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» Malacky
Andrea Zimányiová
na Malackej
hudobnej jari
zdroj: malacky.sk
53. ročník Malackej hudobnej jari je za dverami. Začíname prvým koncertom už 26. marca
o 16. hodine v Kultúrním domečku. Predstaví
sa ANDREA ZIMÁNYIOVÁ so svojou kapelou.
Slovenská multižánrová speváčka si pri
príležitosti vydania
svojho debutového
albumu „Okno do
duše“ pripravila pre
svojich fanúšikov
zmes obľúbených
šansónovo-jazzových piesní z nového CD.
Na koncerte zaznie autorská tvorba od Juraja
Buriana, Adrieny Bartošovej a iných. Žánrovo
pestré a inštrumentálne nápadité diela s vynikajúcimi domácimi textami od Zora Laurinca, s presahom k iným žánrom, sú zárukou
jedinečného koncertu.
Koncert nadväzuje na tradíciu šírenia idey
Šansónových večerov režiséra Jožka Bendárika, pre ktorého bola Andrea Zimányiová
akýmsi precítením a naplnením myšlienky
spievaného šansónu. S úctou a odkazom
k spievanému šansónu tak zaznejú obľúbené
Bednárikove šansóny a nová tvorba talentovanej speváčky. A za pozornosť isto stojí
i to, že v kapele hrá na bicie Malačan Anton
Zajaček.
Obsadenie kapely: Juraj Burian - gitara, Anton
Zajaček - bicie, Tamás Belicza - basova gitara,
Erik Dimitrov - klavír, Viliam Majer - akordeón.
Viac informácii na www.mckmalacky.sk alebo na fb Mestské centrum kultúry Malacky.
Predpredaj vstupeniek na všetky podujatia
MHJ je možný od 1. marca 2017 v KD (kino),
Hviezdoslavova ul. 3, pokladňa je otvorená
vždy hodinu pred akýmkoľvek podujatím alebo online www.kinomalacky.sk.

» ONLINE

mesačník

Dlhodobý „boj“ miest v jednotlivých kategóriách o
detské ihrisko pozná víťazov a sú medzi nimi aj Záhoráci! S počtom 107 180 hlasov ihrisko poputuje
do Skalice. „Veľmi ma teší, že sa v našom meste
objaví toto krásne ihrisko. Zároveň ďakujeme Skaličanom i všetkým ľudom z okolia za hlasovanie!
Spojili sme sily pre naše deti!“ vyjadril sa meststký
poslanec Milan Roman.
Podľa neoficiálnych informácii by sa žihadielko
malo nachádzať na Podhájku /staré ihrisko nad 1.
ZŠ/ alebo na dnes už rozpadnutom ihrisku pri školke
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Skalica aj Senica si vybojovali žihadielko!
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na Hviezdoslavovej ulici. Ak zistíme presnú polohu
ihriska budeme Vás informovať.
200 035 hlasov získala Senica. „Ďakujeme všetkým
aktivitstom ktorí bojovali za ihrisko v našom meste. Senica vytvorila silný team, vďaka ktorému sa
teraz tešíme z úspechu. Zapojila sa cela Senica a
aj okolie a preto verím, že sa bude páčiť deťom
nielen zo Sotinej, kde by malo Žihadielko byt, ale
bude slúžiť všetkým deťom,“ teší sa poslanec mesta
Senica Filip Lackovič.
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Plavebná sezóna na Baťovom
kanále sa otvorí už po 11-ty krát!

Tak ako je v Skalici každý rok zvykom, tak aj tento sa 1. mája uskutoční podujatie Otváranie plavebnej sezóny na
Baťovom kanále. Voda Skalického prístavu bude odomknutá už 11-tý krát.
Organizátori sľubujú zaujímavý program, aktivity pre deti, stánky a skvelú zábavu. Veľké odomykanie vody sa
uskutoční o 12:00 hod. za účasti.
Tešíme sa na vás už 1. mája v prístave Skalica.

HK Skalica:
A ešte k MDŽ ... na foto vidíte, ako naši chalani, vyčesaní, vyštafirúvaní a zrejme aj navoňaní v Maxe obdarovali
ženy a dievčatá kvetinkami k MDŽ! Za foto ďakujeme Erikovi Formánkovi a Zuzane Pardubskej.

Senickú OMS kúpil
Ivan Kmotrík
zdroj: finweb.hnonline.sk
Senický rodák Vladimír Levársky takmer dvadsať
rokov figuroval ako jediný spoločník v spoločnosti
OMS, ktorá sa zaoberá výrobou svietidiel. Tomu však
je koniec, biznismen zo Záhoria uzavrel koncom
minulého mesiaca zmluvu o prevode obchodného
podielu. Informáciu ako prvý priniesol týždenník
Trend.
Novým spoluvlastníkom OMS sa stala akciovka
Grafobal Group, ktorá patrí podnikateľovi Ivanovi
Kmotríkovi.
Úspešná firma zo Záhoria
Spoločnosť vznikla v roku 1995 a zamestnáva
takmer tisíc pracovníkov. Drvivá väčšina produkcie smeruje do zahraničia, až 98 percent výrobkov
smeruje 122 krajín po celom svete, v ktorých OMS
pôsobí, uvádza oficiálny web spoločnosti. Levársky
po revolúcii začal podnikať v malej stavebnej firme,
na starosti mal dovoz svietidiel z Talianska. Po rokoch však zistil, že vyrábať môže aj na Slovensku a
osamostatnil sa.
Z malej firmy v obci Dojč pri Senici časom vybudoval
regionálneho lídra v oblasti výroby a dizajnu priemyselných svietidiel.
V poslednej dobe sa však objavili informácie, že OMS
zápasí s finančnými problémami a hľadá strategického partnera, pripomína Trend. Obe strany sa však
k prípadu odmietli vyjadriť. Levársky v roku 2012
získal prestížny podnikateľský titul Ernst&Young
Podnikateľ roka 2012, verejnosti je známy aj ako
majiteľ prvoligového futbalového klubu v Senici.
Ivan Kmotrík je úspešný podnikateľ, jeho firmy sa
zaoberajú polygrafiou, podniká aj v energetike a na
realitnom trhu. Vlastní spravodajskú televíziu TA3.
Jeho meno figuruje podľa Obchodného registra
v desiatkach firiem. Rovnako ako Levársky, aj Kmotrík je fanúšikom futbalu, vlastní klub ŠK Slovan
Bratislava. Je investorom Národného futbalového
štadióna, na jeho výstavbu získal od štátu 27 miliónov eur.

