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» Malacky

Szidi Tobias si podmanila 
malacké publikum

zdroj: malacky.sk, 
text: Ľ. Pilzová, foto: M. Macejka

Jednou z hudobných lahôdok tohtoročného 
Kultúrneho leta bolo vystúpenie šansoni-
érky Szidi Tobias. Pôvodne sa malo konať 
v príjemnom prostredí na nádvorí kaštieľa, 
avšak kvôli nepriaznivému počasiu sa pre-
sunulo do kina. Atmosfére to však vôbec 

neublížilo. Szidi si svojím neopakovateľným 
zastretým hlasom podmanila malacké pub-
likum. Zaplnené hľadisko pozorne počúvalo 
jej veselé i smutnokrásne výpovede o živote 
a vzťahoch, ale zazneli aj intímne podané 
rôzne ženské pohľady na svet (Jediná, Tvr-
dohlavá, Milovaná, Divá ruža). Sprevádzali 
ju skvele zohratí muzikanti Andrej Gal (vi-
olončelo), Viliam Majer (akordeón) a Milan 
Vyskočáni (akustická gitara, syntetizátor).  

Inline paráda spája sily so Záhoráckym anjelom
Skalický prístav na Baťovom 
kanáli aj tento rok zažije tra-
dičnú akciu Inline paráda. 
Tento rok sa uskutoční už po 
11.-krát. V tomto roku sa spo-
jili organizátori s charitatív-
nym občianskym združením 
Záhorácky anjel. 26. augusta 
na všetkých účastníkov čaká 
bohatý program ako pre deti 
– Šašo Fifo, Víla Ella, tak aj pre 
dospelých – Klára Kudláčo-
vá, Martin Jakubec a mnoho 
ďalších atrakcií. Aj tento rok 
sa účastníci pokúsia prekonať 
Slovensky rekord živej reťaze Inline korčuliarov. Pre deti 
bude pripravené maľovanie na tvár, aquazorbing, pirát-
ska cesta, skákací hrad a veľa dalších.

Po najúspešnejšom otváraní prístavu v Skalici sa organi-

zátori pokúšajú vytvoriť novú akciu v priestoroch prísta-
vu. Ide o športovú akciu s charitatívnym podtextom, 
z ktorej výťažok poputuje Samkovi s detskou mozgovou 
obrnou. „Tento rok sa rozlúčime s letom Inline parádou 
už 26. augusta. Veríme, že prístav navštívi veľa návštev-

níkov. Program bude ešte bo-
hatší ako 1. mája na otváraní, 
tento raz si vyberie naozaj 
každý,“ dodáva jedna z prevá-
dzkovateľov Prístavu v Skalici, 
Martina Wagner.

„Rekord máme v pláne preko-
návať okolo 15. hodiny. Verí-
me, že sa nám tento rok podarí 
znova rekord prekonať,“ dodá-
va pani Wagner. Pre inlinistov 
budú pripravené zaujímavé 
súťaže v korčuľovaní.
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Piatykrát sa umeleckí remeselníci zo Slovenska i zahraničia v Skalici stretli v piatok 7. júla.
Počasie sa s organizátormi zrána zahrávalo, ale napokon sa umúdrilo a podujatie sa uskutočnilo v plnom rozsahu. Otvoril ho 
za organizátorov, občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá Miloš Kunkel a za mesto Skalica prednosta mest-
ského úradu Anton Bobrík. Pre návštevníkov bolo okrem ukážok desiatok remesiel pripravený bohatý sprievodný program.

» Senica
Chystá sa nové 
detské ihrisko 

na Robotníckej ulici
zdroj: senica.sk

Mesto Senica urobilo v uplynulom období 
revíziu všetkých detských ihrísk v meste. 
Ihriská, ktoré nespĺňajú právne normy a 
revíziou neprešli, museli byť odstránené, 
keďže by mohli byť pre hrajúce sa deti ne-
bezpečné. Mesto sa však zaviazalo tieto 
staršie a necertifikované ihriská nahrádzať 
postupne novými modernými. Jedno také 
o pár dní vyrastie na Robotníckej ulici.

Ihrisko za zhruba 10-tisíc eur by malo vy-
rásť za 4 – 6 týždňov. Pôvodnú starú šmý-
kačku nahradí kompletné ihrisko s hracou 
zostavou, dvojhojdačka a húpadlo na pru-
žine. Ihrisko bude určené pre deti od 3 do 
11 rokov. Hracia zostava sa bude skladať 
zo 4 veží, šmýkačky, tobogánu, rebríka, 
schodov, obsahovať bude aj šplhaciu sieť, 
lanovú lávku, dve lezecké steny s úchytmi, 
mostík a tunel na preliezanie. „Mesto Se-
nica má v pláne budovať väčšie centrálne 
ihriská, kde majú možnosť stretnúť sa deti 
i mamičky z celého okolia. Chceme nasto-
liť takýto trend, ako len budovať šmýkač-
ku či húpačku za každým domom, čo je ná-
ročné finančne i na odsledovanie porúch 
na toľkých malých ihriskách,“ informoval 
zástupca primátora Ján Hurban.

Nové ihriská, či doplnené hracie prvky by 
podľa jeho slov mali postupne pribudnúť i 
v ďalších častiach mesta. Hracia zostava bu- 
de umiestnená na ulici Gen. L. Svobodu, 
v MŠ L. Novomeského bude doplnená špl- 
hacia zostava a húpadlo na pružine, na ih- 
risku v Čáčove pribudne deťom hojdačka.

Stretnutie umeleckých remeselníkov

Kolektív hádzanárskych dorastencov si verí aj túto sezónu
Starší dorastenci Malacky – Stupava, 
s novým trénerom Mariánom Rum-
melom, začali prípravu 17. júla. Nový 
kolektív, do ktorého prešli dvanásti 
vicemajstri republiky v kategórii mlad-
šieho dorastu, si aj túto sezónu verí. 
Začiatok prípravy absolvoval bez naj-
starších a najskúsenejších hráčov, ktorí 
sa pripravovali na sezónu s extraligo-
vými mužmi. Okrem nového trénera 
zostalo vedenie družstva v starej zosta-
ve: asistentom trénera je Róbert Baláž, 
trénerom brankárov Michal Rybár a 
vedúcim družstva Michal Rybár ml.

Prvé dva týždne trénovali v parku 
v Malackách. Tretí týždeň prešli 
do Stupavy, kde sa pripravovali v 
prázdninovo pokojnej stupavskej 
ZŠ. Okrem získavania aeróbnej 
vytrvalosti chodili aj trikrát týž-
denne do posilňovne pod dohľa-
dom Dávida Krajčíra.

