
sme tu pro vás
Ročník: X.   Číslo: 2.  © Vydáva: OZ Záhorí.sk   www.prozahori.sk

Február 2018

» Záhorie na veľtrhu 
cestovného ruchu v Brne   » 6

» Skalickému hokeju 
sa opäť začína dariť   » 14 – 15

» Ďalší úspech 
holíčskeho Wywaru    » 3

Na pamiatku 
Mariána Vargu    » 12

bezplatný regionálny mesačník

» Kniha:

Šaštín-Stráže majú 
novú publikáciu 
s historickými 
pohľadnicami      » 10

Sanchez Amsterdam 
pokrstili album vo veľkom štýle    »11



2 FEBRUÁR 2018 www.prozahori.sk

Bezplatný regionálny mesačník ProZáhorí
Vychádza: 10. februára 2018
Ročník: X Číslo: 2
Registrácia na MK SR: EV 3897/09  ISSN 1338-4112
Šéfredaktor: Erik Formánek
Kontakt na redakciu: 0948 155 158
E-mail: sefredaktor@prozahori.sk
Web: www.prozahori.sk
© Vydáva: OZ Záhorí.sk
Potočná 54, 909 01 Skalica
IČO: 42159075
tlač: GHstudio.sk
Neprešlo jazykovou úpravou. Názor redakcie sa nemusí 
zhodovať s názormi autorov zverejnených príspevkov.

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

ELÁN príde na Záhorie  » 11

sme tu vás

Ročník: VII.   Číslo: 1.  © Vydáva: OZ Záhorí.sk   www.prozahori.sk

Ocenený 

Grafobal»    » 14

Január 2015

V skalickej nemocnici 

uskutočnili 

unikátnu operáciu

Kolkové známky 

nahradí elektronický 

systém

»
»

» 2

» 2

bezplatný regionálny mesačník

Bratislavská župa

ocenila svoje osobnosti  » 3Záhorské múzeum

predstavilo novinky  » 10

Bez behu ani 

na Vianoce     » 13

»
»

www.prozahori.sk      noviny z vášho regiónu

»
Kopčianski dôchodcovia 
sa zabávali na maškarnom plese  » 10

sme tu vás
Ročník: VII.   Číslo: 2.  © Vydáva: OZ Záhorí.sk   www.prozahori.sk

Holíčski poslanci
chcú riešiť
dopravnú situáciu

»
   » 8

Február 2015

Úspešní ortopédi
zo skalickej 
nemocnice

Záhorácky detský 
bežecký pohár pozná 
svojich víťazov

»
»

» 8

» 13

bezplatný regionálny mesačník

Výhry si prevzali úspešní 
lúštitelia krížovky

p. Hlaváč z Kopčian   a   p. Gaša z Holíča

Na Cibula Fest príde
Arakain a Lucie Bílá  » 10

Úspešná maliarka

z P. Močidlian  » 15» »

podporte prozáhorí poukázaním 2% zaplatenej dane - podporte svoj región

»

Valentínska kvapka krvi a Deň zdravia v ZOC Max Skalica   » 14

sme tu vásRočník: VII.   Číslo: 3.  © Vydáva: OZ Záhorí.sk   www.prozahori.sk

Čo s budovou bývalej škôlky v Holíči?

»
   » 8

Marec 2015

Skalica má novú 

Malacky získali 
 

na 4 veľké projekty

»
»

» 11

» 9

bezplatný regionálny mesačník

Nová kniha povestí zo Záhoria   » 11

Náhlikova Senica zaknihovala svoj 55. ročník  » 10 Futbalový turnaj hasičov v Kopčanoch   » 13

»
»

podporte prozáhorí poukázaním 2% zaplatenej dane - podporte svoj región

»

ONLINE» www.prozahori.sk
www.facebook.com/prozahori

Hlasujte za ihrisko Žihadielko v našom regióne

V lete vyrastie na Slovensku desať detských ihrísk, 
tzv. Žihadielok, ktoré chce postaviť spoločnosť Lidl 
Slovenská republika. O to, aby nové detské ihrisko 
stálo aj v niektorom meste na Záhorí, môžeme všetci 
spoločne zabojovať. O desať ihrísk bude súperiť mes-
tá, v ktorých sa nachádza spoločnosť LIDL, rozdelené 
do piatich kategórií. V tomto roku sa môžu zapojiť aj 
mestá, v ktorých sa Žihadielko už postavilo. Ihriská 
dostanú prvé dve mestá z každej kategórie. Interne-
tové hlasovanie potrvá do 28. februára.

Moderných a bezpečných detských ihrísk stále nie je 
v našich mestách dosť, Lidl sa preto rozhodol zopakovať 
úspešný projekt Žihadielko. V lete pribudne na Sloven-
sku ďalších desať ihrísk včielky Maje a jej kamarátov. 
O tom kde, rozhodnú v hlasovaní opäť ľudia. „Žihadielko 
dokázalo zjednotiť celé mestá, tisíce ľudí sa spojilo pre 
spoločný cieľ. Výnimočným zážitkom bolo sledovať oši-
aľ počas hlasovania a predovšetkým radosť v detských 
očiach pri oficiálnom otvorení ihrísk. Týmto projektom 

chceme prispieť k tomu, aby deti mohli svoj voľný čas 
tráviť na čerstvom vzduchu spolu so svojimi rodičmi 
a priateľmi. Včielka Maja a jej kamaráti sa preto vrátili 
a ľudia majú opäť možnosť vybrať lokality, v ktorých 
v lete postavíme ihriská a následne ich venujeme mes-
tám,“ povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ spoločnos-
ti Lidl Slovenská republika.

Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. 
Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať 
osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón 
podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú 
prispôsobené aj dopadové plochy: pre menšie deti to 
je EPDM liata guma, pre väčšie štrk. Deti sa budú môcť 
zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdač-
kách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo 
veselých a hravých motívoch s podobizňami Včielky Maje 
a jej kamarátov. Na ihrisku sa budú nachádzať aj lavičky 
a stojan na bicykle. Hodnota ihrísk je spolu 870 000 €.

» Skalica

V Skalici vyrastie 
multifunkčná 

športová hala!

Mesto Skalica plánuje výstavbu špor-
tovej haly, na ktorú chce vyčleniť 3 až 
3,3 milióna eur.

Halu by mala podľa aktuálnych infor-
mácií využívať väčšina športových klu-
bov v meste. Vedenie mesta komuniko-
valo s vedúcimi klubov o funkčnosti haly 
a ich pripomenkach. Halu by mal využí-
vať aj hokejový klub. Pre všetky športy 
je pripravená plocha 60 × 24 metrov 
s hľadiskom pre 330 divákov. Postaviť 
by sa mala do konca roka 2018.

Súčasťou haly budú priestory na prez-
liekanie i rehabilitáciu. Mesto Skalica 
už má na stavbu haly všetky potrebné 
stavebné povolenia. Stavbu už musia 
odsúhlasiť len poslanci mesta na za-
sadaní, ktoré sa uskutoční 8. februára. 
Halu by mali na 80% financovať veľké 
podnikateľské subjetky mesta.
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» Skalica

V centrálnej zóne 
mesta Skalica pribudol 

infokiosk. 
Slúžiť má turistom, ale 

aj domácim
V Pamiatkovej zóne mesta Skalica od 
polovice januára nájdu turisti, ale aj 
obyvatelia mesta infokiosk. Návštevní-
kom mesta poskytne informácie o atrak-
tívnych cieľoch v Skalici a na Záhorí, do-
mácim poslúži ako elektronická úradná 
tabuľa. Infokiosk bol spolufinancovaný 
Krajskou organizáciou cestovného ruchu 
Bratislava Region Tourism.

Infokiosk má zatraktívniť služby v oblasti 
cestovného ruchu, zvýšiť informovanosť 
širokej verejnosti o kultúrnom dianí, pa-
mätihodnostiach, tradíciách a turistických 
destináciách v Skalici. „Návštevnosť nášho 
mesta medziročne rastie. Zvýšil sa aj po-
čet prenocovaní, čo je dobrou správou. 
Chceme v nastúpenom trende pokračovať 
a využiť potenciál nášho mesta. Verím, 
že tento infokiosk v centrálnej zóne bude 
nápomocný našim návštevníkom a že aj 
vďaka nemu strávia viac času v našom re-
gióne,“ povedal viceprimátor Skalice Milan 
Roman.

Na infokiosk poskytla dotáciu Krajská or-
ganizácia cestovného ruchu Bratislava Re-
gion Tourism, mesto k nej prispelo sumou 
5 175 EUR. Súčasťou obsahu infokiosku je 
aj elektronická úradná tabuľa, ktorú môžu 
obyvatelia mesta Skalica využívať počas 
prevádzkovej doby (denne od 7:00 – 22:00 
hod). „Aj týmto spôsobom chceme podpo-
riť a najmä zjednodušiť prístup občanov 
k úradnej tabuli a oznámeniam mesta bez 
nutnosti návštevy úradu,“ dopĺňa Milan 
Roman.

Infokiosk nájdete na Námestí slobody, pred 
budovou Gymnázia F. V. Sasinka.

foto: mesto Skalica

Pivovar WYWAR sa stal najlepším pivovarom 
na Slovensku!

Medzinárodná stránka RateBeer každoročne vyhlasuje 
najlepšie podniky, pivovary i pivá. Pivná slávnosť pod 
názvom RateBeer Best Awards sa koncom januára zača-
la vyhlasovaním prvých kategórií. Dnes vám prinášame 
skvelú správu. Víťazom tej najdôležitejšej „NAJLEPŠÍ PI-
VOVAR“ na Slovensku sa stal WYWAR v Holíči!

