
sbiens a ďalší. Organizátori tak opäť posunuli 
hranice hudobnej zábavy tohto festivalu o 
kúsok ďalej, keď tu v minulosti vystúpil už 
takmer každý, kto v hudobnom svete v Česku 
a na Slovensku niečo znamená, a v minulých 
ročníkoch pribudli zahraniční hostia ako Al-
phaville či Bell, Book and Candle. Cibula Fest 
odštartuje svoj 8. ročník už vo štvrtok 21. 7. 
2016 samostatným projektom Onion Magic 
Story, kde sa predstavia viaceré dídžejské esá 
z oboch krajín a pokračovať bude koncertami 
v piatok a v sobotu 22. – 23. 7. 2016.
Viac info na www.cibulafest.eu. Vstupenky 
je možné zakúpiť v sieti Eventim.

EXKLUZÍVNE: Michal David priletí na koncert 
v Holíči helikoptérou

Český hitmaker Michal David, ktorý už o necelý mesiac 
odpáli najväčší open air koncert na Slovensku v tomto 
roku, opäť pokúša šťastie. Pracovne nesmierne vyťaže-
ný hudobník občas na presuny používa vrtuľník. Pred 
dvomi rokmi sa v ňom pritom nepekne zranil a museli 
ho operovať. Napriek tomu na tento spôsob dopravy 
nezanevrel a do Holíča, kde sa 25. júna predstaví na 
letisku, opäť priletí.
Michal David je miláčikom všetkých generácií a jeho kon-
certy sú vždy zárukou dobrej zábavy a nestarnúcich hitov. Aj 
preto je veľmi žiadaný a často absolvuje aj dve akcie denne. 
Pri časovo náročných presunoch preto využíva helikoptéru. 
Zo zraneného členku, ktorý si zlomil pri vystupovaní z nej 
sa však poučil a pri svojich leteckých presunoch si už dáva 
pozor. „Aj keď som mal takýto nepríjemný zážitok, stále je 
v krajných prípadoch pre mňa pohodlnejší a efektívnejší 
letecký presun. Využívam ho tak tri- až štyrikrát do roka 

a toto bude jeden z tých prípadov. Vždy si už však dá-
vam veľký pozor, aby sa niečo podobné, ako pred dvomi 
rokmi neopakovalo. Musel som vtedy podstúpiť operáciu 
a malá nepozornosť ma vyradila na dlhý čas,“ prezradil 
hitmaker. Keďže sa koncert koná na letisku, s pristávacou 
plochou nebude problém a organizátori sú pripravení vyjsť 
mu maximálne v ústrety. Počas koncertu odznie väčšina 
najväčších hitov Michala Davida a na letisku v Holíči sa tak 
odštartuje letná open air sezóna vo veľkom štýle.
Vstupenky je možné zakúpiť v sieti Eventim.

Zábavno-obchodné centrum MAX Skalica v spolupráci 
s agentúrou DELTA PRODUCTION pripravilo na oslavu 
Medzinárodného dňa detí nezabudnuteľný program.
Milá rodinná akcia Preteky lezúňov, do ktorej sa tento 
rok prihlásilo 25 batoliat, určite zabavila všetkých okolo. 
Prihlásené batoľatá si merali svoje sily na 5-metrovej drá-
he, veď išlo predsa o skvelé ceny. Bola radosť pozerať, čím 
všetkým boli malí pretekári motivovaní svojimi rodičmi, 
alebo súrodencami, len aby čo najrýchlejšie liezli.
Celú akciu moderoval známy zabávač a moderátor Richard 
Vrablec, ktorý naozaj vtipne komentoval výkony batoliat a 
sem-tam „zabŕdol“ aj do rodičov.
Najrýchlejšie batoľa zo všetkých centier Slovenska získa 
500 € od AXA, týždenný pobyt v Hoteli SOBOTA pre celú 
rodinu, elektrické autíčko Mercedes, ročnú zásobu plienok 
HAPPY v hodnote 300 € a balík produktov od DM drogerie 
pre deti v hodnote 200 €.
Na prvých troch miestach sa 
umiestnili:
1. Matej Josef Turis, čas: 18,5s
2. Černoch Roman, čas: 20,4s
3. Pecha Sebastián, čas: 22,7s
Rodičia a ich víťaz získali víkendový 
pobyt v Hoteli SOBOTA v Poprade, ba-
lík plienok HAPPY a balíček kozmeti-
ky od DM drogerie. Pekné ceny dostalo aj ďalších 5 batoliat.
Plienky HAPPY a balíček kozmetiky od DM drogerie.
Prví traja pretekári s najrýchlejším časom získali ceny aj od 
prevádzok ZOC MAX Skalica:
Predeti – praktický koberec na hranie pre batoľa, hračka 
s hudbou a hračka do ruky
Korálkáreň – ručná výroba – minináramky – 3 ks
MANUEL Caffé – 10 € poukaz na občerstvenie – 3 ks
Kníhkupectvo Libri – krásne detské knižky – 3 ks
Terezia Company – vitamínový sirup Rakytníček – 3 ks
Každý pretekár dostal svoj prvý diplom a malý darček.
Fantastická bicyklová show majstra sveta v triale Janka Ko-
čiša, vyrážala dych.
Tento program pre návštevníkov pripravila novootvorená 
predajňa TM Sport, ktorá má v ponuke okrem iných športo-
vých potrieb a oblečenia aj rôzne druhy bicyklov.
Väčší oslávenci dostali po registrácii kartičku s označením 
rôznych stanovíšť, na ktorých si mohli vyskúšať svoje špor-