Začiatok prípravy vyvrcholil dvo-
ma zápasmi s Frýdkom-Místkom, 
kde síce ťahali za kratší koniec 
(19:27; 20:34), ale hlavne si všet-
ci po trojtýždňovej drine opäť za-
hrali hádzanú. 

Najstaršia pamiatka Skalice a jedna z najstarších a najvýznamnejších na Slovensku, národná kultúrna pamiatka 
Rotunda sv. Juraja sa po rokoch dočká opravy strechy. V tomto týždni sa začali práce na riešení havarijného stavu 
strechy. Tento projekt je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry SR v sume 30-tisíc eur.

Opravuje sa strecha 
rotundy
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53 titulov sa uchádza o víťazstvo v ankete Kniha Záhoria 2016
zdroj: senica.sk, ts: Záhorská knižnica Senica 

V Záhorskej knižnici v Senici je od 18. júla 2017 
vystavených 53 kníh s ambíciou získať v 9. ročníku 
čitateľskej ankety titul „Kniha Záhoria 2016“. Hla-
sovať o nich možno vo verejných knižniciach i na 
internete. Výsledky oficiálne vyhlásia v Skalici na 
jeseň.

O víťazovi rozhodnú čitate-
lia, ktorí knihám dajú hlas 
vo verejných knižniciach 
Záhoria odovzdaním hla-
sovacieho lístka v prospech 
vybraného titulu, alebo hla-
sovaním prostredníctvom 
internetu na webových 
stránkach spoluorganizáto-
rov ankety. Sú nimi Záhorská 
knižnica v Senici, mestá Se-
nica, Skalica, Holíč a Mestské 
centrum kultúry v Malackách. Ktoré tituly sa zaradili 
medzi súťažiace? Výlučne knihy, ktorým nechýba 
medzinárodné knižné označenie ISBN, sú pritom o 
Záhorí, o Záhorákoch, zo Záhoria, alebo od autorov 
či vydavateľov pôvodom zo Záhoria alebo na Záhorí 
žijúcich. Knihy do súťaže navrhli čitatelia, vydavatelia, 
autori, spolutvorcovia, tlačiarne, sponzori alebo inves-
tori. Ak splnili všetky anketou stanovené podmienky a 
sú pritom z produkcie v roku 2016, možno o nich hla-
sovať. Internetové hlasovanie organizátori zabezpečili 
technicky tak, aby nemohlo byť zneužité opakovaným 
hlasovaním z jednej elektronickej adresy.

Súťaž je už tradične zdravou rivalitou obcí a miest ako 
podporovateľov knižnej produkcie, podnecuje zdravý 
lokálpatriotizmus, vlastenectvo i hrdosť na význam-
ných rodákov a dosiahnuté úspechy. V ankete sú tohto 

roku knihy z Malaciek, Skalice, Senice, Holíča, Sobo-
tišťa, Plaveckého Podhradia, Plaveckého Štvrtka, z 
Lamača i ďalších miest a obcí.

Súťažiace tituly predstavujú tiež množstvo výnimoč-
ných osobností spojených so Záhorím. Sú nimi naprí-
klad i cisárovná Mária Terézia, básnik Pavol Országh 

Hviezdoslav, novinár, kňaz 
a národný buditeľ Jozef Mi-
loslav Hurban (200-ročnicu 
od jeho narodenia si celý 
rok pripomíname), alebo 
jeho syn spisovateľ, novinár 
i politik Svetozár Hurban Va-
janský, ktorý sa v Hlbokom 
narodil pred 170 rokmi, ale 
i menej známe okolnosti 
zo života exilového básnika 
Rudolfa Dilonga... Cenné je, 
že aj z hľadiska poznávania 

krás Slovenska súťažia i knihy a brožúry o pútnických 
miestach, sakrálnych stavbách, turistických trasách a 
zaujímavých častiach prírody. Zastúpená je beletria, 
poézia, rozprávky, spomienky pamätníkov. Medzi po-
pulárno-náučnými publikáciami nachádzame i príruč-
ku pre účtovníkov, knižku o menej známych osobnos-
tiach odboja, vedy, katalógy k výstavám výtvarníkov, 
zborník s víťaznými prácami z celoštátnej autorskej 

súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského 2016 
i knihu o remeslách a živnostiach.

Tematicky súťažia knihy venované hasičským zborom, 
hudobníkom, poľovníkom, výtvarníkom, literátom i 
fotografom.

V doterajších ôsmich ročníkoch ankety súťažilo spolu 
347 kníh. V 1. ročníku sa Knihou Záhoria 2008 stal ti-
tul Ján Náhlik – Fotografie od Dany Janáčkovej. V 2. 
ročníku bola Knihou Záhoria 2009 kniha básní Zden-
ky Lacikovej S krídlami básne. Treťou Knihou Záhoria 
2010 sa stala publikácia Zlatý vek cisárskej rezidencie 
v Holíči v období Františka Štefana I. Lotrinského. Za 
4. Knihu Záhoria 2011 hlasujúci zvolili Encyklopédiu 
Suchohradu Dimburka, v 5. ročníku Knihou Záhoria 
2012 bolo Jabuoňické všelico 1262 – 1212, šiestym 
titulom Kniha Záhoria 2013 sa pýši kniha Dušana Kriv-
ského Blb nového typu. V 7. ročníku získala titul Kniha 
Záhoria 2014 Habánka od Vojtecha Czobora a vlani pri 
rekordnej účasti 62 súťažiach zvíťazila a Knihou Záho-
ria 2015 sa stala Senica v nostalgii pohľadníc od Petra 
Brezinu a Jána Petra. Kto sa medzi víťazov zaradí v 9. 
ročníku?

Čitateľská anketa o Knihu Záhoria 2016, ktorá minu-
lý týždeň odštartovala hlasovaním o 53 navrhnutých 
tituloch, je jedinou anketou, v ktorej nerozhodujú po-
sudky recenzentov, odborných porôt, grafikov alebo 
knihovníkov. O víťazovi rozhodnú čitatelia. Hlasovať 
možno do konca septembra 2017. Výsledky vyhlásia 
organizátori v októbri tohto roku v Skalici za účasti 
autorov a vydavateľov víťazných kníh.