V Holíčskom pivovare môžete pivá a ďalšie pripravované 
pivné špeciality ochutnať v novej pivnici, jednoduchým 
sklom oddelenej od samotného pivovaru, takže môžete 
s každým dúškom sledovať miesta, kde sa zrodil, zreje 
a tečie do Vášho pohára.

Prezident republiky dostal Záhorácky slovník
zdroj: malacky.sk, -lp- podľa zdrojov Kancelárie prezi-

denta SR, foto: KP SR

Záhorácky slovník, ktorý koncom vlaňajšieho roka 
vydalo mesto Malacky, je už súčasťou aj prezident-
skej knižnice. Andrejovi Kiskovi ho na novoročnom 
stretnutí so zástupcami Združenia miest a obcí 
Slovenska odovzdal Juraj Říha. Prezident republiky 
so starostami a primátormi hovoril predovšetkým 
o kompetenciách samospráv – sociálnych službách či 
základnom školstve.

Andrej Kiska sa dotkol aj naj- 
dôležitejšej tohtoročnej uda-
losti v samosprávach: „V tomto 
roku nás čakajú komunálne 
voľby. Chcel som vás veľmi 
pekne poprosiť, keďže viem, 
že drvivá väčšina z vás bude 
znova kandidovať, poučme 
sa trochu zo župných volieb. 
Nachádzajte spojencov. Vy-
skúšajte spájať demokratické 
sily spolu.

Nedovoľme, aby sa počas 
predvolebného súboja začala 
v našej spoločnosti opäť šíriť 
nejaká nenávisť, hnev, aby 

sme našu spoločnosť polarizovali. Stále vidíme v našej 
politike veľa hnevu a nenávisti a chcem vás poprosiť, 
aby komunálne voľby také neboli. Aby boli súťažou 
dobrých nápadov, dobrých myšlienok, preukazovaním 
toho, čo ste dosiahli a čo chcete dosiahnuť.

Na záver sa chcem poďakovať vám a vašim zamest-
nancom, poslancom – odvádzate pre našu krajinu 
obrovský kus práce. Mnohokrát občania nikde ne- 
prichádzajú do styku so štátnou správou, ale prichá-

dzajú práve na vaše úrady. A 
nesmierne záleží na tom, ako 
pristupujeme k  ľuďom.

Či zamestnanci mestských a 
obecných úradov berú svoju 
prácu ako službu, že majú 
občanom pomáhať, alebo či 
to berú ako obťažovanie nie-
koho, o koho sa musia starať. 
A treba na rovinu povedať – a 
zažil som to u mnohých z vás 
– že ak je primátor alebo sta-
rosta, ten, ktorý berie svoju 
prácu ako službu ľuďom, ak 
túto energiu šíri po celom 
svojom úrade, tak potom je 
radosť prísť na taký úrad.“
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» Skalica
Ďalší jubilejný rok

zdroj: skalica.sk

Vstúpili sme do „osmičkového“ roku. Vždy je 
to spojené s upriamením pozornosti a pripo-
mínaním si udalostí v našej histórii ako bol 
revolučný rok 1848 (až 1849), koniec Prvej 
svetovej vojny a vznik ČSR 1918, „víťazný fe-
bruár“, resp. februárový prevrat 1948, či au-
gustová okupácia Československa 1968.

V Skalici sa však zameriame predovšetkým 
na rok 1918, s ktorým sú v súvislosti s naším 
mestom spojené dve významné udalosti. 
Obe sa udiali, takpovediac, v jednom týždni. 
6. novembra 1918 do Skalice špeciálnym vla-
kom z Prahy prišli členovia tzv. Dočasnej vlá-
dy pre Slovensko na čele s Vavrom Šrobárom. 
Pred tisíckami ľudí verejne Šrobár deklaroval 
vytvorenie Československej republiky a pre-
vzatie správy vecí verejných do rúk Dočasnej 
vlády. Skalica sa tak na niekoľko dní de fac-
to stala hlavným mestom Slovenska. Iba o 
niekoľko dní neskôr, 10. novembra, v našom 
meste vznikla telocvičná jednota Sokol Ska-
lica, ktorej prvým starostom sa stal Dr. Pavel 
Blaho. Bola to prvá TJ na Slovensku.

» Fotoreport

Pozrite sa, ako dnes vyzerá rekreačné zariadenie Skaličan
Po predaji rekreačného zariadenia Skaličan v Zlatníckej doline sa v ňom začiatkom roka 
začali búracie práce. Plán, čo príde po týchto aktivitách, nie je známy. 
Areál Skaličanu má aktuálne rozlohu 6 ha a je celý oplotený.

V minulosti išlo o ideálny priestor pre zabezpečenie 
športových sústredení, škôl v prírode 
a letných táborov.

K dispozícii bolo tenisové ihrisko, volejbalové 
ihrisko, stoly na stolný tenis, hojdačky, 
preliezačky, ruské kuželky.

Aj Skalica bude musieť pravdepodobne vrátiť 
peniaze z eurofondov

Kontroly čerpania financií z eurofondov avizovali ne-
príjemné správy pre viacero miest a obcí na Záhorí. Vý-
nimkou však bohužiaľ nie je ani Skalica. Už teraz eviduje 
tzv. vratky vo výške približne 312 tisíc eur. Navyše hrozí, 
že podobný scenár nastane aj pri kontrole cyklotrás, no 
suma, o ktorej hovoríme je už takmer 800 tisíc eur. 

„Oficiálne doteraz evidujeme takzvané „vratky“ za 
vyše 312 tisíc eur. Samozrejme, že tieto peniaze mestu 
v rozpočte chýbajú. Viem si predstaviť, že by sme ich 
mohli použiť aj inak, napríklad na šport. Alebo by sme 
nemuseli napríklad pristúpiť k zvyšovaniu príspevkov 
rodičov v škôlke celých 21 rokov,“ povedal zástupca 
primátora Skalice Milan Roman. Podľa neho vratky za 
eurofondy však nie sú jediný problém, s ktorým sa vede-
nie mesta musí vysporiadať. Okrem týchto vratiek ťažia 
mesto aj úvery a lízingy z minulosti, ktoré samospráva 
spláca a ktoré jej znemožňujú viac investovať do opráv 
chodníkov a ihrísk.

„Osobitnou kapitolou je relízing 3. základnej školy z 
čias bývalého primátora, kvôli ktorému nemôžeme 
žiadať o dotácie na opravu havarijného stavu telo-
cvične. A, samozrejme, ešte je tu riziko veľkej vratky 
eurofondov za cyklotrasu, možno až do výšky 800 tisíc 
eur. To vnímam ako veľkú výzvu pre zastupiteľstvo,“ 

zdôraznil M. Roman. Tzv. vratky sú výsledkom kontrol 
z čerpania dotácií. Výška korekcie čerpania je možná až 
do 100 %.

Najčastejšie sa zistenia kontrol týkajú pochybení naprí-
klad v oblasti verejného obstarávania. Pochybenia boli 
zistené aj v súvislosti s realizáciou projektu cyklotrasy 
v Skalici. „Je obrovskou škodou pre všetkých nás, Skali-
čanov, že Stanislav Chovanec ešte ako primátor nepočú- 
val poslancov, ktorí ho na pochybenia včas upozorňo-
vali,“ uviedol  predseda ekonomickej komisie a posla-
nec mestského zastupiteľstva Lukáš Tisoň. „Ak by pán 
Chovanec komunikoval so svojimi kolegami, mesto 
Skalica by malo viac peňazí a menej problémov. Teraz 
bude na šetrení príslušných orgánov, aby zistili, či stá-
tisícové pochybenia z čias bývalého primátora boli len 
omylom, alebo sa na úkor Skaličanov niekto obohatil,“ 
zdôraznil.

Zástupca primátora Milan Roman hovorí, že aj napriek 
„nášľapným mínam“ mesto postupne rieši agendu, 
ktorá roky stála. „Verím, že v najbližšom čase potešíme 
Skaličanov dobrými správami, ako sú napríklad ná-
jomné byty či investičné projekty zamerané na rekon-
štrukciu materskej školy Pod kalváriou a navýšenie jej 
kapacity,“ dodáva.
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» Valentínska kvapka krvi
Najsilnejšia podoba lásky, akú môžeš 
druhému nezištne dať, je tá, ktorá prú- 
di v tvojich žilách.

Zábavno-obchodné centrum MAX ťa srdečne pozýva 
na VALENTÍNSKU KVAPKU KRVI, ktorá sa uskutoční 
vo štvrtok, dňa 15. 2. 2018 v čase od 8:30 do 11:00 
hodiny v priestoroch voľnej prevádzky na poschodí 
obchodného centra.

» Prekvapenie pre každého 
darcu:
– kupón v hodnote 3 € od multikina CINEMAX
– ovocie – Tesco
– 1 ks sladkosť od prevádzky FASHIONOPTIC
– 1 ks poukaz na kávu od kaviarne MANUEL Caffé
– 1 ks poukaz na konzumáciu od prevádzky UNIVA
– 1 ks živý kvet – Kvetinárstvo TREND

– ochutnávka mladého jačmeňa – Celiceli – zdravé 
potraviny
– ručné masáže – Stredná zdravotnícka škola 
Skalica

Partneri akcie: CINEMAX, Tesco, FASHIONOPTIC, 
MANUEL Caffé, UNIVA, Kvetinárstvo TREND, Celiceli, 
Stredná zdravotnícka škola, Národná transfúzna sta-
nica a Slovenský Červený kríž Senica.

