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Boj za zlepšenie
dopravnej situácie
v obci

Dňa 21. 03. 2018 bola doručená na Obecný
úrad odpoveď, v ktorej ministerstvo uvádza, že v roku 2017 bola vykonaná štúdia
realizovateľnosti úseku Holíč – Senica
– Trnava – Hrnčiarovce nad Parnou, ktorá
nepreukázala opodstatnenosť realizácie
obchvatu obce. Preukázala však potrebu
rekonštrukcie mosta cez Myjavu z dôvodu
zlého stavebného stavu a nevhodného
šírkového usporiadania. Predmetná rekonštrukcia je zaradená do návrhu opráv na rok
2018, avšak realizácia závisí od výšky pridelených finančných prostriedkov.

Pred niekoľkými dňami bola v médiách zverejnená
informácia o zavedení parkovného pred skalickou
nemocnicou. Niekoľkotýždňový stavebný ruch avizoval, že zrejme dôjde v okolí nemocnice k zmenám.
No to, že si za parkovanie budú musieť pacienti priplatiť, pobúrilo širokú verejnosť. Ešte väčšiu nevôľu
vzbudil zámer nemocnice, aby si za parkovanie zaplatili aj zamestnanci, a to vo výške 20 €.
Projekt zahŕňa aj opravu komunikácií v areáli a nový
vstup z Potočnej ulice. Vybudovanie stabilných parkovacích miest, z ktorých časť bude pre zamestnancov a časť
pre návštevníkov. Celý parkovací systém by mala prevádzkovať externá súkromná spoločnosť. Zamestnanci
budú môcť bezplatne parkovať na Hurbanovej ulici, tá
však má tiež svoje limity, aj s ohľadom na počet zamestnancov nemocnice. Bezplatné parkovanie pre pacientov
alebo návštevníkov sa bude týkať len prvej polhodiny.
„Tento zámer s nami ako akcionárom nemocnice absolútne nikto nekomunikoval. Považujem to za pomerne zásadnú vec,“ povedal viceprimátor Skalice Milan
Roman. Viceprimátor inicioval stretnutie so županom
Jozefom Viskupičom, keďže župa je ďalším z akcionárov
nemocnice. Stretnutie potvrdilo záujem samosprávneho
kraja riešiť tento vzniknutý problém a to, že župa bude
spolupracovať s vedením mesta v ďalších krokoch. Jozef
Viskupič už avizoval, že župa požiada o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
O vyjadrenie k tejto problematike sme požiadali aj predsedu predstavenstva skalickej nemocnice Stanislava
Chovanca. Podľa neho je dôležité uvedomiť si, že dopravná situácia v areáli nemocnice je veľmi zložitá. To sa
odvíja od skutočnosti, že takmer všetky voľné parkovacie
miesta obsadia jej zamestnanci. „Naším aktuálnym cieľom je tak znížiť počet zaparkovaných aut zo strany
zamestnancov nemocnice na cirka 40 – 50 áut,“ povedal predseda predstavenstva Stanislav Chovanec. Akým
kľúčom bude vyberať týchto zamestnancov, je zatiaľ
neznáme. „Uvedomujeme si, že spoplatnené parkovanie nie je populárnym riešením, ale v tejto fáze, kým
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Parkovacia sága pred skalickou nemocnicou
bude mať zrejme pokračovanie

zdroj: jablonica.sk, Mgr. Martin Štvrtecký

Na začiatku marca 2018 adresoval starosta obce list priamo ministrovi dopravy a výstavby SR Árpádovi Érsekovi,
v ktorom znovu apeloval na riešenie
nepriaznivej dopravnej situácie na ceste
I/51 v obci Jablonica, čiže obec vyvíja neustály tlak na kompetentné orgány, aby
sa dopravná situácia zlepšila, napríklad
vybudovaním obchvatu obce, opravou
povrchu vozovky a rekonštrukciou a rozšírením mosta cez rieku Myjava.
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nájdeme iné východisko, ho považujeme za nutné opatrenie. Po uplynutí šiestich mesiacov toto rozhodnutie
vyhodnotíme a rozhodneme, či ho budeme uplatňovať
i naďalej alebo nájdeme iné riešenie.“
Viceprimátor Milan Roman poukazuje aj na ďalšie problémy, ktoré vzniknú so spoplatnením parkovania. „Dopravná situácia sa môže v centre ešte naopak zhoršiť.
Určite to tiež nie je pozitívny signál pre zamestnancov
alebo potenciálnych uchádzačov o zamestnanie v nemocnici a v konečnom dôsledku, mám inú predstavu
o tom, ako by mal konať zástupca mesta Skalica a zároveň predseda predstavenstva nemocnice (pozn. redakcie Stanislav Chovanec) pri takomto kroku,“ povedal
Milan Roman.
Predseda predstavenstva na kroky viceprimátora reagoval prostredníctvom sociálnych sietí. Mesto údajne
o zámere vedelo a to tým, že vydalo stavebné povolenie. „V prípade, že žiadateľ splní zákonom stanovené
podmienky, neexistuje dôvod stavebné povolenie nevydať. Chcem ale opäť pripomenúť, že tu hovoríme aj
o tom, že nemocnica prostredníctvom externej spoločnosti bude vyberať od občanov poplatky. Nikto nevie,
kam tieto poplatky pôjdu, na základe čoho sa rozhodlo
stanoviť tieto poplatky a takisto, že ide o jednostranné
rozhodnutie, ktoré si vyžaduje komunikáciu s mestom.
Ale nestalo sa tak.“

foto: FNsP Skalica
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Skalica chce obnoviť vinohrady, požiada o dotáciu!