» Odkaz na súťažiace tituly a hlasovanie:
http://zahorskakniznica.eu/ 
index.php/2-uncategorised/ 
995-kniha-zahoria-2016-nominacie-a-hlasovanie

Výstava Príbehy 20. storočia v Senici
zdroj: senica.sk, text: Soňa 
Jánošová, PR manažérka, 
komunikácia s médiami, 
POST BELLUM SK, foto: POST 
BELLUM SK

Výstavu Príbehy 20. storočia si od 
dnešného dňa môžu pozrieť aj oby-
vatelia mesta Senica. Príbehy oby-
čajných ľudí, ktorí sa stali hrdinami 
našej pamäti národa ich na Námestí 
oslobodenia budú sprevádzať až do 
20. septembra.

Na štyroch panelových vežiach sa 
okoloidúci budú môcť zoznámiť s príbehmi 14 ľudí, 
ktorí prežili totalitné režimy na vlastnej koži. Patrí 
k nim aj príbeh vojenského pilota plukovníka Imricha 
Gablecha (1915 – 2016), ktorý so skupinou letcov 
uletel z Piešťan, z územia niekdajšieho Slovenského 

štátu, aby bojovali proti Hitlerovi. 
Ďalší z panelov patrí napríklad Va-
lérii Slezákovej (1923), ktorá prežila 
koncentračné tábory Osvienčime 
aj Birkenau, či Štefánii Lorándovej 
(1919 – 2012), ktorá výrobou fa-
lošných dokladov zachránila stovky 
ľudí.

Všetky príbehy vznikli v rámci pro-
jektu Príbehy 20. storočia, ktorý je 
jednou z hlavných aktivít neziskovej 
organizácie Post Bellum SK. „Vy-
hľadávame a dokumentujeme prí-

behy pamätníkov dôležitých udalostí minulého sto-
ročia. Našou snahou je osloviť čo najviac ľudí, ktorí 
si pamätajú a nechcú zabúdať na nedemokratické 
režimy minulého storočia. Na ich príčiny aj násled-
ky,“ hovorí riaditeľka organizácie Sandra Polovková a 

pokračuje: „Teší nás, že o výstavu je záujem a že po 
Slovenku putuje i vďaka iniciatíve našich podporo-
vateľov. Jedným z nich je pán Pavol Kalman, ktorý 
nás oslovil, aby sme výstavu umiestnili aj v Senici.“

Zo Senice sa výstava presunie do Nitry, kde bude 
súčasťou programu Medzinárodného divadelného 
festivalu Divadelná Nitra 2017.
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10. ročník Záhoráckeho výstupu na Vysokú dopadol na výbornú

zdroj: malacky.sk, M. Mráz

V nedeľu 13. augusta sa uskutočnil v poradí už desiaty 
Záhorácky výstup na Vysokú. Podujatie  je spomien-
kou na mladú turistku z Malaciek Zuzanu Krajčírikovú 
- známu organizátorku rôznych podujatí pre mládež a 
nádejnú umelkyňu - drôtenkárku.

Ani nevyspytateľné počasie neodradilo 55 účastníkov 
od každoročného, tentoraz už desiateho Záhoráckeho 
výstupu na Vysokú. Príjemne sa ochladilo a napokon 

boli podmienky na turistiku doslova ideálne.

Výstup začal o deviatej hodine z Vývratu, odtiaľ sa išlo 
po modrej turistickej značke na vrchol Vysokej. Tu bola 
krátka prestávka, počas ktorej sa všetci mohli poko-
chať výhľadom na Záhorskú nížinu, pohorie Tribeč i 
pezinskú časť Malých Karpát. Výstup hravo zvládol aj 
82 ročný Anton Putek z Malaciek a svojou účasťou po-
dujatie podporil aj primátor mesta Juraj Říha.

Účastníci výstupu sa presunuli k symbolickému cin-

torínu, kde má Zuzka Krajčiriková pamätnú tabuľku, 
ktorú sem umiestnili po jej tragickej smrti v pohorí 
Vtáčnik. Uctili si ju minútou ticha a položením venca.

Z vrcholu Vysokej sa potom prešlo k trampskej chajde 
pod Vysokou, kde sa už tradične opekalo. Podujatie sa 
konalo pod záštitou Matice Slovenskej, mesta Malac-
ky, ktoré zabezpečilo autobus, MCK Malacky a obce 
Kuchyňa.
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VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

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

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište

Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur 

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč 
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov

Okres Malacky
Gajary

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

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

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

SVOJE NÁMETY NA PRÍSPEVKY 
NÁM POSIELAJTE NA:

sefredaktor@prozahori.sk
alebo

facebook.com/prozahori

Skalickí kriminalisti zadržali 38-ročného Gréka, ktorý je 
podozrivý z predaja drog a z nedovoleného ozbrojova-
nia. Policajní operatívci zo Skalice v spolupráci s Krimi-
nálnym úradom finančnej správy získali informácie a 
vo štvrtok, 27. 6. vykonali úspešný zákrok. Muža zadr-
žali krátko pred 16.00 h na trase Kúty – Kopčany v aute 
Deawoo Lanos. Pri prehliadke auta našli a zaistili podľa 
predbežného znaleckého skúmania celkom 80 dávok 
metamfetamínu. Drogy mal kupovať v Bratislave 
a prevážať ich do skalického regiónu minimálne 
od marca 2017, kde ich mal predávať ďalším 
konzumentom.

V mieste trvalého bydliska vykonali policajti vo 
večerných hodinách domovú prehliadku, pri kto-
rej vyšetrovateľ zaistil útočnú pušku, samopal 
vz. 58 bez identifikačného čísla, 3 kusy zásob-
níka ku zbrani a 124 nábojov kalibru 7,62 mm. 
Všetky zaistené veci zaslali policajti na expertíz-
ne skúmanie. Vyšetrovateľ ho obvinil zo zločinu 

nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, 
jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie 
s nimi. V zmysle zákona hrozí za distribúciu a predaj 
drog trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Zároveň 
je 38-ročný Grék podozrivý aj zo zločinu nedovoleného 
ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Obvinený 
je stíhaný väzobne. Polícia na oboch prípadoch naďalej 
intenzívne pracuje.

Skalickí policajti zadržali u Gréka drogy aj samopalŽena z Kátova útok 
psov neprežila!

Nešťastie sa stalo vo štvrtok o druhej hodine 
v obci Kátov. Päťdesiaťštyriročná Eva kŕmila 
psy na dvore rodinného domu. Tie na ženu 
zaútočili. Hrýzli ju tak agresívne, že sa ne-
dokázala brániť len volala o pomoc. Jej krik 
počul sused, ktorý zalarmoval policajtov.