Tešíme sa na Vás!

Poďakovanie darcom krvi

zdroj: senica.sk

Bezpríspevkových darcov krvi pravidelne oceňuje 
Slovenský Červený kríž. Tentokrát sa rozhodol no-
siteľov diamantových, zlatých a strieborných pla-
kiet za rok 2017 zo Senice pozvať aj primátor mes-
ta Branislav Grimm, aby im poďakoval, že svojím 
šľachetným životným postojom dávajú iným nádej 
na uzdravenie. Toto milé stretnutie sa uskutočnilo 
v stredu 17. januára.

Obdiv patrí všetkým, ktorí sa rozhodnú darovať krv, 
obzvlášť však držiteľom diamantovej, zlatej a strie-
bornej plakety. Veď striebornú plaketu MUDr. Jana 
Janského získavajú darcovia za 20 odberov, na zlatú 
plaketu musia  ženy darovať krv 30 krát, muži 40 krát 
a pri diamantovej plakete je to úctyhodných 60 odbe-
rov u žien a 80 u mužov, čo je obdivuhodné množstvo 
odovzdanej krvi. A práve počet 80 odberov dovŕšil 
v roku 2017 držiteľ diamantovej plakety Michal Ivaňo, 
ktorí prijal pozvanie primátora mesta a zúčastnil sa 
tejto slávnosti v obradnej miestnosti MsÚ.

K darcom sa počas prijatia takto prihovoril primátor 
mesta: „Pri oceňovaní, ďakovaní dobrovoľným darcom 
krvi je vždy cítiť zvláštnu dobrotu ľudského srdca a 
pritom pre Vás je darovanie krvi samozrejmý skutok, 
ktorý má však pre prijímateľov nevyčísliteľnú hodnotu 
daru.  Vo vašej blízkosti si človek uvedomuje, že ešte 
stále existuje nádej spolupatričnosti.“ Vo svojom prí-
hovore im poďakoval za ušľachtilé a nesmierne dôle-

žité  postoje, ktorými prispievajú k záchrane ľudských 
životov, aj keď vedia, že jedinou odmenou je dobrý 
pocit a vďačnosť mnohých anonymných ľudí, ktorým 
svojim činom vedia vrátiť úsmev do ich rodín, napriek 
tomu, že sa s nimi nikdy ani nestretnú.  Zároveň chcel 
týmto prijatím a zápisom týchto ľudí do Pamätnej kni-
hy mesta vyjadriť hlbokú úctu a obdiv za pomoc tým, 
ktorí to potrebujú, no sami si nedokážu pomôcť a tiež 
motivovať ďalších nasledovníkov na takéto ušľachtilé 
skutky.
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» Pripomenuli si

12. výročie tragédie 
Antonova-24

zdroj: malacky.sk, text: Ľ. Pilzová, foto: 
S. Osuský

Dátum 19. január 2006 je v dejinách Slo-
venskej republiky zapísaný ako deň naj-
väčšieho leteckého nešťastia. Z polročnej 
operácie KFOR v Kosove sa vtedy vracali 
vojaci a zamestnanci ministerstva obrany. 
Pár kilometrov pred plánovaným pristátím 
v Košiciach sa ich letecký vojenský špeciál 
zrútil na kopci Borsó neďaleko maďarskej 
obce Hejce. Zo 43 ľudí na palube prežil je-
diný. Osem obetí pochádzalo z dopravnej 
letky v Kuchyni, pričom väčšina bývala 
v Malackách. 

Tak, ako každý rok v januári, aj teraz sme 
si pripomenuli ich pamiatku. Pri pamätní-
ku v priestore dopravného krídla Kuchyňa 
opäť zneli ich mená: Bronislava Gregorovi-
čová, Miroslav Novák, Róbert Soľava, Ond-
rej Keszi, Tomáš Žipaj, Norbert Kumančík, 
Ján Hejduk a Karol Malatin. Hoci sa hovorí, 
že čas je milosrdný, spomienky stále bolia 
a sú rovnako silné aj po uplynutí 12 rokov 
od tragédie.

Záhorie prilákalo svojou prezentáciou stovky ľudí
zdroj: senica.sk, OOCR Záhorie, Ing.Dominika Leváková

Január je už typickým pre odborné veľtrhy cestov-
ného ruchu a región Záhorie ani tento rok nechýbal. 
Pod záštitou Bratislava Region Tourism predstavil 
blížiacu sa letnú sezónu, ktorá štartuje v máji, a bo-
hatú ponuku regionálnych produktov.

Prvým veľtrhom, kde sa Záhorie prezentovalo bol Go Re-
giontour Brno (18. – 21. 1. 2018). Tento ročník bol 
skvelý vďaka početnej návštevníckej účasti. Návštevníci 
sa mohli dozvedieť o podujatiach a zaujímavých mies-
tach od Stupavy až po Holíč. Premiéru 
mal nový propagačný materiál o spre-
vádzaní Šaštínskou bazilikou. Sprie-
vodným programom počas štyroch dní 
boli ochutnávky regionálnych špecialít. 
Víno z Malých Karpát, praclíky z Čataja, 
pivo z Bratislavy a za Záhorie nechýbali 
pagáčiky, syry Havran či pravý skalický 
trdelkník.

Presne po týždni sa regióny Slovenska 
presunuli do bratislavskej Incheby a sláv-

nostným otvorením začal 24. ročník medzinárodného 
veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour.

Záhorie v stánku Bratislava Region Tourism začalo veľtrh 
nie len slávnostným otvorením prezentačného stán-
ku, ale za prítomnosti predsedu Bratislavského samo-
správneho kraja Juraja Drobu, predsedu predstavenstva 
Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region 
Tourism a jej členov aj uvedením do života dvoch jedi-
nečných propagačných materiálov. Prvým sú tradičné 
recepty, ktoré vznikali v spolupráci so starými mamami 
či výrobcami tradičných produktov. Záhorie je v brožúre 
zastúpené zázvorníkmi, ťahanou štrúdľou, skalickým 
trdelníkom a šumajstrom. Druhou krstenou brožúrou je 
pivný bedeker, ktorý čitateľov prevedie malými remesel-
nými pivovarmi Bratislavy a Záhoria.

Okrem printovej prezentácie mohli návštevníci počas 
celej soboty ochutnávať región Záhorie, a to vďaka ho-
líčskemu pivovaru Wywar, skalickému trdelníku od Ha-
vlíkú, Senickým a skalickým pekárňam s ochutnávkami 
oškvarkových pagáčikov a bzdúškov a syrárni Havran so 
Záhoráckymi syrami. Okrem ochutnávok boli prezento-

vané aj dve jedinečné podujatia. Agen-
túra Hector pozývala návštevníkov na 
najväčší historický festival Rotenstein, 
ktorý sa bude konať 26. – 27. mája v Ho-
líči na zámku a agentúra M.I.C. oslovila 
množstvo nadšencov na športové podu-
jatie pre celé rodiny 5K Inflatable Fun 
– beh cez obrie nafukovacie prekážky 
21. apríla v Skalici. Hotel sv. Ludmila a 
Malvázia predstavili svoje hotely vrátane 
pobytových balíčkov.

Bude Troyerova kúria jednou zo stupavských 
pamätihodností?

zdroj: stupava.sk

Aktuálne je na zápis do evidencie pamätihodností 
navrhnutá Troyerova kúria na Agátovej ulici č. 7.

Troyerova kúria je pomenovaná podľa jej prvých vlastní-
kov, šľachtickej rodine Troyerovcov usadenej od 17. sto-
ročia v Stupave. Návrh na zaradenie kúrie do evidencie 
stupavských pamätihodností bude jedným z bodov pro-
gramu zasadnutia mestského zastupiteľstva vo februári. 
Komisia majetková a legislatívno-právna pod vedením 
mestského poslanca Štefana Haulíka na svojom zasad-
nutí 25. 1. 2018 návrh zápisu Troyerovej kúrie do eviden-
cie stupavských pamätihodností 
neodporučila. V zápisnici komisia 
svoje rozhodnutie zdôvodnila 
tým, že „zápis sa bude môcť zre-
alizovať až po zrekonštruovaní 
Troyerovej kúrie.“

Zvýšiť pozornosť spoločnosti a 
zvýrazniť pamiatkovú a historic-

kú hodnotu kúrie formou zápisu do evidencie mestských 
pamätihodností odporučili pamiatkari už v roku 2005. 
Väčšina poslancov uvádzala vo svojich programoch zá-
ujem o ochranu kultúrnych pamiatok mesta. Metodicky 
správnejším a často pre záchranu pamiatky aj rozhodu- 
júcim krokom je však ochrana pamiatkového objektu 
pred jeho obnovou. Ako rozhodne mestské zastupi-
teľstvo sa dozvieme 15. februára 2018.

Evidencia pamätihodností mesta Stupava bola zave-
dená v roku 2014, upravuje ju príslušné Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 1/2014. Ako prvé objekty, nesúce 
významné pamiatkové hodnoty pre mesto Stupava boli 

zapísané staničná výpravná bu-
dova v areáli bývalej železničnej 
stanice v Stupave z roku 1891 
a dva najstaršie náhrobníky na 
starom katolíckom cintoríne – 
ranobarokový náhrobník Marti-
na Rittera z roku 1706 a barokový 
náhrobník z roku 1773.