» Hokejisti HK Skalica pokrstili Záhoráckeho Anjela
Na začiatku posledného finálového zápasu medzi Skalicou a Detvou, z ktorého si Skalica odniesla krásne druhé miesto sa uskutočnil ceremoniál
krstu charitatívneho združenia ZÁHORÁCKY ANJEL. Je to charitatívne občianske združenie ,ktoré
pomáha chorým deťom a deťom v núdzi. „Sme
nesmierne radi, že krst je súčasťou finálového
zápasu HK Skalica a je nám veľkým potešením,
že klub prijal našu ponuku stať sa krstným otcom“ zhodnotili situáciu zakladatelia združenia

Barbara Sosnová a Erik Formánek.
V mene klubu anjelské krídla na ľadovej ploche pokrstil Ľubomír Škápik –
kapitán skalického teamu. Krstilo sa
symbolicky ľadom. Združenie vyzíva
širokú verejnosť, ak máte tip na deti
alebo rodinu ktorej treba pomôcť obrátťe sa na zahorackyanjel@gmail.
com alebo 0949894216.
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KING SHAOLIN
v CoCo Holíč

V CoCo Holíč sa predstavila kapela King Shaolin.
S nimi si zaspievala aj Celeste Buckingham (Official). Predskokanom boli Dali s Lucy G. O zábavu
po koncerte sa postaral Dj N.Y.X. Ten odohraje aj
Filmová NOC no.2 Gatsby PÁRTY už budúci víkend.
FOTO: A.O. Photography - Adam Oliva

Podporte barážové zápasy HK Skalica

Mestský karneval Skalica
V Kultúrnom dome v Skalici sa konal Mestký karneval
pre deti. Desiatky detí sa predstavili v úvodonom defi-

lé, nechýbala dobrá tanečná zábava a bohatá tombola,
v ktorej bolo viac ako 200 cien. Podujatím sprevádzali
Erik Formánek a Petra Hokinková.

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
MALACKY

SVOJE OBĽÚBENÉ NOVINY HĽADAJTE BEZPLATNE VO VŠETKÝCH DOBRÝCH OBCHODOCH PO CELOM ZÁHORÍ

Okres Skalica
Brodské
Dubovce
Gbely
Holíč
Chropov
Kátov
Letničie
Lopašov
Petrova Ves

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište
Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

Lakšárská Nová Ves
Moravský Svätý Ján
Osuské
Plavecký Peter
Prievaly
Prietrž
Rohov
Rovensko
Rybky
Sekule

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov
Okres Malacky
Gajary

Jabloňové
Jakubov
Kuchyňa
Láb
Lozorno
Malacky
Pernek
Plavecký Mikuláš
Plavecké Podhradie
Plavecký Štvrtok

Rohožník
Sološnica
Studienka
Suchohrad
Stupava
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorská Ves
Závod
Zohor

www.prozahori.sk
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Legenda CAPTAIN JACK mieri na Záhorí !
Festival, ktorý sa uskutoční 20 až 22
Júla na Holičskom letisku s exkluzívnou lokalitou na hraniciach Českej a Slovenskej republiky prinesie
návštevníkom opäť veľa noviniek a
skvelý program.
9. rokov na mape najväčších slovenských a českých festivalov oslávi veľkou pridanou hodnotou v podobe
EURODANCE LIVE MEGAPÁRTY na
ktorej vystúpi aj zahraničná hviezda
90 rokov – Captain Jack!
Na letisko v Holíči si pravidelne v
júli nájdu cestu tisícky priaznivcov
dobrej hudby a zábavy. Festival má
každý rok veľmi silné zastúpenie slovenskej a českej hudobnej scény a v
tomto roku tomu prikladáme veľký
dôraz.
Organizátori medzi prvé odhalené
mená spomínajú skupinu Jelen, Horkýže Slíže, IneKafe, Chiki Liki Tu A,

Dymytry, Lenny, Walda Gang, Fuera
Fondo a ďalších. “Máme pripravené
ešte veľké mená slovenskej a českej
scény, ktoré prezradíme postupom
času na našich stránkach, sociálnych
sieťach a médiách” dodáva riaditeľ
festivalu Vladimír Chrenka.
Pre mladých je pripravená opäť
COOL ARÉNA, ktorá je už na festivale osvedčenou zónou a vždy praská
vo švíkoch. Prvým dňom festivalu tu
bude pokračovanie projektu Onion
Magic Story s programom elektronickej hudby, kde sa predstaví napr.
popredný slovenský DJ EKG a ďalší.
Druhý deň bude patriť Hip – Hopu
s populárny českým zoskupením
ATMO music, predstaví sa i raperka
Sharkass a ďalší popredný slovenský a český rapery. Tretí deň v Cool
Aréne obsadí žáner Ragaae, kde vystúpi napr. česká stálica tohto žánru
Švihadlo, za slovenské farby Medial