„Výstrelov celkom padlo 22, až po usmrtení 
psov sa k ťažko zranenej žene dostali zá-
chranári. Tí jej mnohopočetné hryzné rany 
ošetrili na mieste a s veľkou stratou krvi ju 
previezli do skalickej nemocnice, kde mala 
okamžite podstúpiť operáciu,“ povedala pre 
TV JOJ hovorkyňa trnavskej polície Mária Lin-
kešová. Napriek snahe lekárov žena o ôsmej 
hodine večer svojím zraneniam podľahla.
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Bratislava dostane Family Park
Unikátny projekt Family Parku naberá reál-
ne kontúry. Vyrásť má na okraji bratislavskej 
Petržalky na župných pozemkoch a po jeho 
vybudovaní vznikne priestor, kde budú môcť 
rodiny s deťmi tráviť voľný čas, zabaviť sa, ale 
aj spoznávať náš región. Obyvateľov župy na-
vyše jeho výstavba nebude nič stáť.

Family Park bude mať dennú kapacitu okolo 
dvetisíc návštevníkov a okrem vyžitia pre rodiny, 
ponúkne program aj žiakom škôl. Podľa priesku-
mu verejnej mienky zo septembra 2015 si 54% 
obyvateľov kraja myslí, že vybudovanie takéhoto 
parku je potrebné a až 37% obyvateľov (najmä ro-
dičov malých detí) to dokonca považuje za veľmi 
potrebné. Pozemok na konci bratislavskej Petržal-
ky je dokonalým miestom aj vďaka dopravnému 
spojeniu a blízkemu diaľničnému napojeniu.

„Sme vo finále, po mnohých rokoch ťahaníc, 
ktoré nám spôsobilo predošlé vedenie. Preto-
že na tieto pozemky podpísali desaťmiliónové 
zmenky a takmer sme o pozemok prišli. Dnes je 
situácia taká, že župa sa postará o to, aby tu vy-
rástol rodinný park. Pretože takýto priestor, kde 
by sa mohli stretávať celé rodiny a tráviť spolu 
svoj čas zábavou a hrami, v regióne chýba,” 
ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho 
kraja Pavol Frešo.

Bratislavský samosprávny kraj je od roku 2008 
majiteľom pozemkov na okraji Mestskej časti 
Bratislava – Petržalka, ktorej zástupcovia takisto 
súhlasili s vybudovaním rodinného parku. Táto 
lokalita je aj v Územnom pláne Hlavného mesta 
SR – Bratislavy definovaná ako územie pre šport.

Na takmer deviatich hektároch pozemkov na konci 

Petržalky teda vyrastie rodinný park, s pracovným 
názvom Family Park, vďaka koncesionárovi, kto-
rý sa môže prihlásiť až do siedmeho septembra. 
Prihlásiť sa môžu nielen domáci, ale aj zahraniční 
záujemcovia. Ešte v decembri minulého roka totiž 
schválili poslanci župného zastupiteľstva Návrh 
konceptu rodinného parku, zábavno-náučného 
charakteru v Bratislavskom kraji.

Súťažné podklady pre prevádzkovateľa budúce-
ho Family Parku pripravovali odborníci dva roky. 
Presnú definíciu Family Parku hľadalo viacero 
odborníkov, medzi nimi napríklad aj Hlavná ar-
chitektka Hlavného mesta SR – Bratislava Ingrid 
Konrad, župní poslanci či architekti, takmer dva 
roky. Výsledkom ich práce je jasné a transparent-
né zadanie, ktoré už začiatkom septembra spozná 
víťaza. Výstavba Family Parku navyše nebude stáť 
obyvateľov Bratislavského kraja ani cent.

V zahraničí už rodinné parky existujú a tešia sa veľkej obľube. Na fotografiách môžete vidieť 
Familypark Burgenland

Ponuky na realizáciu a prevádzku projektu 
“Výstavba a prevádzka rodinného parku, 

zábavno-náučného charakteru v Bratislavskom kraji“ 
môžu záujemcovia predkladať do 7. septembra 2017 do 9:00.

Súťažné podklady pre výber koncesionára na rodinný park („Family Park“) 
v Petržalke sú zverejnené na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Prihlásiť sa môžu nielen domáci, ale aj zahraniční záujemcovia.



8 Novinky z Bratislavskej župy

» Oceňte 
osobnosti kraja!

Bratislavský samosprávny kraj kaž-
doročne udeľuje ocenenia tým, ktorí 
sa významným spôsobom zaslúžili 
o rozvoj nášho regiónu, zvýšenie 
kvality života jeho občanov alebo ho 
úspešne reprezentujú.

Aj vy môžete na tieto ocenenia navrh-
núť kandidátov, ktorých prínos pre kraj 
a pre obyvateľov kraja považujete za 
mimoriadny, či už v školstve, kultúre, 
športe, vede alebo inej oblasti. Ocene-
nia môžu byť udelené tak osobám, ako 
aj organizáciám. Prihlasovací formulár 
a bližšie informácie nájdete na www.
bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia 
BSK. Návrhy na ocenenia môžu podá-
vať obyvatelia Bratislavského kraja, 
občianske združenia alebo iné organi-
zácie so sídlom v Bratislavskom kraji do 
31. augusta 2017. Súčasťou formulára 
musí byť aj súhlas nominovaného s no-
mináciou a jeho stručný životopis. 

Návrhy na udelenie ocenení treba po-
sielať písomne na adresu:

Úrad Bratislavského samosprávne-
ho kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25

alebo e-mailom na: 
nominacie@region-bsk.sk

Pošlite svoje návrhy 
a poďakujte sa tak osobnostiam 

v našom kraji. 

Voľby do orgánov 
samosprávnych krajov 2017

» Termín volieb: 4. november 2017

Na Slovensku máme osem samosprávnych kra-
jov. Voliť si budeme nielen predsedov, ale aj 
krajských poslancov. Právo voliť majú občania 
SR aj cudzinci, ktorí sú obyvateľmi daného kraja 
a najneskôr v deň konania volieb dovŕšia vek 18 
rokov.

Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja 
schválili zmenu vo volebných obvodoch a počtu 
poslancov v nich volených. Po nadchádzajúcich 
voľbách tak bude v župnom zastupiteľstve zasa-
dať rovná päťdesiatka poslancov z dvadsiatich 
štyroch obvodov. V Bratislavskom samospráv-
nom kraji bude väčší počet obvodov s menším 
počtom poslancov, voľba poslancov bude ad-
resnejšia. Z pôvodných 18 volebných obvodov, 
ktoré boli v roku 2013, je ich počet navýšený na 
24. V Bratislave je počet volených zástupcov 34, 
teda o tri vyšší ako v minulých voľbách a o jeden 
sa počet poslancov zvýšil v malackom okrese 
na 6, v pezinskom na 5 a rovnako bude 5, teda 
o jedného viac aj v okrese Senec. Vznikne viac 
jednomandátových volebných obvodov oproti 
minulosti.