Valentín 
v Garden Restaurant u sv. Ludmily

Welcome drink

****

Jahodová espuma so šampanským a čerstvou mätou

****

Avokádový krém so zubáčom pošírovaným 
v bielom víne a limetkovou penou

****

Steak z hovädzej sviečkovice s fritovanou krevetou 
obalenou v kokose podávaný s tempurou foie gras, 

balsamikovou redukciou a petržlenovým pyré

****

Makaronky s mascarpone krémom 
a čerstvou mätou

Menu 29,90 €/osoba
+421 34 69 77 777

info@hotelsvataludmila.sk
www.hotelsvataludmila.sk
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» Na cestách

V Skalici sa vlak zrazil 
s osobným autom

Dňa 16. januára vo večerných hodinách 
sa v Skalickej priemyselnej zóne vlak 
zrazil s osobným automobilom.

Vodič osobného auta na zľadovatenej ces-
te neubrzdil pred železničným priecestím 
a vošiel do cesty vlaku, ktorý práve vychád-
zal zo železničnej stanice. Auto pred sebou 
tlačil niekoľko desiatok metrov, no vodičovi 
sa našťastie nič vážne nestalo.

Apelujeme na vodičov, aby prispôsobili 
jazdu poveternostným podmienkam a sta-
vu vozovky – obzvlášť teraz v zimných me-
siacoch.

Za fotgrafie ďakujeme našim facebooko-
vým priaznivcom Radke a Romanovi.

Polícia bilancuje: V roku 2017 bolo na Slovensku 
spáchaných 66 215 trestných činov

zdroj: Aktuality Prezídia PZ, skrátené

Bezpečnostná situácia na Slovensku v roku 2017 sa 
opäť zlepšila. Spáchaných bolo celkovo 66 215 trest-
ných činov, pri ktorých došlo ku zvýšeniu ich objas-
nenosti na 58,67 percenta.

Na tlačovej konferencii v pondelok 15. januára 2017 
o tom informovali minister vnútra SR Robert Kaliňák 
a prezident Policajného zboru Tibor Gašpar s tým, že ide 
o najlepšie čísla v histórii samostatnej SR.

V roku 2016 sa stalo celkom 69 635 trestných činov, pri-
čom objasnenosť bola 56,74 percenta. K dlhodobému 
znižovaniu trestnej činnosti dochádza podľa policajného 
prezidenta Tibora Gašpara aj vďaka preventívnej činnos-
ti polície. Ako spresnil, klesá najmä uličná kriminalita 
násilného charakteru a naopak sa darí zvyšovať podiel 
latentnej odhalenej trestnej činnosti, a to najmä da-
ňovej. „Robili sme prepočet trestných činov na 1000 
obyvateľov v rámci okresov Slovenska. Najbezpečnej-
šie to vyšlo na okres Bánovce nad Bebravou, prípadne 
Dolný Kubín. Medzi najnebezpečnejšie okresy patria 
Bratislava I, II a III, čo je logické, lebo je tu aj najvyšší 

počet ľudí, ktorí nežijú priamo v Bratislave z hľadiska 
trvalých pobytov,“ vysvetlil Tibor Gašpar. Priemer sa po-
hybuje podľa jeho slov okolo jeden trestný čin na 1000 
obyvateľov. Okres Bánovce nad Bebravou je pod týmto 
priemerom, spomínané časti Bratislavy niekde nad uka-
zovateľom dva.

V roku 2017 zaznamenala polícia 6132 prípadov násilnej 
trestnej činnosti. Objasnenosť bola v tomto prípade na 
úrovni 76,22 percenta. Vrážd bolo 57, objasnených bolo 
39. V štatistike majetkovej trestnej činnosti v rámci mi-
nulého roka je evidovaných 25 154 prípadov s 41,64-per-
centnou objasnenosťou. Polícia zaznamenala v uplynu-
lom roku 5734 prípadov skrátenia dane a poplatkov, 
z toho 4082 sa im podarilo vyriešiť. Ide tak o objasnenosť 
71,19 percenta. Z celkového počtu 10 615 obetí trestnej 
činnosti bolo 51,23 percenta mužov a 48,77 percenta 
žien. Z 42 911 páchateľov bolo 83,51 percenta mužov a 
16,49 percenta žien.

Polícia chce aj v tomto roku pokračovať v znižovaní kri-
minality. „Mám predstavu, žeby sme mohli dosiahnuť 
60-percentnú objasnenosť,“ poznamenal prezident PZ 
Tibor Gašpar.

Je tu čas aquaplaningu a poľadovice
zdroj: Aktuality Prezídia PZ

Jesenné a zimné obdobie vytvárajú na cestách špecific-
ké podmienky, ktoré by chodci, cyklisti a najmä vodiči 
nemali v žiadnom prípade podceniť. Hmla, dážď, či sneh 
predstavujú mimoriadnu záťaž z hľadiska pozornosti, 
ale aj techniky jazdy motorových účastníkov cestnej 
premávky.

» Pre bezpečnú jazdu odporúčame:
– znížiť rýchlosť jazdy
– rozbiehať sa plynule, nepridávať príliš veľa plynu naraz
– dodržiavať bezpečnú brzdnú vzdialenosť od vozidla 
idúceho pred vami
– brzdiť a zrýchľovať pozvoľna, aby ste minimalizovali 
riziko prekĺznutia a šmyku
– prezuť včas zimné pneumatiky
– pri zníženej viditeľnosti je denné svietenie 
nepostačujúce a je potrebné zapnúť stretávacie svetlá

Príroda v tomto období skúša vodičov najmä aquapla-
ningom a poľadovicou. „Väčšie množstvo vody na po-
vrchu vozovky vytvára podmienky na stratu smerovej 
a pozdĺžnej stability vplyvom aquaplaningu (t.j. straty 
kontaktu s vozovkou vplyvom vrstvy vody medzi nimi). 
Takýto jav môže nastať už pri rýchlostiach 80 km/h a 
viac, na ktoromkoľvek povrchu a na ktoromkoľvek 
kolese vozidla,“ vysvetľuje Ing. Bc. Milan Holéci, znalec 
v odbore doprava cestná.

Aquaplaning je ovplyvnený viacerými faktormi, ako 
napríklad tiaž vozidla, pneumatiky, dezén pneumatík, 
sklon a povrch vozovky, technický stav náprav vozidla a 

podobne. Znamená to, že v určitom prípade pohyb vo-
zidla rýchlosťou vyššou ako 80 km/h za dažďa už nie je 
bezpečný, je to pohyb so zvýšeným rizikom.

Rizikovým prechodným javom je aj poľadovica, ktorá 
vzniká už pri minimálnom poklese vonkajšej teploty. Za 
vhodných podmienok sa začína vrstva ľadu na vozovke 
tvoriť pri teplote 0 až –3 stupne. Takýto jav sa môže 
vyskytnúť v tienistých miestach alebo miestach so zvý-
šenou vlhkosťou (údolia, mosty, cesty pozdĺž vodných 
tokov, priehrad a podobne). Rovnaký vplyv na zjazd-
nosť vozovky má aj vrstva mokrého blata na vozovke po 
prejazde poľnohospodárskych strojov.

Za takýchto podmienok je nevyhnutné prispôsobiť jazdu 
stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam 
a svojim schopnostiam.

Polícia v tejto súvislosti osobitne upozorňuje chod-
cov a cyklistov, aby si uvedomili, že brzdná dráha 
vozidla na mokrej, prípadne zasneženej vozovke je 
podstatne dlhšia ako na suchej ceste. To zvyšuje aj 
riziko vzniku kolízie či nehody.
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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

Modernizácia verejného osvetlenia v Malackách 
je v plnom prúde

zdroj: malacky.sk, Text: Ľ. Pilzová, foto: S. Osuský

Viac tmy ako svetla, lampy dávno za životnosťou, vysoké 
náklady a takmer žiadne investície do verejného osvet-
lenia – toto už čoskoro bude minulosťou. Po meste sa 
od polovice januára pohybujú energetici na výškových 
plošinách a výsledkom ich práce bude moderné verejné 
osvetlenie takmer v celom meste. Rozsah rekonštrukcie 
je veľký a náklady presiahnu milión eur. Aj preto ide 
o najrozsiahlejší projekt tohto roka v Malackách.

Naše ulice postupne dostávajú namiesto starých svie- 
tidiel moderné „ledky“. Súčasťou diela bude v ďalšej 
fáze prác aj modernizácia rozvádzačov osvetlenia, vý-
mena starých betónových stožiarov v sídliskách a od-
straňovanie havarijných stavov 
na stožiaroch. Tam, kde to bude 
možné, sa káble položia do zeme. 
Keďže energetici pracujú za plnej 
prevádzky verejného osvetlenia, 
môže sa v tomto období stať, že 
v niektorých lokalitách budú lam-
py svietiť aj počas dňa. „Naším 
cieľom je zníženie energetickej ná-
ročnosti a, naopak, zvýšenie bez-
pečnosti v meste. Podstatná časť 
sústavy verejného osvetlenia v Malackách nevyhovuje 

svetlotechnickým po-
žiadavkám na verejný 
priestor. Mnoho svie-
tidiel je poruchových a 
sú dlhodobo za svojou 
životnosťou,“ vysvetľu-
je primátor Juraj Říha 
dôvody, ktoré viedli k 
prijatiu zásadného roz-
hodnutia pustiť sa do 
náročného a rozsiah- 
leho projektu. 

Po súhlase poslancov mestského zastupiteľstva si mesto 
na financovanie zobralo bankový 
úver. Aby nebol zaťažený mestský 
rozpočet, splátky sú nastavené tak, 
že zodpovedajú výške predpokla-
daných úspor.