Banana, ragaae partiu doplnia Ting,
Rida Radar, N30akustika a ďalší.
Tento rok sa vracia aj obľúbená
Moto Zóna s Rock stage ako oficiálny medzinárodný motozraz, na
ktorom sa v rámci nového projektu
WORLD TRIBUTE SHOW” predstavia
najväčšie svetové tribute – revivalové kapely zo zahraničia, ktoré sú
zložené zo špičkový umelcov a zbierajú úspech po celom svete. Skupiny
U2, QUEEN, AC-DC, KISS, IRON MAIDEN, RAMMSTEIN a veľa ďalších, sú
zárukou plnohodnotnej šou vrátane
pestrých súťaží i pikantných sprievodných programom nie len pre
motorkárov.
Aktuálna cena vstupenky je 23 eur.
Cena sa však bude od 1. 5. 2017 zvyšovať ! Vstupenky sú v predaji v sieti
Eventim. V Holíči zakúpite vstupenky v predajni Farby Laky Paint, Kukučínova 1139/2 u kruhového objazdu.
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Poznáme trest mladíka za strašnú Rodina zo Skalice po pohrebe
tragédiu na Skalických rybníkoch! našla prázdny hrob!
V decembri 2015 sme Vás informovali o veľkej tragédii v Skalici. Partia mladých, alkoholom posilnených ľudí si sadli za volant a vybrali sa smer rybníky.
Nezvládli však zákrutu a skončili vo vode. Polícia, ktorá prišla na miesto činu
z hladiny rybníka vytiahla. V aute našli už Tomáša M. († 25) a Miloša V. († 29)
z Holíča. ktorých nehybné telá z auta vytiahli.

Za volantom osobného auta Renault Megane v osudný večer o 22.20 hodine
sedel Jozef (18), ktorý nemal vodičský preukaz. Ten z miesta nehody ušiel. .
Mladíka, ktorý šoféroval auto smrti, policajti chytili. V dychu mu zistili 0,45
mg/alkoholu, čo je v prepočte 0,9 promile alkoholu. Navyše mal pri sebe
marihuanu, z ktorej by sa dalo urobiť najmenej sedem dávok. Aký dostal na
súde trest?
Súd v Skalici sa rozhodol udeliť mu trest odnatia slobody za usmrtenie dvoch
osôb na 5,5 roka. Navyše mu súd na doživotie zakázal šoférovať a musí sa
podrobiť protitoxikomanickému liečeniu. Rozsudok je právoplatný a nie je
možné sa voči nemu odvolať.

zdroj: cas.sk

Pred tromi týždňami prišla rodina zo Skalice o svoju svoju milovanú mamičku a manželku Emíliu. Počas prechádzania cez prechod ju zrazilo auto. Boj
o život prehrala. Rodinu však čakal po pohrebe šok. Pani Emília sa v hrobe
nenachádzala. Prípadom sa už zaoberá advokátska kancelária.
„Na pohreb prišlo niekoľko stoviek ľudí. Všetci videli kam, do ktorej jamy
ju pochovávame. Ráno sme prišli zapáliť sviečku a skoro sme všetci skolabovali, keď sme zbadali, že hrob, do ktorého sme pochovávali Emíliu, je
prázdny. Oni ju v noci preložili do iného hrobu. Nikto nás na to neupozornil,“ zhodnotil pre Nový Čas manžel.

Vyjadrenie pre Nový Čas podal aj riaditeľ cintorína v Skalici. „Zlyhal ľudský
faktor. Pracovníci vykopali jamu, ktorá už patrila niekomu inému a ten
človek nástojil na tom, že chce len tú jamu, kde už bola pochovaná pani
Emília. Preto sme okamžite konali a rakvu so zosnulou sme dali o tri jamy
ďalej,“

Ukájal sa v kríkoch pri pohľade na
deti!

Včera v poobedných hodinách sme prijali na našom pracovisku telefonický
oznam, že pri skateparku sa nachádza v kríčkoch v blízkosti železničnej trate
starší muž a sexuálne sa ukája pri pohľade na hrajúce sa deti. Na miesto
bola ihneď vyslaná hliadka, ktorá našla uvedeného muža vychádzať z kríkov.
Na facebooku sa objavil príspevok Martina Hečka s výzvou aby si rodičia dali Muža sme zadržali a následne odovzdali Policajnému zboru SR. 58-ročný
pozor na svojich „pubertiakov“. Muž z Trnavy pod pohnutkou náhodných muž z Lipan by mal čeliť obvineniu z trestného činu výtržníctva. Ďakujeme
rozhovorov nadväzuje známosti s jasným sexuálnym úmyslom. Načapali tak týmto oznamujúcej žene za spoluprácu pri prichytení páchateľa.
muža v Senici.
Ivan Jurkovič, náčelník MsP

Rodičia pubertiakov POZOR! Na
Záhorí ich obťažuje muž z Trnavy!