Na sobotu 4. novembra vyhlásil predseda NR SR voľby 
do Vyšších územných celkov, 

ktoré otvoria v poradí už piate volebné obdobie.
Týchto volieb sa dotkne niekoľko zmien. 

Po novom už nebudeme voliť predsedov krajov v dvoch kolách, 
ale iba v jednom. Za predsedu bude zvolený ten kandidát, 

ktorý získal najviac platných hlasov. 
Zmení sa aj dĺžka volebného obdobia.

Zmena počtu poslancov 
a volebných obvodov

» Poslancov a županov 
volíme výnimočne na 5 rokov

Poslancov a predsedov samosprávnych kra-
jov budeme v týchto voľbách voliť na 5 rokov. 
Funkčné obdobie sa im tak predĺži o jeden rok. 
Dôvodom je zjednotenie termínu župných a 
komunálnych volieb. V súčasnosti sa totiž voľ-
by do vyšších územných celkov konajú o rok 
skôr ako komunálne voľby. Do žúp, miest a obcí 
budeme po prvýkrát voliť v jednom termíne v 
roku 2022. Päť ročné funkčné obdobie do sa-
mosprávnych krajov bude platiť výnimočne len 
pre tieto voľby. V ďalších voľbách sa vráti funkč-
né obdobie na štyri roky.

» Kandidáti budú známi 
v septembri

Kandidátne listiny do zastupiteľstiev a na žu-
panov môžu podávať osobitne za každý voleb-
ný obvod politické strany a nezávislí kandidáti. 
Politická strana prostredníctvom svojho splno-
mocnenca a nezávislí kandidáti osobne doručia 
listiny najneskôr 40 dní pred voľbami. Zoznam 
kandidátov uverejnia obce najneskôr 15 dní 
pred konaním volieb.
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Navštívte Kráľovstvo husaciny

» Kultúrny program:

14:00 DFS Čečinka
15:00 Oficiálne otvorenie, 
korunovácia kráľa 
husaciny
15:30 Kráľovská hostina 
a spôsob stolovania
16:15 Malalata Balkan 
beats
17:45 Vajnorský 
okrášľovací spolok
18:45 Družina
20:00 Klnka a Kochanski
21:15 Čarovné ostrohy 
Rockom krokom
22:30 Polemic

Moderuje: Richard Vrablec 
a Lenka Debnárová

Viete kde sa nachádza Kráľovstvo husaciny? 
Za siedmimi horami a za siedmymi dolinami... 
to nebude. Kráľovstvo husaciny je totiž pria-
mo v Bratislavskom kraji a svoje brány otvára 
tradične koncom leta. Máloktorý Bratislavčan 
by nevedel, že husacie špeciality musí hľadať 
v Slovenskom Grobe, ktorý je touto špecialitou 
známy už po stáročia.

V tomto duchu pripravili hu-
sacinári v spolupráci s Brati-
slava Region Tourism a Bra-
tislavským samosprávnym 
krajom podujatie, ktoré očarí 
malých a zachutí veľkým. 
2. septembra zažijete v Slo-
venskom Grobe korunováciu 
kráľa za účasti Márie Terézie, 
kráľovskú hostinu, dobovú 
krčmu a výborné jedlo spre-
vádzané bohatým hudobným 
a kultúrnym programom. 
Cieľom Kráľovstva husaci-
ny je ukázať, že husacina je 
produkt, ktorý sa ponúka počas celého roka a nielen od 
septembra do januára.

Sprievodné podujatia:
Súčasťou podujatia bude aj Farm Fest, ponúkajúci tra-

dičné remeselné a gastro-
nomické produkty bratislav-
ského regiónu. Môžete tu 
ochutnať a zakúpiť si tradič-
né výrobky od 20 predajcov 
miestnych špecialít.

Pri príležitosti XVII. Dní ot-
vorených husacinárskych 
prevádzok bude pre gurmá-
nov v každej zo siedmych 
prevádzok Cechu husaciná-
rov pripravené degustačné 
menu v hodnote 8€, ktoré 
si budú môcť zakúpiť na zá-
klade vstupenky za cenu 2€. 
Bez vstupenky nie je možné 
zakúpiť si akciové menu a 
platí cena podľa platného 
jedálneho lístka reštaurá-
cie. Lístky sú k dispozícii na 
www.ticketportal.sk.

» Nechajte sa obslúžiť ako pred storočiami!

Počas Kráľovstva husaciny budú mať návštevníci možnosť zistiť nielen to, 
ako žili a hodovali králi, ale aj to, aký bol život poddaných. Do ich kože sa 
prenesú v dobovej krčme, ktorej, nazvime to „neštandardný prístup k zá-
kazníkovi“ prekvapí asi každého hosťa.

zdroj: Bratislava Region Tourism
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Captain Jack stihol na Cibula Feste vyrábať pivo, 
svadbu aj koncert

Deviata edícia najväčšieho česko-slovenského 
multižánrového open air festivalu Cibula Fest bola 
naozaj výnimočná. Napriek tomu, že nezačal prá-
ve najlepšie, keď už prvý deň museli organizátori 
evakuovať areál počas vystúpenia skupiny Pole-
mic kvôli nepriaznivému počasiu, viac ako 10-tisíc 
návštevníkov si zvyšné dva dni naplno užili. V po-
hraničnom pásme na letisku v Holíči sa predstavili 
také hviezdy ako Tomáš Klus, Horkýže slíže, Xindl 
X, InéKafe, Walda Gang, Freedom Call či hlavná 
hviezda festivalu Captain Jack a desiatky ďalších.

I keď museli organizátori pristúpiť k nepopulárnemu 
kroku a kvôli silnému nárazovému vetru vo štvrtok 
nemohla vystúpiť kapela Horkýže slíže, fanúšikovia 
tejto nitrianskej kapely o jej vystúpenie neprišli. Sku-
pina svoj koncert odohrala o pár hodín neskôr, v rámci 
piatkového programu a organizátori tiež ponechali 
v platnosti štvrtkové jednodňové vstupenky. „Po inci-
dentoch, ktoré sa stali v minulosti a na festivaloch 
zomreli ľudia, organizátori sú už obozretní a prišli 
nové pravidlá, ktoré zakazujú hrať vo veľkom vetre. 
My sme však mohli zladiť náš program tak, aby sme 
vystúpili v náhradnom čase a je to aspoň malá ná-

plasť na to, čo sa stalo, i keď ten čas nášho hrania 
nemusel vyhovovať všetkým. Ale my vieme hrať 
pokojne aj na obed,“ povedal frontman „Slížov“ Kuko 
Hrivnák.