Projekt má názov II. etapa mo-
dernizácie verejného osvetlenia. 
Zahŕňa 60 ulíc s výmenou 1423 
kusov svietidiel a mal by byť hoto-
vý približne v polovici roka. Práce 
postupujú v dobrom tempe a vy-

menená je už tretina svietidiel v meste. Prvá etapa pre-
biehala pred dvoma rokmi, v období od septembra 2015 
do jari 2016. Vtedy dostalo moderné verejné osvetlenie 
s príslušnou infraštruktúrou 14 ulíc: Stupavská, M. R. 
Štefánika, Štúrova, Boreckého, L. Novomeského, Jánoší-
kova, arm. gen. L. Svobodu, K. Orgoňa, A. Veselého, kpt. 
Uhra, J. Murgaša, V. Clementisa, J. Gabčíka a Kukorelliho. 

Ideme ešte ďalej: mesto pripravuje osvetlenie vytipova-
ných 15 priechodov pre chodcov v najfrekventovanejších 
lokalitách a vybudovanie nového osvetlenia v rozsahu 
300 tisíc € v lokalitách Továrenská, Pezinská a Dielenská. 

Rok 2017 v Častkovskej ZŠ
zdroj: castkov.sk

Rok 2017 bol rokom zmien v základnej škole 
v Častkove.

Bola vymenená strešná krytina, ktorá bola v ha-
varijnom stave. Na strechu obec získala dotáciu 
v sume 5000 EUR z Ministerstva školstva. V uvoľ-
nených priestoroch po bývalej svadobke bola 
vybudovaná nová telocvičňa, zo získanej dotácie 
v sume 2300 EUR od Nadácie pre deti Slovenska. 
Pribudla nová kuchynka pre deti a skladové pries-
tory pre potreby školy. Koncom roka sa začalo 
s výstavbou nových toaliet v budove školy. Škola 
sa tak zaradila medzi moderné školy priestoro-
vo aj vybavením. Finančné náklady na školu sa 
podarilo znížiť v rámci dohodovacieho konania, 
na základe ktorého obec vybavila ku koncu roka 
2017 dotáciu vo výške 4800 EUR.

Vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, mládeži a 
deťom, všetkým, ktorí pomohli pri vybudovaní 
týchto priestorov a pracovali aj počas vianočných 
sviatkov.
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Čriepky z dejín mesta Šaštín-Stráže
text: P. Brezina, foto: Ľ. Machová

Tak sa nazýva najnovšia kniha, ktorá vyšla koncom 
roka 2017, ale jej uvedenie života sa uskutočnilo až 
23. 1. 2018 v klube dôchodcov Miestnej jednoty Jedno-
ty dôchodcov Slovenska v mestskej časti Šaštín, vďaka 
podpore jej predsedu Jozefa Bakiča.

Uvádzacími rodičmi knihy sa stali tí, ktorí napomohli 
autorovi pri jej zrode najviac – Elena Ovečková, Helena 
Poncová, Alžbeta Melišová, filokartisti Ing. Jaromír Sta-
cho, MUDr. Marián Nečas, Pavol Jozefák a riaditeľka Zá-
horského osvetového strediska RNDr. Ľubica Krištofová. 
Čím iným ako vodou a pieskom, ktoré vytvárali kulisu 
historického vývoja mesta, symbolicky uviedli knihu do 
života. Autorom knihy je PhDr. Peter Brezina, ktorý sa 
venuje dejinám Šaštína a Stráží od r. 1983. Na podujatí 
uvedenia knihy do života ju predstavil prítomným for-
mou prednášky spojenej s premietaním pohľadníc, foto-
grafií a dokumentov.

Podnázov knihy Pohľadnice, fotografie a dokumenty 
známe i neznáme prezrádza, čo je nosnou niťou rozví-
jania jednotlivých tém. Kniha na 274 stranách formátu 
A4 prináša 1500 fotodokumentov, z toho takmer 600 
fotografií (väčšina z nich je publikovaná po prvý raz) do 
r. 1945, vyše 400 pohľadníc (tento počet nie je zrejme 
konečný) a takmer 500 fotografií z doby po r. 1945 až 
do súčasnosti. Pri niektorých témach sa nebolo možné 
vyhnúť aj novším fotografiám. Pohľadnice i fotografie sú 

zaradené do tematických dejinných celkov v mestských 
častiach Šaštín a Stráže. Veľa starých fotografií odpočíva 
ešte v rodinných archívoch a možno sa ich majitelia budú 
touto knihou inšpirovať a poskytnú ich pre zverejnenie, 
čím ich zachránia od straty v prepadlisku času.

Poslaním knihy je prezentovať verejnosti v prvom rade 
zabudnuté čaro pohľadníc obidvoch mestských častí  
Šaštína-Stráží, ich prostredníctvom pripomenúť a priblí-
žiť niektoré vybrané témy z dejín mesta a pripomenúť 
ľudí, ktorí ich smerovanie ovplyvnili. Dejiny mesta sú 
bohaté a kniha prispela k vyplneniu jej niektorých za-
budnutých alebo bielych stránok. Register v závere knihy 
uľahčuje hľadanie tém.

Počas tvorby tejto knihy som vedel o prebiehajúcej 
príprave monografie Šaštína-Stráží a nepovažoval za 
potrebné vytvárať duplicitnú monografiu s rozsiahlym 
textom, najmä keď vedenie mesta neprejavilo o túto 
publikáciu záujem. Z tohto dôvodu, ale aj z finančného 
hľadiska som niektoré kapitoly skrátil a vypustil.

Súbežne s pohľadnicami sa podarilo sústrediť množstvo 

starých fotografií a máp. Výpovedná historická hodnota 
spomenutých zberateľských predmetov je hodnoverná. 
Dokresľujú archívne dokumenty a pripomínajú neraz 
už zabudnuté reálie z minulosti. Vývin mesta do dneš-
nej podoby bol dlhodobý s mnohými dramatickými 
udalosťami. Boli to predovšetkým významné šľach-
tické rody, ktoré s mnohými miestnymi osobnosťami 
v jednote s prácou generácií obyvateľov formovali tvár 
Šaštína-Stráží. V tvári mesta sa zrkadlí kontinuita úsilia 
minulých generácií a tej súčasnej. Kniha chce vzdať úctu 
všetkým nositeľom úsilia a obetí o skrášľovanie tohto 
krištáľu Záhoria – mesta obkoleseného zeleňou lesov a 
lúk a modrastou farbou vodných tokov a jazier. Veď slá-
va a vzhľad mesta bez úsilia i obetí jednotlivcov nie je 
možná. Práca pre svoje mesto vždy bola, je a aj zostane 
úctyhodná.

Kniha určite poteší rodákov obidvoch mestských častí, 
aj prisťahovaných obyvateľov a stane sa inšpiráciou pre 
účasť na zveľaďovaní a pri úsilí o rozvíjanie trvalo udrža-
teľných podmienok pre spokojný život v tomto tyrkysovo- 
akvamarínovom krištáľovom meste Záhoria. 

kultúra

» Záhorie

Turistický vlak Záhoráčik 
na sezónu 2018

zdroj: lozorno.sk

Medzi BSK a ZSSK bola podpísaná príloha 
zmluvy o prevádzke turistického vlaku Záho-
ráčik na sezónu 2018, a to na obdobie 28.4. 
– 14.10.2018, v sobotu, nedeľu a vo štátnych 
sviatkoch, 3 obrátky za deň, v rovnakých polo-
hách ako vlani. Prípadné predĺženie trasy až do 
Plaveckého Mikuláša a forma dopravy je pred-
metom rokovaní medzi BSK a ŽSR, resp. MDV SR.

Úvodnú sezónu 2017 možno považovať za veľmi 
úspešnú, keďže sa vlakom prepravilo 8094 osôb 
a 1094 bicyklov.
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Sanchez Amsterdam pokrstili album 
vo veľkom štýle!

Sanchez Amsterdam pokrstili v piatok 26.1. svoj 
v poradí druhý študiový album. Nový album nesie 
názov TANEC V OHNI.  Krstnými rodičmi nového al-
bumu sa stali členovia kapely Smola a Hrušky. Ka-
pela SaH spoločne so Sanchez Amsterdam tento ve-
čer vystúpila na pódium a spravila poriadnu show. 
Okrem týchto dvoch kapiel sa predstavila tento ve-
čer na pódium aj kapela z Trenčína – Cherry Street.

„Bol to pre nás veľmi dôležitý večer. Predsa sme 
krstili naše druhé dieťa a chceli sme, aby bolo 
všetko tip top. Jediné, čoho sme sa báli, bola ná-
vštevnosť, pretože takéto akcie tu nebývajú čas-
to. Nakoniec bola návštevnosť okolo 300 ľudí, čo 
nás veľmi teší. Každý jeden z nás nechal na pódiu 
maximum, predsa – hrali sme doma a chceli sme 
ukázať, čo v nás je, a dúfam, že sa to podarilo. Re-
akcie publika boli skvelé a som rád, že sa ľuďom 
náš nový štýl páčil,“ zhodnotil spevák David zo San-
chez Amsterdam.

„Keď ma chalani oslovili s ponukou na krst, spo-
menul som si na koncert, kde som ich prvýkrát 
videl. Zaujali ma obrovským nasadením, kláve-
sami a imidžom v uniformách. Novinka je vyzretý 
energetický album s moderným a originálnym 
zvukom. Držím palce chalanom, ktorí si našli 
svoje miesto na scéne, a bolo mi cťou pokrstiť ich 
nové CD a pomôcť na ich ceste za šťastím,“ konšta-
tuje spevák Spoko zo Smola a Hrušky, ktorí sa stali 
krstnými rodičmi albumu.