» Skalica
Skaličania pečú
trdelník podľa
tradičnej receptúry!
Začiatkom tohto roka zarezonovala v domácich médiách správa o nekvalitnom
zložení niektorých slovenských potravín.
Medzi inými sa diskutovalo aj o používaní nepovolených zložiek pri výrobe
obľúbeného slovenského pekárenského
výrobku. Na základe tejto skutočnosti
požiadalo mesto Skalica o preverenie a
potvrdenie zhody receptúry tradičného trdelníka, ktorý je vyrábaný priamo
v Skalici.

Len pred pár týždňami ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná odovzdala predsedovi občianskeho združenia Vínna cesta Záhorie Certifikát
Chránené označenie pôvodu v Európskej únii (EÚ) za
Skalický rubín. Zastupiteľstvo mesta Skalica schválilo zámer na obnovu vinohradov. Aj týmto krokom
chce prispieť k zachovaniu vinohradníckej tradície
v regióne.
Zámerom mesta je vysadiť 22 hektárov nových viníc.
„Chceme vytvoriť podmienky skalickým vinárom, aby
dokázali pokryť potreby a výraznejšie sa presadili na
slovenskom, ale aj medzinárodnom trhu,“ hovorí viceprimátor Skalice Milan Roman. Podľa neho odhadovaná
investícia dosahuje približne 600-tisíc eur. „Budovanie
vinohradov je dôležité pre zachovanie charakteru vinohradníckeho mesta, no bez dotácie je to veľmi náročné,“ vysvetľuje viceprimátor.

V aktuálnom programovacom období 2013 – 2020 poskytuje EÚ prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR dotácie na Organizáciu s trhom vína. Mesto túto možnosť využije, pretože dotáciou
je možné pokryť náklady na výsadbu až do výšky 100 %.
„Aj v súvislosti s udelením ochrannej známky Skalický
rubín evidujeme zvýšený záujem o vína z nášho regiónu. Je to dobrá príležitosť na zviditeľnenie sa a zároveň
na rozvoj, a aj preto sme sa rozhodli, že sa jej chytíme,“
dodáva Milan Roman. V prípade, že bude žiadosť o dotáciu schválená, s obnovou vinohradu by sa malo začať
v priebehu budúceho roka.
Z rovnakého dotačného titulu došlo v roku 2006
k reštrukturalizácii vinohradov v Novosadoch horných
na ploche 11,6 hektára, kde bolo vysadených 58 000
koreňov viniča.

Začiatkom marca bolo mestu doručené
vyjadrenie zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky. „Úrad
potvrdil, že zo všetkých výsledkov skúšok,
meraní, zistení, posudzovaní a vyhodnotení bola zistená zhoda vlastností certifikovaného výrobku a výrobného procesu,“
uviedol viceprimátor Skalice Milan Roman.
„Mestský trdelník, ktorý vyrába Správa
mestského majetku, teda spĺňa požadovanú historickú receptúru. V praxi to znamená, že ide presne o taký výrobok, aký
vyrábali ešte naše staré mamy,“ dodáva
Roman.

Skalica ocenila sociálnych pracovníkov
Dom kultúry bol 13. marca dejiskom tradičného
podujatia – oceňovania pracovníkov v sociálnej oblasti, ktoré sa každoročne pripravuje pri príležitosti
Svetového dňa sociálnej práce.
Pozvaných hostí vítali viceprimátor Milan Roman a predseda komisie pre sociálne veci, zdravotníctvo a bývanie
Alexander Tóth. Primátor Ľudovít Barát v príhovore vysoko ocenil často nezištnú a neohodnotenú prácu ľudí
v sociálnej sfére. Do pamätnej knihy mesta Skalica sa zapísali a z rúk primátora ocenenie prevzali Iveta Jureňová
z Detského domova Skalica, Helena Jánošíková z Domova sociálnych služieb – zeleného domu Skalica, Ivana
Malecová zo Zariadenia pre seniorov Skalica a Ľubomír
Jurkovič z Jesénie, Zariadenia pre seniorov Skalica. V kul-

túrnom programe sa predstavili žiačky a učiteľ Miroslav
Buzrla zo ZUŠ J. Blaha v Skalici.