Novinky z Bratislavskej župy
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Frešo: Župy môžu byť silnejšie

Viac kompetencií a väčšia zodpovednosť za život obyvateľov v danom regióne. To je podľa
župana Pavla Freša cesta ako zvýšiť volebnú
účasť pri voľbách do VÚC, ktoré nás čakajú
v novembri.
Zaskočil vás návrh na zrušenie žúp?
Každý, kto to myslí so župami vážne, by s takouto iniciatívou nikdy neprišiel. Nechápem to ako
snahu niečo zlepšiť ale práve naopak, utiecť od

nejakej zodpovednosti, prípadne zvýšiť svoju popularitu. Tieto
a podobné iniciatívy sa tu objavujú vždy pred voľbami do VÚC.
Nemajú za cieľ niečo vyriešiť, či
zlepšiť ale len zaujať prípadne
upozorniť na autorov týchto
myšlienok. Pritom na fungovaní
žúp je čo zlepšovať a my sa o to
v Bratislavskom kraji pokúšame
celé volebné obdobie. Všetko sa
nedá stihnúť za 4 roky.
Jedným z argumentov v prospech zrušenia krajov je nízka volebná účasť vo voľbách
do VÚC. Čo si o tom myslíte?
K voľbám do Európskeho parlamentu chodí menej ako 13%,
tak zrušíme samotné voľby? Táto logika nahráva
rôznym extrémistom a podporuje rastúce znechutenie ľudí z demokratických inštitútov a inštitúcií.
Škoda len, že túto samodeštrukciu vymýšľajú demokratickí politici v národnom parlamente.
Niektorí argumentujú aj faktom, že zrušením krajov by sa vyriešil problém opätovného zvolenia Kotlebu v Banskobystrickom
kraji.

Toto je veľmi zradný argument. A čo ostatné
kraje? Má sa celý zabehnutý systém meniť kvôli
jednému kraju? Kraje nemôžu byť fackovacím panákom. Tak ako sa bystrický župan dostal k moci,
tak by mal o ňu prísť, v demokratických voľbách.
V tom sa odlišujeme od extrémistov a náckov.
Musíme veriť v naše hodnoty, ak ich však zradíme
preto, že sa nám to práve hodí, vráti sa nám to.
Nevzdávajme sa.
Čo by župám pomohlo?
Myslím, že je dobré, že sa voľby do obcí a miest a
voľby do VÚC spojili do jedného termínu. To pomôže k vyššej účasti. Regióny treba pri voľbách
rozdeliť na čo najviac jednomandátových obvodov, aby sme ukázali, či má väčšinový systém
na úrovni veľkých volieb, o ktorom básnia strany,
niekedy v budúcnosti zmysel. Ja si myslím, že má.
Aby boli regióny silnejšie, musia mať z centrálnej
vlády viac kompetencií. Časom by mala na nich
prejsť politika zamestnanosti, sociálnej pomoci,
daní.
Čo čaká župu v tomto roku?
Nový cyklovlak na Záhorí, oprava Synagógy
v Senci, nové dotácie na šport a mládež, obchvat
Rohožníka, oprava stredných škôl a vyššia podpora stredoškolského vzdelávania. Bude toho veľa.

Vlaky sa vrátia do Plaveckého Podhradia

Po štrnástich rokoch sa na koľaje vedúce do Plaveckého Podhradia vďaka Bratislavskému samosprávnemu
kraju vrátia vlaky. Nový spoj začne premávať od apríla
a slúžiť bude aj cyklistom.
Víkendové vlaky zo Zohora do Plaveckého Podhradia
budú priamym pokračovaním osobných vlakov Záhorská Ves – Zohor, kde už v súčasnosti je zabezpečená
osobná doprava. V Zohore bude možné prestúpiť na

» Cestovný poriadok

osobné vlaky z Bratislavy. Okrem miest na sedenie povezú vlaky aj cyklovozeň na prepravu bicyklov.
Vlak bude sezónnym víkendovým spojom a premávať
bude od 29. apríla do 1. októbra v soboty a nedele.
„Radi sme prijali ponuku na spoluprácu s Bratislavským samosprávnym krajom a aj takouto
formou sme sa rozhodli podporiť cykloturistiku
v regióne Záhorie. Trať vedie popri pohorí Malé

Plavecké Podhradie – Zohor – (Záhorská Ves)

Odchody zo
Zohora
8:50
16:50

Príchody do
Plaveckého
Podhradia
9:35
17:35

Odchody
z Plaveckého
Podhradia
14:23
18:23

Príchody do
Zohora
15:07
19:07

Vlaky premávajú od 29. 4. do 1.10. 2017 v dňoch pracovného pokoja.
Spoj do Plaveckého Podhradia prichádza do Zohora zo Záhorskej Vsi, opačne vlak z Plaveckého Podhradia
v Zohore pokračuje do Záhorskej Vsi. Vo vlaku je radený špeciálny vozeň na prepravu bicyklov.
Zohor je prestupným uzlom na osobné vlaky Bratislava – Kúty a späť.

Karpaty, takže obľúbené turistické ciele ako Plavecký hrad, vrchy Vysoká alebo Vápenná sa stanú
v sezóne dostupné aj vlakom,“ hovorí Karol Martinček, člen predstavenstva a riaditeľ úseku obchodu
ZSSK. Dodáva, že obnovenie dopravy bolo možné
vďaka objednávke a financovaniu bratislavskej krajskej samosprávy.
Spoje budú zaradené do Integrovaného dopravného
systému Bratislavského kraja, takže cestujúci v nich
využijú aj prestupné lístky na prímestské autobusy
a bratislavskú MHD. Zároveň v nich budú k dispozícii
všetky zľavy ZSSK vrátane bezplatnej prepravy.
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» Vráťme knihy do škôl
6. ročník

Tieto knihy
odporúčajú
chalani
tip Maxa Bolfa

Andy Weir: Marťan
tip Davida Krajčíka

Stephen Chbosky:
Charlieho malé
tajomstvá
tip Gregora Milera

George Orwell: 1984

Čítaj a vyhraj!
Prečítaj knihy, registruj sa, napíš na
www.vratmeknihydoskol.sk
a vyhraj atraktívne ceny!