Sanchez Asmterdam sa chystajú aj na turné k no-
vému albumu po Slovensku a Čechách. Turné by sa 
malo skladať z ôsmich koncertov a chalani ho odo-
hrajú v apríli tohto roku. Kde a s kým ich uvidíme, 
zatiaľ nechceli prezradiť. „Všetko sa fanúšikovia 
dozvedia včas na ich FB stránke alebo Instagra-
me.  Na turné sa veľmi tešíme a najviac na ľudí, 
ktorých na ňom stretneme. Určite odohráme 
skladby aj zo starého albumu, aby si ľudia s nami 
mohli zaspievať aj staršie skladby, ako napr. Ane-
ta, Uletení anjeli či Seriál,“ dodáva  bubeník Ivan zo 
Sanchez Amsterdam.

Krojový ples v Prietržke
zdroj: prietrzka.sk

Dňa 13.1.2018 sa v Prietržke konal už IX. Kro-
jový ples, ktorý organizovala miestna Jednota 
dôchodcov. Na úvod sa všetkým prítomným pri-
hovoril starosta obce Peter Flamík. Po úvodnom 
príhovore zahájil ples úvodnými tancami a pies-
ňami folklórny súbor Valša z Holíča. A po tomto 
zahájení plesu prišli na rad všetci krojovaní, aby 
sa predviedli v celej svojej kráse na pochode po 
tanečnom parkete. Krojovaných sa tento rok zú-
častnilo naozaj veľa a bolo na čo pozerať. Po prvý-

krát sa krojového plesu zúčastnili aj hostia z našej 
družobnej obce z druhej strany brehu rieky Mo-
ravy, obce Prušánky, ktorí prijali naše pozvanie. 
Plesu sa zúčastnili aj starosta obce Prušánky Lu-
bomír Zahradník a místostarosta obce Prušánky 
Jan Nosek. Hostia z Moravy a to členky Jednoty 
dôchodcov z Prušánek si pre hostí plesu pripra-
vili program, ktorý zožal veľký úspech a potlesk. 
Na druhej starne Mužáci z Prušánek s Mužákmi 
z Prietržky vyplňovali program počas prestávok 
svojími pesničkami, ku ktorým sa pridali aj ostat-
ní hostia plesu. Do tanca hrala dychová kapela 
Zlaťulka z Moravy. Krojový ples bol naozaj veľmi 
pekný a zábava bola vynikajúca.

Ďakujeme Jednote dôchodcov Prietržka pod ve-
dením Márie Bojanovskej za organizáciu plesu.
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» Podujatia

Scream oslavuje
25. výročie tanečnej skupiny Scream

16. 2. 2018 o 16:00
Dom kultúry Senica

Pri vínku a cimbale
Zábava pri cimbále so Šibénkou

16. 2. 2018 o 19:00
Reštaurácia golf Skalica

Pamiatkami Malaciek
Historické potulky Malackami

17. 2. 2018 o 14:00
Mestské centrum kultúry Malacky

Divadlo v Zohore
Divadlo Šáchor – Breviár teciny 

Franciny
17. 2. 2018 o 19:00, 18. 2. 2018 o 16:00

Kultúrny dom Zohor

Ochotníci s cimbalom
Búranské ochotnícke divadlo – Bab-

ské plkotačky
24. 2. 2018 o 17:00

Kultúrny dom Závod

Stand Up Comedy Show
Silné reči

27. 2. 2018 o 19:00
Kino Záhoran Malacky

V pondelok 29. januára podvečer sa jezuitský kostol zaplnil do posledného miestečka. Prišli rodinní prísluš-
níci, priatelia, priaznivci a obdivovatelia tvorby jednej z najvýraznejších postáv novodobej slovenskej hudby 
Mariána Vargu. zdroj: skalica.sk

Marián Varga 
70 + 1

Krátko potom ako nás tento výnimočný hudobník 9. au-
gusta 2017 opustil, vznikla Spoločnosť Mariána Vargu, 
ktorá pomerne rýchlo pripravila sériu podujatí a medzi 
nimi spomienkový koncert s názvom Marián Varga 70 
+ 1. Zorganizovaný bol v spolupráci s mestom Skalica 
i Trnavským samosprávnym krajom. Aj preto moderátor 
Ladislav Snopko privítal primátora Ľudovíta Baráta a 

župana Jozefa Viskupiča, ktorí sa návštevníkom prihovo-
rili a tiež zapálili sviečky na symbolickej narodeninovej 
torte. V programe koncertu sa predstavilo viacero slo-
venských i českých umelcov, ktorí predniesli vlastné, ale 
najmä Vargove skladby vo svojich úpravách. Koncert na-
krúcala verejnoprávna televízia a jeho záznam si budete 
môcť pozrieť v priebehu marca.

Maľby Jozefa Chrenu budú v Malackách 
vystavené ešte do 17. februára

zdroj: malacky.sk, text: -is-, foto: S. Osuský

Vo štvrtok 18. januára sa v galérii Mestského centra 
kultúry v Malackách konala vernisáž výstavy Jozefa 
Chrenu s príznačným názvom Maľby.

Výtvarník sa venuje predovšetkým krajinomaľbe, ale aj 
portrétu, zátišiu či abstraktnej maľbe. Svoje obrazy tvorí 
špachtľovou technikou, prevažne olejom a akrylom, ako 
aj akvarelom, pastelom a hrudkou. Jozef Chrena sa na-
rodil v Moravskom Svätom Jáne. Absolvoval mnoho vý-
tvarných kurzov a plenérov, od roku 1982 sa maľovaniu 
venuje intenzívne, uvádza sa na stránke http://www.
chrena.sk/.

» Otváracie hodiny výstavy:
Utorok – piatok: 9.00 – 17.00

Sobota: 9.00 – 12.00 

Výstava Jozefa Chrenu Maľby potrvá do 17. februára 
2018, srdečne vás pozývame.
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» Senica

ocení osobnosti 
v oblasti pedagogiky, 
kultúry a umenia

zdroj: senica.sk

Vážení občania a organizácie!
Mesto Senica každoročne oceňuje osob-
nosti pedagogiky, kultúry a umenia, 
ktoré za predchádzajúci rok dosiahli 
v oblasti školstva, kultúry a práce s deť-
mi a mládežou mimoriadne úspechy 
a výborné výsledky.

Oceňovaní pedagogickí pracovníci vyni-
kajú v oblasti prípravy žiakov, inovatívnych 
prístupov vo výchovno-vzdelávacom pro-
cese, mimoškolských aktivít. Dlhoročnou 
pôsobnosťou v školstve, odbornou a inten-
zívnou činnosťou, nadpriemernou prácou 
so žiakmi a študentmi sa podieľajú na ich 
úspechoch na rôznych súťažiach.

V oblasti kultúry sú oceňované osobnosti, 
ktoré svojou činnosťou prispievajú k roz-
voju kultúrneho života mesta, reprezentujú 
ho za hranicami okresu i štátu, vynikajú 
úspechmi v oblasti svojej umeleckej pôsob-
nosti na profesionálnej i amatérskej úrovni, 
venujú sa odbornej činnosti a práci s deťmi 
a mládežou.

Poznáte osobnosť hodnú 
na ocenenie v oblasti 
pedagogiky, kultúry 

a umenia? 
Možno sa aj vo vašej 

organizácii alebo vo vašom 
okolí nachádza osobnosť, 

ktorá by si toto spoločenské 
uznanie zaslúžila – neváhajte 

a podajte nám návrh.

Vaše nominácie so stručnou charakteris-
tikou očakávame na adrese:

Mestský úrad Senica,
ul. Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica,

prípadne na e-mailovej adrese:

maria.vyletova@senica.sk

v termíne do 26. februára 2018.

Slávnostné ocenenie pedagogických, kul-
túrnych a umeleckých osobností sa plánuje 
v mesiaci marec 2018.

Komisia pre vzdelávanie, kultúru
a Zbor pre občianske záležitosti mesta Senica

Prvým kultúrno-spoločenským podujatím roku 2018 v Skalici bolo tradičné Posedenie pri cimbale s ĽH Skaličan.
Konalo sa v sobotu 6. januára v Dome kultúry. Okrem členov Skaličanu sa predstavili sóloví speváci Mária Marťa-
nová, Alžbetka Michalovičová, Pavel Poustka a Anton Pavčo a ako hostia členovia ĽH Mlynári z Trenčína.

kultúra

Posedenie pri cimbale

zdroj: skalica.sk

V znamení Tereziánskeho bálu
V piatok 19. januára ovládla Kultúrno- 
-osvetové centrum na Holíčskom zámku 
slávnostná atmosféra. Uskutočnil sa tu 
II. reprezentačný mestský Tereziánsky bál.

K dobrej nálade, do tanca 
i na počúvanie prišli zahrať 
a zaspievať TIP TOP Band 
Erika Rangla a Cimbálová 
muzika Grajcar. 
Po žrebovaní polnočnej 
tomboly sa o malé 
prekvapenie postarala 
akrobaticko-tanečná 
skupina Vertigo so svojou 
laserovou šou.

zdroj: holic.sk
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Slovenský zväz ľadového hokeja zverejnil svoju nomináciu na olympijske hry 2018. Prvý zápas odohrajú naši ho-
kejisti proti ruskému tímu, ktorý bude štartovať pod olympijskou vlajkou. Do tímu sa dostal aj 24-ročný Skaličan 
Patrik Rybár. Patrik je synom hokejového branára Pala Rybára. Od mája 2016 hrá za český klub Mountfield HK.

sport

» Hádzaná

Strojár Malacky 
šokoval Topoľčany, 
hostia zachraňovali 
aspoň bod

zdroj: malacky.sk, M. Binčík

Malackí hádzanári sa po sérii nepriaz- 
nivých výsledkov dokázali vzchopiť pro-
ti tretiemu tímu tabuľky z Topoľčian. 
Vynikajúci výkon na výhru nestačil, vo 
vyrovnanom zápase zachraňovali hostia 
remízu 23:23 až v poslednej minúte.