Na festivale boli návštevníkom k dispozícii až 4 pó-
diá, na ktorých sa celkovo vystriedalo viac než stov-
ka interpretov. Okrem hlavného pódia mali možnosť 
návštevníci vidieť hip-hopové a reggae vystúpenia 
v Cool aréne, alternatívne kapely na MusicMap stagei 
a tiež rockové pecky v Moto zóne, odkiaľ tiež motorkári 
absolvovali spoločnú jazdu po Záhorí s vynikajúcou 
asistenciou polície v Skalici a Senici. Počas sobotňaj-
šieho programu sa festivaloví nadšenci tešili najmä na 
Xindla X, ktorý nezabudol zahrať ani československý 
hit Cudzinka v tvojej zemi spolu so speváčkou Mirkou 
Miškechovou. „Som nadšený z atmosféry na Cibula 
Feste. Myslím si, že to bol jeden z najlepších tohto-
ročných, koncertov. Atmosféra skvelá, ľudia skvelí a 
my sme boli tiež skvelí, takže parádna akcia,“ nešet-

ril komplimentmi na všetky strany Xindl X. Jeho slová 
podčiarkol aj Vratko Rohoň, ktorý so svojou kapelou 
InéKafe predviedol jedno z najlepších vystúpení, čo 
tohtoročná edícia Cibula Festu ponúkla. „Bolo cítiť, že 
Cibula Fest rastie. Je to skvelý formát festivalu pre 

Moravákov, Čechov a Slovákov, takže super. Pre nás 
to bol určite jeden z najlepších koncertov sezóny,“ 
povedal frontman skupiny InéKafe.

Vrcholom Cibula Festu bola však legenda deväťdesi-
atych rokov Captain Jack, ktorý počas svojho sobot-
ňajšieho pobytu v Holíči stihol naozaj veľa. Keďže je 

veľkým milovníkom piva, oranizátori mu pripravili 
prekvapenie v podobe prehliadky miestneho holíčske-
ho pivovaru, kde mal možnosť vidieť, ako sa zlatý mok 
vyrába a dokonca si to aj sám vyskúšal. To však nebolo 
všetko. Nečakane sa ocitol na slovenskej svadbe, kde 
sa mu svadobčania za spoločnú fotku odvďačili tak, 
že mu zaspievali refrén z jeho najväčšieho hitu Heyo, 
Captain Jack.
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» Doplatili na 
ľahkovážnosť!

Na Záhorí úradujú 
podvodníci, na lep im 

sadli starenky
zdroj: cas.sk

Policajti na Záhorí vyšetrujú dva prípa-
dy, v ktorých seniori naleteli podvod-
níkom. Napriem opakovaným varo-
vaniam polície sa mnohí dôchodcovia 
správajú ľahkomyseľne a tisíce eur 
dajú neznámym ľuďom.

Na pevnú linku dôchodkyne (81) v Holíči 
(okres Skalica) minulý piatok zatelefo-
noval falošný vnuk, že potrebuje požičať 
peniaze. Sľúbil, že v pondelok jej peniaze 
vráti. Falošný vnuk povedal, že po peniaze 
pošle kamaráta. Po pár minútach zazvonil 
pri dverách dôchodkyne neznámy muž a 
povedal, že ho posiela vnuk pre peniaze. 
Dôchodkyňa mu odovzdala 12-tisíc eur. 
S manželom na vrátenie peňazí čakali 
do pondelka. Keď nechodil, oznámili to 
synovi, ktorý zistil, že dôchodcovia boli 
podvedení.   

Ďalší prípad sa odohral v malej dedine 
okresu Skalica. V stredu popoludní štyri-
krát zatelefonoval dôchodkyni (87) faloš-
ný lekár, ktorý tvrdil, že volá na želanie jej 
syna. Ten mal mať autonehodu, pri ktorej 
mal spôsobiť zranenie dieťaťu. Tvrdil, že 
syn potrebuje peniaze na prevoz zrane-
ného dieťaťa vrtuľníkom. O nehode syna 
seniorka nemá nikomu hovoriť, pretože 
podľa telefonujúceho nechce, aby sa o 
tom niekto dozvedel. Žena neznámemu o 
pol tretej ráno otvorila a v obývačke mu 
dala 1950 eur.

Trnavská krajská policajná hovorkyňa 
Martina Kredatusová opätovne upozor-
nila starších občanov, aby boli obozretní 
a peniaze nedávali cudzím osobám.

Neuveriteľný príbeh sestier: 
Veronike a Petre sa v jeden deň na 

rovnakom mieste podarilo niečo jedinečné!

zdroj: cas.sk, foto: avv, Zuzana Šišovská

Tomu sa povie krásna náhoda! Neobvyklou raritou 
sa môže pochváliť skalická nemocnica. Na tamoj-
šom pôrodníckom oddelení sa v rovnaký deň naro-
dili bábätká dvom sestrám. Veronika (21) a Petra 
(27) priviedli svoje ratolesti na svet v nedeľu popo-
ludní. Obe však so smiechom dodávajú, že rovnako 
netradične svoje tehotenstvo oznámili rodine.

Veronika (21) a Petra (27) nemali rodiť v ten istý deň. 
Paradoxom je, že spočiatku navzájom o svojom teho-
tenstve ani netušili. Radostnú novinu povedali rodi-
čom v rovnaký deň a úplne náhodou. „Bolo to presne 
na Vianoce ako darček. Ja som oznámila rodičom, že 
som tehotná,“ smeje sa staršia Petra, ktorá zostala v 
šoku, keď jej mladšia sestra prišla s rovnakou novi-
nou. „Ja som bola úplne prekvapená, keď povedala, že 
je tehotná. Vtom hovorím, že aj ja som! Mamina bola 
taká dojatá, že celé sviatky preplakala od radosti a otec 
si hneď vypil,“ usmieva sa Veronika. Obe tak tehoten-
stvo prežívali spolu, a to ani jedna z nich netušila, že 
nakoniec skončia v rovnaký deň v pôrodnici. „Prišlo to 
na nás rovnako. Ja som porodila o pol druhej poobede a 
Peťka o pol siedmej večer. Keď zdravotný personál zistil, 
že sme sestry, ešte nám aj izbu pripravili, aby sme bolu 
spolu,“ hovorí Veronika.