tové a kreatívne zdatnosti. Absolvovali tieto disciplíny:
– namaľuj si svoj kamienok
– zábavná rybač-
ka
– skladanie puzzlí
– strela na bránku
– hod do levovej 
tlamy
– prekážková cyk-
lo-dráha.
Na každom stanovišti dostali deti za svoj výkon sladkú od-
menu, ktoré pre deti venovali: MERKUR SPIELO, Centrum 
voľného času mesta Skalica a UNITHERM.
Prvé stanovište, maľovanie na kamienok a maľovanie na 
tvár + kreatívne dielničky si pripravilo na tento deň detské 
interiérové ihrisko SOVIČKA.

Na záver programu bola pripravená 
TOMBOLA.
Všetky deti, ktoré vyplnili kartičku 
s menom a vhodili do urny, boli za-
radené do zlosovania o 12 krásnych 
cien, ktoré venovali títo partneri 
akcie:
Prvá plavebná – 1 ks poukaz – Celo-
denná plavba po Baťovom kanáli

+ 20 ks – 4€ lístok pre deti na plavbu s lodivodom
Korálkáreň – darčekový korálkový set na vlastnú výrobu 
náramku – 3 ks
Deichmann – 10 € darčekový poukaz – 3 ks
Takko – 10 € darčekový poukaz – 3 ks
MANUEL Caffé – 10 € darčekový poukaz – 3 ks
AVON – detský shower gel + balóniky
Raiffeisen banka Skalica – praktický batoh + rôzne malé 
darčeky, ako okuliare, thermo pohár a iné.
Úspešný motocyklový pretekár Milan Hanzalík ml. z tímu 
Hanzalík racing team podaroval do tomboly 10 ks minimo-
toriek, ktoré urobili deťom veľkú radosť.
Atrakciou celého programu boli aj maskoti žirafa Žofka,-
macko PU,kocúr Garfield, s ktorými sa deti radi odfotili.
Taktiež dve roztomilé cibule – žltá a červená propagujúce 
Cibula fest si pre deti pripravili špeciálny program. Deti, 
ktoré boli odvážne a vystúpili pred divákov s pesničkou ale-
bo básničkou, získali od Cibula festu pekné darčeky.

Preteky lezúňov a MDD v ZOC MAX Skalica
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» Hokejbal

» Futbal

» Hokej

Cez víkend sa v Martine odohrali dva zápasy finále hokejbalovej extraligy. Do nich Skaličania vstupovali v stave 1:1 na 
zápasy. Martinčania ich v sobotu porazili 3:4, čím posunuli stav série na 2:1.
Dnes si svoju výhru Martin obhájil a zdolal Skalicu 3:1 (gól Skalice Miklík, asistencie Holaza, Komínek) čím dotiahli stav série 
na 3:1 a Martin sa stal majstrom.
Gratulujeme Skaličanom k striebornej medaile a ďakujeme za krásnu reprezentáciu mesta Skalica a regiónu Záhorie.

Skalickí hokejbalisti strieborní!

Skaličania zostupujú, 
Senica desiata

Hráči Trenčína nedovolil v záverečnom 33. kole 
splniť Skaličanom časť ich „záchranárskej misie” 
o udržanie sa vo Fortuna lige. Na zápase v do-
mácom prostredí Trenčína podľahla Skalica 2:1. 
Skaličanom by napokon – vzhľadom na výsledok 
z Michaloviec (presadili sa 3:0 proti Žiline) – ne-
stačil ani prípadný triumf. „Naša nádej zomrela 
posledná! Zostupujeme do 2. ligy. No na pôde 
čerstvého majstra sme ukázali, že futbal hrať 
vieme a naša chuť zotrvať v lige bola veľká,“ in-
formuje na svojej stránke MFK Skalica.