Prekvapeniu v dianí prvého polčasu nič 
nenasvedčovalo, v 18. minúte hostia vied-
li pohodlne 12:7. Malačania však aj vďaka 
radám domáceho trénera vztýčili hlavy a 
do konca prvého dejstva už dovolili Topoľ-
čanom streliť len jeden gól. Cez prestávku 
na tabuli svietilo nerozhodné skóre 13:13.

Pozitívne naladení hádzanári Malaciek sa aj 
s pezinskými posilami či navrátilcom Bur-
nazovičom v druhom polčase dlho na súpe-
ra doťahovali, ale štvrťhodinu pred koncom 
za stavu 20:17 pre Topoľčany sa mohlo zdať, 
že je po bodovej nádeji. Domáci sa nevzda-
li, výborne zachytal brankár Kuklovský a 
minútu pred koncom razom Strojár viedol 
23:22. O tretie, veľmi prekvapivé víťazstvo 
pripravil hráčov Strojára 40 sekúnd pred 
koncom gólom Henadij Kucher.

Strojár sa mohol spoľahnúť na vynikajú-
cich brankárov, strelecky najviac zažiarili 
sedemgólový Anur Burnazovič, šesťgólový 
Roman Valachovič a darilo sa aj Pavlovi Bí-
zekovi, ktorý prekonal súperovho brankára 
štyrikrát. Po takejto psychickej vzpruhe naši 
hádzanári odohrajú posledné stretnutie zá-
kladnej časti v stredu 7. februára v Nových 
Zámkoch. Potom bude nasledovať skupina 
o záchranu, v ktorej sa Malačania stretnú so 
Slovanom Modra, Novými Zámkami a veľmi 
pravdepodobne aj s ŠKP Bratislava.

TJ Strojár Malacky – HK Agro Topoľčany 
23:23 (13:13)

Zostava Malaciek: Marek Kuklovský (Dušan 
Roško) – Jakub Krajčír, Pavol Bízek (4), Mar-
tin Hlaváč, Robert Baláž (1), Ivan Oslej, Ján 
Fekete (1), Dušan Baďura (3), Anur Burna-
zovič (7), Tomáš Stachovič, Michal Ichman, 
Roman Valachovič (6), Mário Prevaj (1), 
Marijo Grab

» Hokej

» PRVÉ ZÁPASY NA OLYMPIÁDE:
streda 14. februára

Slovensko – Rusko (21:10 h / 13:10 h SEČ)

piatok 16. februára
USA – Slovensko (12:10 / 04:10 SEČ)

sobota 17. februára
Slovinsko – Slovensko (21:10 / 13:10 SEČ)

Vaškovič po roku obhájil striebornú prilbu!
Divácka anketa STRIEBORNÁ PRILBA PRVALIGA.SK má za 
sebou predposledné hlasovanie v aktuálnej sezóne. Naj-
lepším hráčom decembra po roku stal opäť Ľubomír Vaš-
kovič a ako druhý hráč v histórii po Martinovi Kalináčovi 
dokázal obhájiť ocenenie pre najlep-
šieho hráča mesiaca. Za sebou nechal 
aj lídra Topoľčian Albína Podstavka. 
Striebornú prilbu si prevzal v sobotu, 
13. januára na Zápase hviezd v Prešo-
ve. Do decembrového hlasovania sa 
zapojilo 1713 hokejových priaznivcov.

Kapitán HK Skalica Ľubomír Vaško-
vič bol druhým najproduktívnejším 
hráčom decembra so 16 bodmi za 6 
gólov a 10 prihrávok. Svoj tím ako 
pravý líder potiahol aj v náročných 
stretnutiach, dvoma gólmi zostrelil 

Topoľčany a trojbodový bol pri výhre nad Michalovcami. 
Na druhom mieste sa umiestnil útočník Topoľčian Albín 
Podstavek, ktorý v decembri strelil 6 gólov, ku ktorým 
pridal 7 asistencií.

Skaličan Patrik Rybár v nominácii na olympiádu!
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» Hokej

V Skalici sa finále a baráž zatiaľ nespomínajú, no Horváth sníva o extralige
zdroj: prvaliga.sk, foto: HK Skalica

Topoľčany hostili v 42. kole St. Ni-
colaus 1. Hokejovej lige veľký šlá-
ger, keď na ich ľad docestoval líder 
tabuľky zo Skalice. Zápas napokon 
lepšie vyšiel tímu zo Záhoria, 
ktorý vyhral 4:2. V drese hostí aj 
tentokrát nastúpil v prvej formá-
cii obranca Peter Horváth. Mladý 
23-ročný bek vytvoril spolu s Ľu-
bomírom Škápikom jednu z naj-
lepších defenzívnych dvojíc v lige, 
ktorá je veľmi dôležitým článkom 
skalického mužstva. Odchovanec 
skalického hokeja dostáva na ľade 
veľa priestoru a aj vďaka nemu 
Skalica momentálne tróni na čele 
tabuľky. Jeho snom je však vy- 
tiahnuť mesto trdelníkov do najvyššej slovenskej 
ligy a zahrať si v ňom opäť extraligu.

Pred play-off ešte treba doladiť niektoré veci

Skalica si v zápase s Topoľčanmi chcela udržať svoj štvor-
bodový náskok pred druhými Michalovcami. Zápas bol 
pomerne vyrovnaný a víťazstvo Skaličanov sa nerodilo 
ľahko. „Vôbec to nebol jednoduchý zápas. Stretnutia 
s Topoľčanmi sú vždy veľmi ťažké, no tentokrát sme to 
zvládli a tri body sú naše. Hneď prvá tretina ale nebola 
podľa našich predstáv. Hra bola dosť rozhádzaná a aj 
sme inkasovali gól, no v druhej časti sme to otočili na 
našu stranu. V závere duelu sme si to ešte síce skom-
plikovali, no nakoniec sme zápas otočili a úspešne 
dohrali,“ s úľavou hodnotil Horváth stredajší šláger kola 
proti Žochárom. Poukázal však aj na niektoré chyby, kto-
ré by sa nemali stávať. „Niekedy sme zbytočne strácali 
puky pred vlastným brankárom, z čoho pramenili šan-
ce súpera. Na také chyby si ale musíme dávať pozor, 
obzvlášť teraz pred play-off. Treba, aby sme si to dali 
dokopy a na všetko sa pripravili.“

V zápolení Záhorákov so „Žochármi“ zohrali veľmi dôleži-
tú rolu brankári, či už Topoľčanec Kompas alebo Skaličan 
Petrík, ktorí pochytali viacero veľkých šancí a podržali 
svoj tím. „Roman Petrík podáva výborné výkony celú 
sezónu a verím, že to potvrdí aj v následných vyraďo-
vacích bojoch,“ pochválil svojho spoluhráča Horváth, 
pričom v pochvalách pokračoval aj ďalej, keď vyzdvihol, 
že ich do Topoľčian prišli povzbudiť aj fanúšikovia, kto-
rých bolo celý zápas počuť. „Veľmi si vážime, že nás sem 
prišli povzbudiť a dúfame, že na play-off budú chodiť 
v hojnom počte.“

Cieľom je začať „vyraďovačku“ z prvého miesta

Skalica momentálne tróni na prvom mieste ligovej 
tabuľky so štvorbodovým náskokom pred druhými Mi-
chalovcami, pričom do konca základnej časti už zostá-
vajú len tri kolá. Horváth vyjadril veľkú túžbu zotrvať na 
čele prvoligového pelotónu. „Prvé miesto si už chceme 
udržať až do konca základnej časti a do vyraďovacích 
bojov ísť z najvyššej priečky. Budeme hrať teraz tri zá-

pasy doma, takže treba potvrdiť, 
že na to máme a nestratiť žiadne 
body.“ Skalica odohrá posledné tri 
stretnutia základnej časti postup-
ne proti Novým Zámkom, Dubnici 
nad Váhom a Trnave. Všetko má vo 
svojich rukách, hoci Michalovce 
s Prešovom sa budú určite ešte 
všemožne snažiť zosadiť ju z čela 
a je si toho vedomý aj obranca 
Horváth. „Je jasné, že ešte každý 
môže zaváhať, ale musíme sa 
dôsledne pripraviť a zvládnuť to. 
Treba k tým trom zápasom pri- 
stúpiť zodpovedne a zabodovať.“

Skalický odchovanec sa ďalej ne-
tajil, že v play-off majú v tíme vy-
soké ambície, hoci finále a násled-

ná baráž, ktorú by si mohli zopakovať po premiérovom 
minulom roku, sú ešte ďaleko. Zároveň tiež zdôraznil, 
že prechádzka ružovou záhradou to ale určite nebude. 
„V play-off máme určite tie najvyššie ciele. Celú sezónu 
hráme v tabuľke hore a chceme, aby tomu bolo podob-
ne aj vo vyraďovacích bojoch. Myslím si ale, že finále je 
ešte ďaleko a tie prvé kroky k nemu bývajú najťažšie. 
Štvrťfinále bude náročné, takisto semifinále.“ Minulý 
rok Skaličania vo štvrťfinále vyradili práve Topoľčany, 
pričom rozhodovať sa muselo až v piatom zápase na Zá-
horí. Horváth si tak zaspomínal aj na túto minuloročnú 
vyrovnanú partiu. „Vo štvrťfinále to boli veľmi ťažké a 
vyrovnané zápasy, až dvakrát alebo trikrát sa šlo do 
predĺženia. Tá séria teda nebola nič jednoduché.“