Moderná doba ponúka deťom a mladým
ľuďom množstvo voľnočasových aktivít a
tie tradičné, ako je čítanie kníh, už nie sú
také populárne ako kedysi. Aby silu kníh
spoznali aj súčasné deti, pripravil pre nich
Bratislavský samosprávny kraj spolu s ďalšími partnermi motiváciu. Už šiesty ročník
súťaže Vráťme knihy do škôl im môže priniesť lákavé výhry.
Cieľom projektu, ktorý spoločne organizujú
ABCknihy.sk, Bratislavský samosprávny
kraj, vydavateľstvá IKAR a Raabe, je podpora čítania u detí a mládeže a vzbudenie
ich záujmu o literatúru.

Mladí čitatelia sa do súťaže môžu
»zapojiť
od 1. februára do 31. marca
2017 zaslaním krátkeho textu o prečítanej knihe, ktorú si sami zvolili.
V texte objasnia dôvody, pre ktoré si
vybrali práve túto knihu, a popíšu, čo
im dielo prinieslo.
Škôlkari nakreslia obrázok na základe
učiteľom alebo inou osobou prečítaného textu.
Žiaci I. stupňa základných škôl môžu
poslať buď text, alebo obrázok.

»

Z príspevkov od čítajúcich detí a
mládeže budú vyžrebovaní víťazi za
jednotlivé kategórie, pre ktorých je
pripravených viac ako 60 cien. Žiaci
a študenti budú súťažiť o elektronické čítačky, balíčky kníh, ale aj výlet
do Bruselu. Najaktívnejšia škola získa
odborné publikácie od vydavateľstva
Raabe.

budú aj Knižní anjeli,
»ktoríOcenení
vedú mládež k literatúre. Na túto
cenu navrhujú študenti knihovníka
či učiteľa slovenského jazyka, ktorý
u žiakov podporuje záujem o čítanie.

Do súťaže sa možno zapojiť na webovej stránke
www.vratmeknihydoskol.sk, kde nájdete aj podrobné
informácie a pravidlá.
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Televízna show na divadelných doskách

Divadlo Aréna pokračuje v nastoľovaní tabuizovaných tém novou inscenáciou EXTASY SHOW,
ktorú uviedlo v premiére koncom januára. Po
úspešných inscenáciách ako Closer (Na dotyk),
Írska kliatba a Vibrator-Play si režisér Juraj Bielik
vybral titul, ktorý poukazuje na to, ako zaobchá-

dzame so staršími ľuďmi.
Tragikomédia z pera súčasnej rakúskej dramatičky
Constanze Dennig sa síce odoháva v ďalekej budúcnosti, no je príbeh o starých ľuďoch nastavuje
zrkadlo ich životu v dnešnom, často krutom a ne-

milosrdnom svete. Na pozadí krásnej a nablýskanej
televíznej show sledujeme osud piatich postáv, ktoré v roku 2047 dosiahnu vysoký dôchodcovský vek.
Sociálny systém zlyháva, ľudia sa neustále dožívajú
vyššieho veku a mladá generácia sa o nich nedokáže postarať. Táto situácia sa stane námetom pre televíznu reality show s priliehavým názvom „Extasy
show“.
Ľudia z rôznych sociálnych vrstiev, no najmä so svojským prístupom k životu sa stretávajú tesne pred
živým vysielaním v zákulisí a postupne odhaľujú
svoje osudy, sny, túžby a nádeje, na naplnenie ktorých im už neostáva veľa času. Jedine, ak by dosiahli
v teste výnimočne dobré výsledky. Groteskné situácie nám približujú život starých ľudí, ktorí zažili viac
ako si mnohí myslíme alebo ako si oni sami pamätajú. Ten, kto v teste nedosiahne potrebný počet bodov mieri rovno na párty, kde ho už čaká otrávené
prosecco a pesnička na želanie. Kto zo súťažiacich si
predĺži svoj život o ďalší rok zistíte v Divadle Aréna.
V réžii Juraja Bielika sa predstavia Michal Ďuriš,
Zuzana Frenglová, Jozef Pročko, Zuzana Skopálová,
Tatiana Kulíšková, Dušan Cinkota, Petra Blesáková a
Ján Tribula.

Letmý sneh v Astorke
V januári uviedlo divadlo Astorka Korzo 90´
svoju novú hru Letmý sneh, ktorá je dramatizáciou rovnomenného románu Pavla Vilikovského. V réžii Juraja Nvotu sa divákom
predstavia hviezdne mená ako Ady Hajdu,
Miroslav Noga, Szidi Tobias či Peter Šimun.
Láska k partnerovi, (ne)schopnosť milovať bez
zábran, priateľské väzby, strata pamäti u človeka i
spoločnosti, oslobodenie sa od vnútorných zábran
a tiež pocit, že sa valí lavína, ktorá prináša zánik. To
všetko sú motívy, ktoré spolu vytvárajú zaujímavé
dielo nútiace diváka zamyslieť sa.
Dej divadelnej hry sa sústredí na Čimborazku, muža
v strednom veku, ktorý do svojho životného priestoru necháva vstúpiť len manželku Lienku a priateľa
Štefana, prezývaného aj „nevlastné dvojča“. S Lienkou láskyplne zdieľa svoj súkromný a intímny svet a
s jazykovedcom Štefanom hľadá odpovede na rôzne
filozofické otázky.
Idylický príbeh sa začína zauzľovať pre zvláštne
správanie sa Lienky, ktorá sa malými krokmi začína Čimborazkovi vzďaľovať. Nepamätá si spoločné
zážitky, chvíľkami reaguje nepriateľsky a do prítomnosti vťahuje reálne i fiktívne osoby z minulosti.
Čimborazka si začína uvedomovať svoje chyby z mi-