Futbalisti Spartaka Myjava zakončili najúspešnej-
šiu sezónu v klubovej histórii piatkovou remízou 
1:1 na trávniku FK Senica v rámci záverečného 
33. kola Fortuna ligy. „Kopaničiari“ obsadili ko-
nečné tretie miesto a premiérovo sa predstavia 
v pohárovej Európe. Senica sa umiestnila na 
10. mieste tabuľky Fortuna ligy

foto: Sopóciová Monika, Behan Matúš

VIEME PRVÍ: V Skalici sa 
zachová seniorský hokej!

Skaličania sa dočkali! Po dlhodobých diskusiách 
medzi občanmi mesta Skalica sa na povrch dostá-
vajú prvé oficiálne informácie. Hokej v Skalici bude 
pokračovať pod záštitou mesta, teda MHKM Skalica, 
ktoré sa zaregistrovalo do 1. seniorskej hokejovej 
ligy.

„Plne podporujem, aby hokej v Skalici s jasným a 
prehľadným financovaním fungoval. Hokej musia 
viesť dôveryhodní ľudia, aby sme vrátili Skaliča-
nov na tribúny,“ zhodnotil situáciu Milan Roman 
revízor MHKM a poslanec mesta Skalica.

AKTUÁLNE: 
Žigmung Pálffy získal cenu za fair-play!

Slovenský zväz ľadového hokeja na slávnostnom 
galavečere v Bratislave udelil špeciálnu cenu za fair-
-play rodákovi zo Záhoria Žigmundovi Pálffymu.

S hokejom začínal v HK 
36 Skalica. V českoslo-
venskej lige debutoval 
v sezóne 1990/91, keď 
hral za AC Nitra vo for-
mácii so Stümpelom. 
Vo veku 18 rokov získal 
titul najlepšieho nová-
čika sezóny. Nasledujú-
ce dva roky odohral za 
Duklu Trenčín. V sezóne 
1991/92 klub dosiahol 
prvý majstrovský titul. 
Pálffy hrával útoku s 
Branislavom Jánošom 
a Róbertom Petrovic-
kým, v obrane boli 
Róbert Švehla a Miloš 
Holaň, formácia bola považovaná za najlepšiu v súťaži.

Celkovo za 12 sezón odohral v základnej časti NHL 684 
zápasov, v ktorých získal 713 bodov za 329 gólov a 384 
prihrávok, čo je priemer 1,042 bodu na zápas. V play off 
nastúpil v 24 zápasoch (v sezónach 1999/00 až 2001/02 
za Los Angeles Kings), v ktorých získal 19 bodov za 9 gó-

lov a 10 prihrávok.

Prekvapujúce rozhodnutie ukončiť kariéru odôvodnil 
Pálffy zdravotnými problémami s už dvakrát operova-

ným ramenom. Tretiu operáciu mu lekári neodporúčali 
a tak sa rozhodol skončiť, pričom uviedol: „Ak nemôžem 
podať plnohodnotný výkon, nemá zmysel trápiť sa na 
ľade.“ V máji 2006 pripustil, že sa v nasledujúcej sezóne 
vráti na ľad, zdôraznil však, že všetko závisí od jeho zra-
neného ramena.



Pijete vodu s citrónom?
„Nerobte to...“ Týmito slovami začal 
v utorok 17. mája v Hoteli Sv. Ludmila 
v Skalici svoju prednášku známy sloven-
ský výživový poradca, Dr. Igor Bukovský, 
a v nasledujúcich šesťdesiatich minútach 
pokračoval v rúcaní najčastejších mýtov 
o zdravom stravovaní.

Konferenčná sála v Hoteli Sv. Ludmila praskala 
krátko pred šiestou popoludní vo švíkoch. Viac 
ako stopäťdesiatčlenné auditórium, tvorené 
prevažne ženami, si prišlo naživo pozrieť a vy-
počuť Dr. Igora Bukovského. Prednáška s ná-
zvom „Jesť zdravo je jednoduché“ však takmer 
okamžite nabrala smer interaktívnej diskusie, 
z ktorej vzišlo množstvo zaujímavých otázok 
a ešte zaujímavejších odpovedí. Nechýbal ani 
humor a Bukovského láskavý sarkazmus, do 
ktorého často balí svoje argumenty a vedecky 
potvrdené fakty.