Aj primár gynekologicko-pôrodnického oddelenia 
Peter Budinský bol z tejto udalosti milo prekvapený. 
„Za tie roky, čo som tu, sa to nestalo. Je to určite rarita, 
aj keď verím, že sa to stáva inde, len sa o tom neho-
vorí,“ hovorí. Petra je už po pôrode malého Matúška 

trojnásobnou maminou. Chlapček má 3,900 gramov 
a 52 centimetrov. „Tu v nemocnici si teraz pripadám 
ako na dovolenke,“ smeje sa. Pre Veroniku ide o prvého 
potomka. „Je to dievčatko, Tamarka má 3,100 gramov 
a 54 centimetrov. Všetko potrebné som sa od sestry sna-
žila priučiť a verím, že budem dobrou mamou,“ hovorí. 
Sestry pochádzajú z mnohopočetnej rodiny. „Je nás 
desať súrodencov a naši rodičia majú aj s najmenšími 
drobcami štrnásť vnúčat, sedem dievčat a sedem chlap-
cov,“ teší sa mamička. Keď sa celá rodina stretne, je ich 
viac ako 40. „To už je taká väčšia žúrka,“ dodávajú obe 
mamičky.

Šťastné mamičky vľavo Veronika (21) so svojou Tamarkou a Petra (27) so svojím Matúškom
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Baťov kanál je pre romantikov aj dobrodruhov: 
Užite si prázdniny na vode!

zdroj: cas.sk, foto: Michal Hanko
Pokojná hladina, krásna príroda, vietor vo vlasoch a 
božský pokoj! Kus histórie, ochutnávky vínka v ma-
lebných moravských pivničkách, grilovanie a mnoho 
ďalších zážitkov spolu s oddychom ponúka plavba po 
Baťovom kanáli.

Ten Záhorie s Moravou spája už takmer osemdesiat rokov. 
K jednému z najkrajších výletov, ktorý si môžete s deťmi na 
Slovensku spoločne užiť, určite patrí plavba po Baťovom ka-
náli. Veď, kto by nechcel byť aspoň raz v živote kapitánom a 
chopiť sa na chvíľu kormidla? Sen svojich detí tu zmeníte v 
realitu, premeníte na zážitok, na ktorý sa len tak nezabúda. 
A tak sme sa vybrali do prístavu v Skalici aj my, kde na nás 
už čakal Marián Tongeľ (50), ktorý má prístav v prenájme už 
jedenásť rokov. Nasadáme do člna a štartujeme...

56 km na člne

Ak chcete spoznať Baťov kanál, máte viacero možností. 
„Buď si vyberiete hodinovú plavbu počas víkendu s komen-
tárom o histórii a súčasnosti kanálu na výletnej lodi, alebo si 
prenajmete motorový čln na jednu alebo osem hodín spolu s 
mapou vodnej cesty. Je však ešte ďalšia možnosť, a to prena-
jať si kaju tový čln, prípadne plávajúci hausbót, kde môžete v 
pokoji prenocovať v ktoromkoľvek prístave. Kto sa rozhodne 
prejsť celú trasu, po vode z Otrokovíc do Skalice alebo opačne, 
s celkovou dĺžkou kanála 56 km, mal by počítať s rezerváciou 
člna minimálne na päť dní, keďže rýchlosť plavidiel je obmed-
zená na osem kilometrov za hodinu,“ vysvetľuje náš sprie-
vodca. Na riadenie člna nemusíte mať „vodičák“ na malé 
plavidlá, zaškolia vás rovno pred jazdou.

Riečna polícia

Plavba po Baťovom kanáli slúži už iba ako rekreačná vodná 
cesta. Vedie prírodou, prístavy sú na periférii či na hranici 
miest, niekde priamo v meste. „Kanálová časť je široká 10 

až 12 m s priemernou hĺbkou 1 až 1,5 m, výškový rozdiel do-
sahuje 18,5 m. Takže, kto sa vyberie až do českých Otrokovíc, 
musí prekonať 13 plavebných komôr, ktoré sú v prevádzke od 
9.00 do 18.00 hodiny,“ opisuje technické parametre a fungo-
vanie kanála Marián Tongeľ. Baťov kanál patrí Českej repub-
like, ide o verejnú vodnú cestu a o bezpečnosť a poriadok na 
nej sa stará česká riečna polícia.

Dômyselná preprava

Prvá naša zástavka na plavbe smeruje do moravskej obce 
Sudoměřice, kde sa nachádza historická technická pami-
atka Výklopník. Ešte pred ňou pretíname hranicu medzi 
Slovenskom a Českom. Plavba trvá približne hodinu a 
každý, kto má chuť, tu môže okrem prehliadky budovy a 
výhľadu z nej (vstupné dospelí 20 Kč, deti 10 Kč) využiť aj 
rýchle občerstvenie. Nezabudnite však, že sa platí v českých 
korunách!

„Voľakedy kanál slúžil na prepravu hnedého uhlia, pretože 
firma Baťa vlastnila v blízkosti Výklopníka v dedinke Ratiš-
kovice hnedouhoľnú baňu. Odtiaľ uhlie prevážali po železnici 
vagónmi do Výklopníka, kde ho vyklápali na člny dlhé 35 m, 
širké 5 m a viezli na nich až 150 ton nákladu. Stavba, na kto-
rej pracovalo 1 500 ľudí, trvala od roku 1934 do roku 1938. 
Zo začiatku lode ťahali kone kráčajúce po hrádzi, neskoršie 
ich nahradili traktory. Uhlie sa takto prevážalo do Baťových 
tovární v Otrokoviciach,“ hovorí o histórii sprievodca.

Dnes hrádza slúži ako cyklistická trasa pozdĺž celého kanála 
a popod každý hospodársky most je vybudovaný podchod 
pre cyklistov. Preprava uhlia trvala do začiatku 2. svetovej 
vojny, potom sa už kanál nevyužíval. Život sa na túto uni-
kátnu cestu vrátil v polovici 90. rokov minulého storočia a 
stala sa z neho turistická vodná atrakcia.

Pivničky aj vínečko

Naša cesta ďalej smeruje do obce Petrov, kde prechádzame 
plavebnou komorou. „Ide zatiaľ o najmodernejší prístav na 
celom Baťovom kanáli, ktorý vybudovali pred dvoma rokmi,“ 
upresňuje Marián. Je tu možnosť čln zakotviť, občerstviť sa 
v plávajúcej kaviarni, použiť sociálne zariadenia, sprchy a 
vyraziť na obhliadku malebných moravských pivničiek Plže 
s ochutnávkou vínka.