nulosti, ktorými manželke a ich spoločnému vzťahu
ublížil.
„Tá téma je v podstate vážna, ale je veľmi hravo
uchopená, respektíve to vážne je vyvažované
vzťahom hlavného predstaviteľa s kamarátom
dvojčaťom Štefanom, kým jeden hľadá provokatívne otázky, druhá polovička sa na ne snaží

vedecky odpovedať. Toto vyvažuje smutný osud
hlavnej dvojice manželov, keď manželka prichádza o pamäť. Nemá strhujúci príbeh, je určená všetkým, je to vlastne uvedomenie si, že až
v momente, keď strácame to najcennejšie, tak
si uvedomujeme, že sme neboli schopní prejaviť
lásku, keď bolo treba, vlastne plačeme vždy trocha neskôr,“ uviedol pre TASR režisér Juraj Nvota.
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Úprava rozpočtu umožní investície
Na februárovom zasadnutí Zastupiteľstva Zámerom navrhovanej zmeny rozpočtu BSK Vďaka úveru bude možné rekonštruovať diBratislavského samosprávneho kraja schválili bolo prijať úver v sume 12 735 400,00 EUR. vadlá, ale aj 8 domovov sociálnych služieb a
poslanci jednohlasne zmenu rozpočtu
12 stredných škôl v pôsobnosti BratiBSK v roku 2017. Rozhodnutie poslavského samosprávneho kraja. Časť
slancov umožní prijať úver, z ktorého
týchto financií bude smerovať aj do
budú financované investičné projekty.
regiónu Záhorie. Financie umožnia
napríklad rekonštrukciu cesty medzi
„Schválili sme sériu projektov, ktoMalackami a Rohožníkom, vybudovaré sa od decembra posunuli oveľa
nie obchvatu Rohožníka či pamiatkobližšie k realizácii. Je to unikátny
vú obnovu kaštieľa v Stupave.
krok, lebo bežne vo volebné roky
zastupiteľstvá už žijú voľbami, u
Po schválení navrhnutých zmien
nás sa však maká na plno,“ vyjadril
zostáva rozpočet župy naďalej vyrovsa bratislavský župan Pavol Frešo.
naný.

ZAŽI BEŽECKÝ VÍKEND
V SRDCI EURÓPY
ZAREGISTRUJ SA UŽ DNES NA
NEDEĽA 2. APRÍL 2017

MARATÓN - POLMARATÓN - ŠTAFETOVÝ BEH

(21 km)

SOBOTA 1. APRÍL 2017

DESIATKA (10 km) - MINI MARATÓN (4,2 km) - DETSKÉ BEHY - PRETEKY LEZÚŇOV

facebook.com/bratislava.marathon

BRATISLAVAMARATHON.COM
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MIKADO CITY RACE 2017 V SKALICI!

MIKADO CITY RACE 2017 / INFLATABLE OBSTACLE FUN niečo
čo ste ešte nezažili,....
Už onedlho sa na Slovensku uskutoční premiéra nového
konceptu športového podujatia v behu cez obrie nafukovacie prekážky.
Centrum mesta Skalica sa v rámci osláv 800 výročia mesta
Skalica stane svedkom podujatia

MIKADO CITY RACE 2017, ktoré je premiérou nového konceptu športového podujatia 5K INFLATABLE FUN. Tento
koncept ponúka nielen možnosť zašportovať si ale aj zažiť
jedinečnú zábavu na ktorú sa len tak nezabúda!
27.5.2017 sa o 9:00 hod v priestore dopravného ihriska v
Skalici odštartuje hlavná FUN ZÓNA,ZÓNA ŠTARTU a CIEĽA,
DETSKÁ ZÓNA, GASTRO ZÓNA, PARTNERS ZÓNA.

Počas dňa sa podujatia exhibične zúčastnia známe osobnosti zo sveta športu a show biznisu, ktoré zároveň na
tomto podujatí podporia hlavnú myšlienku, vyzbierať na
podujatí finančné prostriedky pre chránenú dielňu a denný
stacionár MIKÁDO v Skalici. Vstup pre divákov celého podujatia vrátane všetkých detských atrakcií je ZDARMA. Príďte
si zašportovať, zabaviť sa a podporiť dobrú vec.

Cena Skalickej mládeže sa dostáva do posledného kola. Z 50 nominovaných sme vybrali semifinálovú 13. Formou verejného
hlasovania na našej FB stránke ste vybrali finálovú trojku. Celkovo do semifinále prišlo 1964 hlasov. Finálové hlasovanie
začne v priebehu marca.
Do finále sa prebojovali: RADOSLAV REKOŠ - 34,00%, MIROSLAV BUZRLA - 14,86%, DOMINIKA HÁDLIKOVÁ - 13,39%
V semifinále ste mali možnosť hlasovať za týchto nominovaných:
KRISTÍNA BOLEBRUCHOVÁ
Školský psychológ na III.ZŠ Skalica, vo volnom čase práci detom z málo podnetného prostretdia. V spolupráci s Rómskym
advokačným a výskumným strediskom (RAVS) usporiadala
aktivity pre nerómske a rómske deti, aby sa navzájom spoznávali a búrali predsudky.
MIROSLAV BUZRLA
Hudobník z ľudovej hudby Pláňava, venujúci sa vychovávaniu
mladších nástupcov v skupine a taktiež dievčenskej speváckej
skupine.