Pravda existuje

Dr. Igor Bukovský sa téme zdravého stravovania 
profesionálne venuje už dvadsaťšesť rokov, no 
korene jeho záujmu o túto tému treba hľadať 
ešte vo vzdialenejšej minulosti. Vrcholový špor-
tovec, ktorý dlhé roky trávil denne dlhé hodiny 
v plaveckom bazéne, nemal k tomu, čo je, nikdy 
ľahostajný postoj. V istom okamihu svojho živo-
ta sa rozhodol stať vegetariánom a tým je do-
dnes. Svoje vystúpenie v Skalici otvoril témou, 
ktorá sa nás všetkých bezprostedne dotýka. A 
tou je pretlak informácií a názorov na zdravé 
stravovanie. „Naši predkovia kedysi zvádzali 
vojnu o potraviny, my dnes zvádzame vojnu 
o názory na ne. Keby to videli, obracali by sa 

v hrobe,“ tvrdí. Žijeme totiž v informačnom 
chaose, ktorý nám často znemožňuje vyhodno-
tiť, čo vlastne je pre nás dobré. A pritom je to 
podľa jeho názoru veľmi jednoduché. „Vieme, 
čo máme jesť a čo nám škodí. Pravda existuje,“ 
zneli jeho povzbudivé slová, ktoré ako vyštudo-
vaný lekár a dlhoročný pedagóg na Lekárskej fa-
kulte opiera o preukázateľné fakty a argumen-
tácie. Trpezlivo, s humorom a nadsázkou pritom 
ozrejmuje elementárne pravdy, dekonštruuje 
mýty a polopravdy tváriace sa ako módne tren-
dy. A poskytuje jednoduchý návod tým, ktorí 
sa stratili v informačnom chaose: „Používajte 
zdravý rozum.“

Čo nám škodí

Ak by sme sa riadili Bukovského imperatívom 
a používali zdravý rozum, vedeli by sme to s is-
totou povedať všetci. Každý, kto dobre pozná 
svoje telo a jeho reakcie na potraviny či nápoje, 
by pri dôkladnom sledovaní dokázal pochopiť, 
čo je pre jeho organizmus škodlivé. Vylúčením 
nevhodných potravín a kombinácií by sme zá-
roveň v stravovaní dosiahli celkom novú úroveň, 
na ktorej už jedlo nie je iba prostriedkom na 
zahnanie hladu, ale stáva sa prevenciou pred 
vznikom ochorení. Aké nášľapné míny v potra-
vinovom reťazci najčastejšie nevidíme? Podľa 
Dr. Bukovského sú to, samozrejme, cukor, krav-
ské mlieko, ale aj to, čo pod vplyvom neriadenej 

propagácie považujeme za bezvýhradne zdravé, 
ako napr. kokosový olej či kokosový cukor. Otá-
zok v sále pribúda, odvážlivcov, ktorí zdieľajú 
svoje skúsenosti s rôznymi odporúčaniami, na 
ktoré narazili na internete, alebo v obchodíkoch 
so zdravou výživou pribúda, a prichádzajú aj 
odpovede a dokonca niekoľko súkromných re-
ceptov prednášajúceho na elixír dlhovekosti a 
čistej mysle z kurkumy, olivového oleja a štipky 
čierneho korenia i niekoľko druhov domáceho 
smoothie.

Oddaní roadies

Početná účasť, ktorá na prednáške v Hoteli Sv. 
Ludmila predstavovala viac ako 150 duší, svedčí 
o tom, že téma zdravého stravovania nás zau-
jíma čoraz viac. A že tento záujem sa už dávno 
nespája len s potrebou redukcie hmotnosti. 
Široké spektrum poznávacích značiek pred 
hotelom tiež ukázalo, že za Bukovského pred-
náškami sa dnes cestuje aj zo vzdialenejších 
miest. Fanúšikovia prišli z Čiech, Bratislavy a 
dokonca aj z Levíc. Dlhý rad záujemcov o podpis 

do niektorej z kníh, ktorých je Dr. Igor Bukovský 
autorom, potvrdil, že je o jeho názory a recepty 
skutočne veľký záujem. Hotelu Sv. Ludmila sa 
tak opäť podarilo zorganizovať event, ktorý dal 
početnému auditóriu možnosť zdieľať priestor, 
čas a idey s ďalšou zaujímavou osobnosťou. A 
ako je to nakoniec s tým citrónom vo vode? Ak 
nemáte problém so žalúdkom, zrejme vám ne-
ublíži. Ale ani nepomôže naštartovať metaboli-
zmus či nedajbože pomôcť s chudnutím. Úplne 
rovnaký účinok má totiž podľa Dr. Bukovského 
pohár čistej vody. 