Viacerí ľudia už teraz poškuľujú po Detve, ktorá je v ex-
tralige posledná a je teda viac než pravdepodobné, že 
si v baráži zmeria sily opäť s prvoligovými mužstvami. 
Horváth si však aj v tejto veci drží triezvy pohľad na vec. 
„Zápasy to budú každopádne ťažké, predsa len idú 
z extraligy a tam rozdiel už môže byť citeľný. Myslím si, 
že to budú vyrovnané súboje.“

Starší hráči sú vždy oporou pre celé mužstvo

Mladý skalický obranca hráva v prvej formácii, čím sa na 
ľad dostáva veľmi často. „Samozrejme, že taká porcia 
minút na zápas ma teší. Vo svojej lajne mám skvelých 
spoluhráčov a myslím si, že je to teraz tak ako má byť.“ 
Podobne si Horváth pochvaľoval aj súhru s Ľubomírom 
Škápikom, keď ako obranná dvojica patria medzi najlep-
ších v lige a veľmi pomáhajú celému tímu. „Hrávame 
spolu už druhú sezónu, sadli sme si veľmi dobre a podľa 
mňa nám to zatiaľ výborne klape.“

Horváthovi sa veľmi darí aj presadiť sa gólovo. Ako obran-
ca má v 1. lige druhý najvyšší počet gólov. Ako však sám 
povedal, jeho úlohou je v prvom rade brániť. „Priznám 
sa, že ja som skôr defenzívny typ obrancu, ale vzhľa-
dom na to, že chodím na presilové hry, tak sa k tým 
strelám dostanem. A vždy mi tam nejaký puk spadne 
alebo už potom niečo dorazím. Vždy to ale poteší.“

Horváth je teraz na Záhorí šťastný, pričom hrá zároveň za 

svoj rodný klub, keďže Skalica ho ako hráča odchovala. 
„Hokeju sa venujem už od nejakých deviatich rokov, 
pričom som odchovanec práve Skalice.“ A ako aj sám 
potvrdil, nad zmenou klubu sa zatiaľ nezamýšľa. „Mo-
mentálne nad takýmito vecami nepremýšľam, chcem 
sa teraz jednoducho sústrediť hlavne tu v Skalici. Na 
naše play-off, pretože túžim ísť čo najďalej.“ Mladým 
talentom zároveň odkázal, čo je najdôležitejšie, aby sa 
hráč napokon dokázal presadiť. „Osobne si myslím, že 
treba hrať, snažiť sa a čakať na svoju príležitosť.“ Hneď 
na to však ešte dodal, aké dôležité je, keď sú v kabíne 
aj starší hráči. „Skúsenejší hráči vás vždy usmernia, na-
stavia či povzbudia, takže aj kvôli tomu je super, že aj 
my takých chalanov máme v kabíne.“

Z extraligy pretrvávajú zmiešané pocity

Peter Horváth nehral počas celej doterajšej kariéry iba 
na Slovensku a pôsobil už aj v českej lige a ruskej MHL. 
Sám si na toto obdobie spomína v dobrom. „Hrával som 
v českej extraligovej juniorke a potom v ruskej MHL za 
Karlove Vary. Podľa mňa mi to v tom veku veľmi po-
mohlo a bola to pre mňa dobrá skúsenosť do života. 
Česká juniorka je určite kvalitnejšia ako slovenská, čo 
bol hlavný rozdiel, no taktiež podmienky v Česku boli 
niekde inde.“ Zaujímavé muselo byť určite aj pôsobe-
nie v MHL, v ktorej odohral dokopy dvadsaťpäť duelov. 
„V lige sme cestovali do Ruska, stále sme lietali na zá-
pasy. Hrali sme kompletnú ligu, podobne ako je KHL, 
ibaže MHL je v hierarchii pod ňou. Všetky tie tímy KHL 
majú svoje juniorky, proti ktorým sme hrali s Karlový-
mi Varmi.“

Následne sa mladý obranca vrátil na Slovensko a s ešte 
bývalým skalickým klubom hral v extralige necelé dve 
sezóny. Skalica však napokon v lige predčasne skonči-
la. „Priznám sa, že na to obdobie nespomínam veľmi 
šťastne, ale Miro Lipovský založil nový klub a veci zača-
li fungovať tak ako majú. Sme tu skvelá partia,“ hovoril 
čiastočne sklamane, no zároveň s nádejou Horváth a 
následne dodal: „Každopádne som rád, že som si sti-
hol zahrať extraligu a možno by som si to ešte niekedy 
rád zopakoval (úsmev). Na druhej strane ale musím 
priznať, že až toľko dobrých zážitkov v nej nebolo, pre-
tože v jednej sezóne sme skončili asi deviati a v druhej 
sme zažili predčasný koniec, takže z tohto pohľadu tam 
moc dobrých vecí nebolo.“

Za doterajší najvýraznejší zážitok svojej kariéry považuje 
Horváth minuloročnú baráž o Tipsport ligu, v ktorej sa 
stretli s majstrom prvej ligy Detvou a poslednými dvo-
mi extraligovými mužstvami Trenčínom a Liptovským 
Mikulášom. „Pre mňa bol zatiaľ najväčším úspechom 
asi minulý rok, keď sme v prvej lige získali druhé mies-
to a tým postup do baráže. Bolo to niečo, čo som ešte 
nezažil a rád by som si to zopakoval.“ Horváth nakoniec 
odkryl aj svoj skrytý sen do budúcna, ktorý je síce sku-
točne náročný, no o to krajší. „Ak by sa to podarilo, chcel 
by som postúpiť so Skalicou do extraligy. To je asi taký 
môj cieľ. Ale človek nikdy nevie, a keby prišla ponuka 
zo zahraničia, aj vzdialenejšieho, možno by som sa-
mozrejme skúsil aj tú.“
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Na obecnom úrade istej obce hovorí 
zástupca starostu starostovi:
- Starosta, mám pre teba dve správy, 
jednu dobrú a jednu zlú. Ktorú chceš 
po u  ako prvú?
- Tú zlú.
- S tvojou ženou spí celé obecné 
zastupite stvo.
- Preboha!... A tá dobrá?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.

Vyplňte hernú plochu číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo neopakovalo 
v riadku, v stĺpci ani v hrubo vyznačenom štvorci.

1 5 8 4
8 9 4
4 2 1
3 7 4

8 1 5
1 2

5 1 9
3 5 7 6

9 3 2

sudoku
7 4 5 2 9 8 6

5 4 3
8 4 7 6 2

3 7 4 1
7 9

5 8 1 6
1 6 5
2 6 7

6 9 2 8

Tajnička z minulého čísla: „... budem utekať rýchlejšie ako ty.“

ô

krízovka
BARAN
Prežijete spoločensky mimoriadne aktívne 
obdobie. Až koncom mesiaca sa utiahnete 

pred svetom. Na nejaký čas uprednostníte samotu.
BÝK
Prvé týždne budú patriť snahe postúpiť 
v kariére. Chcete sa presadiť, ale musíte pre 

to niečo urobiť. Koncom mesiaca obrátite svoj záujem 
k iným ľuďom.

BLÍŽENCI
Chcete si rozšíriť obzory a rozhodnete sa 
cestovať alebo študovať. Nové perspektívy 

sa koncom mesiaca vynoria aj v kariére.
RAK
Tento mesiac budú predstavitelia vášho 
znamenia mimoriadne produktívni, či už 

pôjde o majetkové, alebo zdravotné záležitosti. Po-
sledný týždeň prinesie aj duševné rozptýlenie.

LEV
Čakajú vás týždne plné vzrušenia, radosti, 
potešenia a tvorivosti. Až koncom mesiaca 

sa budete musieť venovať aj pragmatickejším témam, 
a síce majetku a peniazom.

PANNA
Tento mesiac sa venujete zdraviu alebo 
kondícii. Ide pritom o vás, alebo o niekoho 

z rodiny. Posledný týždeň bude takmer výhradne pa-
triť partnerovi / partnerke. 

VÁHY
Tento mesiac znovuobjavíte radosť zo živo-
ta. Posledný týždeň si zoberiete na mušku 

kondíciu, stravu a pracovné podmienky. 

ŠKORPIÓN
Tento mesiac máte kopu energie na zará-
banie, ale rodinné výdavky vám nedovolia 

nič ušetriť. Koniec mesiaca prinesie chvíle potešenia 
a zábavy. 

STRELEC
Čaká vás rušné obdobie. Absolvujete nie-
koľko dôležitých stretnutí a rozhovorov. 

Záverečný týždeň musíte pred všetkým uprednostniť 
rodinu.

KOZOROŽEC
Tento mesiac vás čakajú úlohy, ktoré mu-
síte zvládnuť za zatvorenými dverami. Až 

posledný týždeň sa vám podarí konečne dostať aj 
medzi ľudí.

VODNÁR
Tento mesiac sa vám bude dariť. Možno si 
splníte jeden zo svojich snov, prípadne si 

aj finančne prilepšíte, alebo pomôžete niekomu, kto 
to potrebuje.

RYBY
Posledné dni mesiaca môžu byť dôležité 
pre vašu kariéru. Prvé tri týždne sa venujte 

dôkladnej príprave a potom smelo vykročte do nové-
ho života. 

www.astrotouch.com 

» Horoskop