DOMINIKA HÁDLIKOVÁ
Zakladateľka tanečnej skupiny TAXIS fungujúcej pod Základnou umeleckou školou v Skalici a jej dlhoročná vedúca. Už 20
rokov venuje svoju energiu tancu a deťom. Pod jej vedením
skupina získala pevné zázemie na tanečnej scéne.
MICHAL HOLAZA
Osobný tréner venujúci sa kondičnej príprave športovcov formou osobných a skupinových tréningov. Taktiež sa venuje
online poradenstvu, konzultáciam a stravovacím plánom.
ANTÓNIA CHALÚPKOVÁ
Dlhoročná učiteľka folklórneho tanca a vedúca DFS Skaličánek
fungujúceho pod ZUŠ Skalica. Bývalá učiteľka Slovenského
jazyka.

ROMAN JANÍK
Venuje sa deťom a mládeži či už formou detských táborov, spevokolu, divadiel, muzikálouu, výletov pre
deti.
DEA KADLÍČKOVÁ
Predsekyňa ŠSKP (Športovo strelecký klub polície)
Skalica, ktorá sa dlhodobo venuje rozvoju športovej
streľby v meste Skalica a predovšetkým sa venuje mládeži v športovej streľbe.
SANDRA MICHÁLKOVÁ
Dlhoročná tanečníčka tanečnej skupiny TAXIS, v dnešnej dobe fungujúca už ako trénerka TAXIS-u
JÁN NEMEC
Tréner mladších žiakov Mestského Futbalového Klubu
Skalica - U13.
PETER OREMUS
Bývalý slovenský hokejový útočník, venuje sa trénerskej činnosti Skalickej juniorky (MHKM) a teamu HK
Skalica.
RADOSLAV REKOŠ
Tréner dorastu Mestského Hokejového Klubu Mládeže
Skalica.
PATRIK ROMANČÍK
Brankár HK Skalica, ktorý venuje svoj voľný čas prezentácii hokeja u mladých ľudí.
RADOSLAV SMETANA
Hráč HK Skalica, tréner starších žiakov 7. a 8. ročníka
Mestkého Hokejového Klubu Mládeže Skalica.
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» Hokej

SKALICA – VICEMAJSTER

» Najväčšia

hokejová návštevnosť v sezóne
bola v Skalici!
Portál prvaliga.sk vydala oficiálne čísla návštevnosti zápasov
v základnej časti a taktiež v play off. V priemernej návštevnosti
základnej časti skončila Skalica na tretom mieste s priemerom
642. (Predbehli ju Michalovce – 695 a Prešov 783)
Skalica si však titul „hokejové mesto“ vybojovala v play off,
kedy prekonala rekord návštevnosti prvej ligy s návštevnosťou
finále – 3642 divákov. Návštevnosť finále je najväčšia v Skalici
za posledné tri roky. Naposledy 17. marca 2013 v extraligovom
štvrťfinále proti Piešťanom ešte aj s legendárnym Žigmundom
Pálffym. Vtedy bolo na skalickom štadióne 4057 divákov. Skaličania skončili prvá aj v celkovej návštenosti kedy sa za celú
sezónu HANT arénu navštívilo 30145!

Začína hokejová baráž. Pozrite si rozpis zápasov!
PIATOK 17.3. – 17:30 Trenčín – Skalica
NEDEĽA 19.3. – 17:30 Skalica – Detva
UTOROK 21.3. – 17:30 L. Mikuláš – Skalica
PIATOK 24.3. – 17:30 Skalica – Trenčín
NEDEĽA 26.3. -17:30 Detva – Skalica
UTOROK 28.3. – 17:30 Skalica – L. Mikuláš
PIATOK 31.3. – 17:30 Trenčín – Skalica
NEDEĽA 2.4. – 17:30 Skalica – Detva
UTOROK 4.4. – 17:30 L. Mikuláš – Skalica
PIATOK 7.4. – 17:30 Skalica – Trenčín
NEDEĽA 9.4. – 17:30 Detva – Skalica
UTOROK 11.4. – 17:30 Skalica – L. Mikuláš

www.prozahori.sk
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» Hokej

PRVEJ LIGY!
Detva po 2 rokoch opäť na prvoligovom tróne
Tretí finálový zápas na Záhorí priniesol definitívne
rozuzlenie v otázke tohtoročného víťaza BUDIŠ 1. Hokejovej ligy. Detvania začali piatkový duel aktívnejšie
a v prvej tretine sa dostali do vedenia. Hra nabrala v
prostrednom dejstve rýchly spád, Skalica pridala do
tempa, výsledkom čoho bolo vyrovnanie. Podpoľanci
boli hokejovejší, no Záhoráci hrozili z nebezpečných
brejkov. Obaja brankári sa niekoľkokrát vyznamenali
skvelými zárkokmi a duel doviedli cez predĺženie až do
nájazdov. V ňom rozhodol presný zásah Gašpara a gejzír detvianskej majstrovskej radosti odštartoval Orčík
po poslednom úspešnom zákroku. Detvianske „Medvede“ sa po dvoch rokoch stávajú opäť víťazmi našej
druhej najvyššej hokejovej súťaže. BLAHOŽELÁME!