Hotel Sv. Ludmila, ul. Tehelňa 40, Skalica, tel: +421 34 69 77 777,  mob: +421 910 856 102, 
e-mail: info@hotelsvataludmila.sk, www.hotelsvataludmila.sk



16 JÚN 2016 www.prozahori.skoddych

BARAN
Finančná oblasť je už dlhšiu dobu horúcou 
témou. Okrem toho vás čakajú dôležité stret-

nutia a rozhovory s ľuďmi z najbližšieho okolia. Záver 
mesiaca prinesie zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnia ro-
dinný život.

BÝK
Jún bude jedným z finančne najlepších me-
siacov roka. Okrem toho množstvo vašej 

energie pohltí starý, alebo nový partnerský vzťah. Až 
koncom mesiaca si nájdete čas aj pre ďalších ľudí okolo 
seba.

BLÍŽENCI
Tento mesiac sa ponesie v znamení pracov-
ného zhonu, záležitostí zdravia, kondície a 

odvážnych osobných rozhodnutí. Posledný týždeň sa 
k tomu pridruží aj pátranie po nových zárobkových mož-
nostiach.

RAK
Ak budete počas prvých týždňov oddychovať, 
rekapitulovať a plánovať, tak to bude to naj-

lepšie, čo môžete urobiť. Zvyšok mesiaca bude rušnejší 
a možno aj vzrušujúcejší.

LEV
Prvá polovica júna bude mimoriadne spolo-
čenská. Aj rodina a domov vám dajú zabrať. 

Koncom mesiaca ale musíte od všetkých utiecť – len 
v samote a pokoji dokážete úspešne zvládnuť inventúru, 
ktorej musíte podrobiť sami seba.

PANNA
Rozhodli ste sa, že vzniknuté komunikačné 
bariéry prelomíte energicky a radikálne. 

Takže tento mesiac si svoje názory nenecháte pre seba. 
Smelo sa postavíte aj k novým pracovným príležitos- 
tiam.

VÁHY
Prvé týždne budú v duchu poznávania a no-
vých zážitkov. Zároveň vám energický Mars 

konečne prihrá zárobkové možnosti, ktoré stoja za to, 
aby ste si poriadne vyhrnuli rukávy.

ŠKORPIÓN
Tento mesiac budete mať neobvykle veľa 
energie. Dosť jej vyplytváte na finančné zá-

ležitosti. Až koncom júna dostanete možnosť uniknúť od 
peňazí a objaviť nové zážitky a nové obzory.

STRELEC
Aj keď bojujete s nejakými démonmi, tento 
mesiac bude hlavne plný lásky. Až koncom 

júna vám začne v hlave strašiť aj niečo ďalšie: majetok 
a peniaze...

KOZOROŽEC
Neodkladajte zmeny v životnom štýle – za tri 
týždne môžete stihnúť veľa. Záver mesiaca už 

bude patriť inej téme – láske. Hravej a vzrušujúcej...
VODNÁR
Nikto si tento mesiac neužije toľko práce, 
ale ani zábavy, ako vy. Posledné júnové dni 

vás navyše podnietia k pozitívnym zmenám v životnom 
štýle.

RYBY
Jún bude rodinne zameraný. Druhá časť 
mesiaca prinesie navyše veľa potešenia a to 

presne podľa vašich predstáv.
■ www.astrotouch.com 
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Po prérii ide Indián so ženou                   
a nemôžu nájs  cestu. Ke  to trvá dlho 
žena mu hovorí:
- Vystre , možno nás niekto bude 
po u !
Indián vystrelí a idú alej. Po dlhšom 
ase žena hovorí zase:

- Vystre  ešte raz, možno nás niekto 
bude po u !
Indián opä  vystrelí a idú alej. Ke že 
sa už schy uje k ve eru, žena znova 
hovorí Indiánovi, aby vystrelil. Ten sa 
na u pozrie a hovorí:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.

Hrajte o CD 23 Záhoráckych piesní. Správnu odpoveď pošlite do 26. 6. 2016 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: „... Výsosť, matka nie, ale môj otec!“ Výherca 
z minulého čísla: Marianna Hurbanová, Šajdíkové Humence. Výherca získal ročné predplatné 
mesačníka ProZáhorí.

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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