Ak nemáte chuť prejsť sa peši asi kilometer, prístav vám 
ponúka požičovňu bicyklov. „Pivničky pochádzajú ešte z 15. 
a 16. storočia. Natáčali tam film Slovácko sa nesúdi aj nejakú 
časť známych Básnikov,“ prezrádza sprievodca. Na svoje si 
prídu aj deti, pretože blízko prístavu sa nachádza minizoo s 
domácimi zvieratkami. Po prehliadke sa vydávame na ďal-

šiu plavbu. „Toto je najkrajší úsek kanála smerom do Strážni-
ce,“ upozorňuje nás sprievodca.

Vzácne druhy

Zelenú hladinu vody pomaly čerí čln. Zvuk motora neruší 
ani vtáctvo usadené v korunách stromov, ktoré kanál le-
mujú z oboch strán. „Voda má síce zelenú farbu, ale keď si 
ju naberiete do dlaní, je priezračne čistá. Farbu spôsobuje 
bahno na dne, kde žijú napríklad slávky zubaté a hladké, čo 
sú lastúry u nás zákonom chránené. V kanáli žije aj rak riečny, 
čo je dôkazom toho, že je voda čistá. Okrem neho v nej žijú 
kaprovité ryby, šťuky, zubáče, sumce... Pred štyrmi rokmi sme 
zaznamenali náš najväčší úlovok, ktorým bol 170 cm dlhý 
sumec.

Z obojživelníkov tu môžete vidieť užovku vodnú, ropuchu veľ-
kú, skokana zeleného a hnedého, korytnačky písmenkové, aj 
keď sem nepatria. Žije tu ondatra a zákonom chránený bobor. 
Z vtákov rybárik, volavka popolavá a biela, bocian čierny a 
biely, brehuľa, trsteniarik, kačica divá, potápka, trasochvost, 
lastovičky pravé... K vode sa chodí napájať aj vysoká zver,“ vy-
menúva Tongeľ. Príroda je tu skutočne rozmanitá. Nájdete 
tu mnoho druhov vodných rastlín a sú oblasti, ktorých po-
kojnú hladinu pokrývajú lekná.

Prístav budúcnosti

V Strážnici sa naša plavba po vodnej ceste pomaly končí. 
Prístav najbližšie dostane nový šat a v budúcnosti by mal 
patriť k tým najnav števovanejším. Určite si tu však nene-
chajte ujsť skanzen starých slováckych domov, kde tiež 
nakrúcali film s Jožkom Kronerom Slovácko sa nesúdi. Na 
prehliadku si rezervujte hodinu a pol. Ak máte chuť spo-
znávať Baťov kanál a jeho prekrásne a historicky zaujímavé 
okolie ďalej, tak šťastnú plavbu, námorníci, a nezabudnite 
si čln dohodnúť už pár dní vopred pred plánovaným výle-
tom.

Plavebná komora: Člny sú v nej ako vo výťahu. Voda ich dvíha 
hore alebo spúšťa dole.

Baťov kanál: Plavbu si užijú malí aj veľkí. Romantika zaru-
čená!

Skalica: Prístav už niekoľko rokov prevádzku Marián Tongeľ.

Minulosť: Koniec 30. rokov 20.stor. Traktor po hrádzi ťahá čln, 
na ktorom vozili uhlie.

Výklopník: Tu sa kedysi zo železničných vagónov vyklápalo 
uhlie na veľké člny.
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Z kasína v Monaku vychádzajú dvaja 
muži, jeden má na sebe iba trenírky       
a druhý je úplne nahý. Ten nahý hovorí:
- love e, ja a obdivujem!
- Áno a pre o?
(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 luxusnú večeru na Skalickej kolibe. Správnu odpoveď pošlite do 26. 8. 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: „... Narkózu, pán doktor!“

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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BARAN
Nikto si tento mesiac neužije toľko zábavy, 
ako vy. Posledné augustové dni vás navyše 

podnietia ku zdraviu prospešným zmenám.

BÝK
V auguste sa aj vašou zásluhou udejú 
v rodine veľké zmeny k lepšiemu. Navyše, 

koncom mesiaca bude množstvo príležitostí baviť sa 
a užívať si.

BLÍŽENCI
Tento mesiac pôjde o komunikáciu, vzdelá-
vanie a blízke kontakty. Postupne sa vyná-

rajú aj možnosti na zlepšenie rodinného života.

RAK
Začínate uskutočňovať svoje finančné plá-
ny. Koniec mesiaca bude navyše veľmi ruš-

ný – plný stretnutí a vstrebávania nových informácií.

LEV
Máte pocit, že počas uplynulých rokov ste 
zanedbali vlastné záujmy a potreby. Teraz 

si to chcete všetko vynahradiť. Nezabúdajte pritom na 
ľudí, ktorých máte priamo po svojom boku.

PANNA
Ak budete počas prvých troch týždňov od-
dychovať, rekapitulovať a plánovať, tak to 

bude to najlepšie, čo môžete urobiť. Záver mesiaca 
bude už rušnejší a naznačí nové príležitosti. 

VÁHY
Prvá polovica mesiaca bude mimoriadne 
spoločenská. Otvoria sa vám nové perspek-

tívy. Neskôr ale zatúžite po samote. Niektoré veci si 
treba premyslieť v pokoji za zatvorenými dverami.

ŠKORPIÓN
V auguste všetko podriadite túžbe po lepšej 
pracovnej pozícii. Ešte aj priateľské stretnu-

tia oceníte najmä tom prípade, ak prinesú nejaké uži-
točné nápady, alebo kontakty pre vašu kariéru.

STRELEC
Témou mesiaca je rozšírenie obzorov. Do-
stanete sa ďaleko – či už doslovne, alebo 

aspoň vo svojej fantázii. Záver augusta bude – pre 
zmenu – hektický po pracovnej stránke.

KOZOROŽEC
Finančné a majetkové záležitosti dovediete 
úspešne do cieľa, aby ste koncom mesiaca 

mali dosť času vstrebávať nové myšlienky a skúmať 
nové horizonty.

VODNÁR
V auguste sa bude všetko točiť okolo lásky 
a medziľudských vzťahov. Až koncom me-

siaca pribudnú aj ďalšie témy: napríklad majetok a 
peniaze.

RYBY
Stihnete urobiť množstvo nezáživnej prá-
ce. Popritom sa venujete aj svojej kondícii 

a zdraviu. Na konci mesiaca vás čaká romantická od-
mena. www.astrotouch.com 

» Horoskop