HC 07 Orin Detva – víťaz 1. hokejovej
ligy SR v sezóne 2016/2017
HK Skalica – HC 07 Orin Detva 1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:0
- 0:1) Konečný stav série: 0:3
Góly: 25. Kučera (Hluch) – 6. Videlka (Hrušík, Huňady), rozhd. náj. Gašpar. Strely: Vylúčenia: 4:5. Presilovky: 0:0. Oslabenia: 0:0. Rozhodcovia: M. Novák,
J.Konc – Frimmel, Holomek. Diváci: 3642.
Skalica: Petrík – P. Horváth, Škápik, Drahorád, Kukliš,
Pavešič, Mikéska, Hílek, Smetana – Petráš, Vereš, M.
Romančík – Kňazev, Kučera, Hluch – Dvonč, Brodek, P.
Kotzman – Janáč, Halabrín, A. Kotzman.
Detva: Orčík – Sládok, F. Fekiač, Šimon, Gachulinec,
Zorvan, Valjent, Jendroľ – Gašpar, V. Fekiač,
Škvaridlo – Žilka, Petro,
Török ml. – Říha, Srnka, Poliaček – Hrušík,
Huňady, Videlka – F.
Šedivý.

Dopisovateľ: Miroslav Minďáš, HK Skalica
Skaličania vstúpili do zápasu aktívnejšie, ale už po pár
minútach prebrali iniciatívu hostia. Boli lepším tímom
a vytvárali si pred domácou bránkou tlak i šance. Ako
prvý sa do streleckej listiny v 6. minúte zapísal Videlka. V prostrednej časti zápasu sa hral vyrovnala a
hral sa húževnatý, silový hokej. Po nevinnej akcii pred
brankárom hostí sa v 25. minúte zrodil vyrovnávajúci
gól z hokejky Kučeru. V nasledujúcich minútach sa hra
prelievala vo vysokom tempe zo strany na stranu, rodili sa šance, vynikali brankári a atmosféra na zimnom
štadióne aj vďaka rekordnej návšteve bola vynikajúca.
Dvakrát v zápase zvonila konštrukcia oboch bránok ,
ale gól už do 60. minúty nepadol. Mohol hneď v úvode
predĺženia, pretože pár sekúnd pred koncom riadnej
hracej doby išli domáci do štyroch. Ani v nastavenej
20-minútovke gólmani za chrbát puk nepustili, a tak
sa rozhodovalo v nájazdoch. Jediný premenil detviansky útočník Gašpar. Jeho gól rozhodol o titule prvoligového víťaza pre HC 07 Orin Detva.

foto: zdroj hk skalica
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» Horoskop
BARAN
Tento mesiac túžite po uznaní a aj finančnom ocenení. Konečná bilancia dopadne
dobre. Nezabudnite občas úplne vypnúť.
BÝK
Spoločenské dni striedate s dňami, počas
ktorých ostávate v ústraní, aby ste rekapitulovali a pripravili si nové stratégie. Záver mesiaca už
bude výrazne akčnejší.
BLÍŽENCI
Marec by mohol byť spoločensky aktívny,
ale najprv vám v tom budú brániť pracovné
povinnosti a neskôr aktivity Marsu v tajomnom dome
podvedomia.
RAK
Vrcholí obdobie vzdelávania a sebazdokonaľovania. Všetko nové, čo ste sa naučili,
budete môcť hneď aj zúročiť. Je tu totiž zaujímavá
pracovná výzva.
LEV
Najradšej by ste unikli a objavovali nové
obzory. Najprv vám v tom môžu zabrániť
majetkové záležitosti niekoho iného a neskôr vlastný
workoholizmus.
PANNA
Tento mesiac musíte zariadiť isté majetkové záležitosti. Až posledný týždeň dostanete možnosť uniknúť a dopriať si nové zážitky.
VÁHY
Pracujete za dvoch ale nezabúdate ani na
zlepšenie kondície. Témou číslo jedna je ale
partnerstvo a láska.
ŠKORPIÓN
Máte pred sebou množstvo rutinnej práce a
aj kondíciu treba zlepšiť. Na konci mesiaca
si užijete vášeň v partnerských vzťahoch.
STRELEC
Ostatní vám môžu závidieť. Málokto si
tento mesiac užije toľko zábavy, ako predstavitelia vášho znamenia. Posledné dni vás navyše
podnietia k pozitívnym zmenám v životnom štýle.
KOZOROŽEC
Téma rodiny je aktuálna celý mesiac. Koncom marca si budete navyše užívať presne
podľa vašich predstáv.
VODNÁR
Témou mesiaca je komunikácia. Čaká vás
rekordné množstvo dôležitých aj nezáväzných stretnutí a rozhovorov. Záver mesiaca prinesie
aktivity, súvisiace s rodinou a domácnosťou.
RYBY
Výdavky sú nemalé a tak ste sa rozhodli, že
musíte za každú cenu vylepšiť rodinný rozpočet. Až koncom mesiaca si nájdete čas aj pre svojich
blízkych.
www.astrotouch.com

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

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o knihu Vademecum zdravej výživy. Správnu odpoveď pošlite do 26. 3. 2017
na e-mailovú adresu sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ
Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica. Tajnička z minulého čísla: „... ležíte na sklenej streche jedálne.“
Víťaz z minulého čísla: Vladimír Daniel, Brodské. Výherca získal zásteru a tričko ProZáhorí.
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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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