Potvrdením certifikátu a vyjadrením
príslušného úradu si občania Skalice môžu
byť istí, že v tomto trdelníku nenájdu žiadne nevhodné zložky, akými sú umelý margarín alebo nepovolený emulgátor.
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» Senica
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Via Humana a jej STORY TIME

Lávka pre peších cez
rieku Teplica zatvorená
zdroj: senica.sk

Dňa 19. 3. bola z dôvodu havarijného technického stavu lávka pre peších cez rieku
Teplica spájajúca mesto so sídliskom Sotina
pri kúpalisku uzavretá. Na základe vyjadrenia
statika ju uzavrelo Mesto Senica aj so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu OR
PZ Senica až do vykonania jej opravy. Mesto
momentálne vykonáva všetky opatrenia na
to, aby sa problém vyriešil čo najskôr. Chodci môžu využívať súbežnú lávku cez mestský
park pri DAVe. V záujme ochrany zdravia
chodcov Mesto Senica žiada o rešpektovanie
tejto uzávierky.

Súkromná stredná odborná škola Via Humana v Skalici sa aj tento rok zapojila do súťaže v cudzích jazykoch
s názvom Jazykový kvet. 2. marca 2018 sa divadelníci z Via Humana vydali ukázať svoje umenie do Trnavy. Každý
rok sa snažia študenti zaujať odbornú porotu divadelným predstavením v anglickom jazyku pod režisérskym vedením
Mgr. Jany Obuchovej. Tento rok si šiesti študenti nacvičili vtipnú scénku o osudoch jedného kráľovstva s názvom STORY
TIME, s ktorou postúpili do finále, ktoré sa bude konať v apríli tohto roku. V hlavných úlohách hry sa predstavili: Jaroslav Beneš, Michal Nejedlík, Samuel Hrnčirík, Veronika Ružičková, Milena Lyzan a Veronika Hyžová. Našim úspešným
študentom úprimne blahoželáme a želáme im veľa úspechov v krajskom finále.

Mesto Holíč začalo s rekonštrukciou „Koniarne“
zdroj: holic.sk

Pri kontrole stavu lávky sme zistili, že je nutná výmena celej lávky, pretože konštrukcia
pod vrstvou asfaltu je skorodovaná, čo sa
preukázalo až pri kontrole poškodeného asfaltu. Lávka verejnosti slúžila od roku 1975,
jej väčšia oprava bola urobená v roku 2005.
Verejnosti lávka slúžila 42 rokov a priebežne
bola udržiavaná.

Mesto pristúpi k výmene lávky, avšak treba
počítať s tým, že tento proces potrvá zatiaľ
bližšie nešpecifikovaný čas, odhadujeme
približne pol roka. Proces výmeny bude
náročnejší z dôvodu vydania stanovísk a
posúdení rôznymi dotknutými inštitúciami.
V prvom rade zadáme vypracovanie projektovej dokumentácie na novú lávku. Pre urýchlenie výmeny chceme použiť lávku, ktorú
máme k dispozícii. Osadiť ju bude možné
po kladnom stanovisku statika a príslušnej
rekonštrukcii staveniska v zmysle projektovej dokumentácie. K tomu treba aj povolenie špecializovaného stavebného úradu so
všetkými vyjadreniami zainteresovaných
orgánov, vrátane správcu toku Teplica Správa
povodia Moravy.
Predbežný odhad nákladov je 20-tisíc eur.

V apríli 2017 mesto Holíč podalo žiadosť o dotáciu na
projekt s názvom: Rekonštrukcia NKP – Holíčsky zámok
– Koniareň. Uvedená žiadosť bola podaná na základe
výzvy Ministerstva kultúry SR, v rámci programu 1. Obnovme si svoj dom a podprogramu 1.6 Modernizácia a
komplexná rekonštrukcia národných kultúrnych pamiatok s prioritou ochrany a obnovy. Projekt bol v máji minulého roku schválený vo výške 588 860 €. Spolufinancovaný bude z vlastných zdrojov mesta vo výške 5 % t. j.
50 456 €. Po podpísaní zmluvy s Ministerstvom kultúry
SR a po procese verejného obstarávania bola následne
vybraná úspešná firma SOAR sk, a. s. Žilina, ktorá už
v tomto období začala s nasledovnými prácami: odkopanie základových múrov obvodových stien, odizolovanie
základov proti vlhkosti a zateplenie základov, demontáž
strešnej krytiny, dažďových žľabov a zvodov, odstránenie

a nahradenie poškodených drevených krovov a vytvorenie replík pôvodných komínov v podstrešnom priestore.
Ďalej sa bude v nasledujúcom období realizovať: zadebnenie strechy dreveným záklopom, vyhotovenie latovania a osadenie keramickej bobrovky, osadenie nových
dažďových zvodov a žľabov, fixovanie zachovaných vonkajších omietok, vyhotovenie nových vonkajších omietok vrátane
výmeny okien, exteriérových
dverí a mreží, statické zabezpečenie. V interiéri sa zrekonštruujú
priestory, ktoré budú slúžiť ako
výstavný priestor, ktorý bude
súčasťou Mestského múzea a
galérie v Holíči a sprístupnený
širokej verejnosti.
Projekt bol spolufinancovaný
z dotácie Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky, odd. regionálneho rozvoja a dotačnej
politiky.

www.prozahori.sk

Kvapka pre Sedembolestnú X.
zdroj: mestosastinstraze.sk, Mgr. Ľudmila Machová

MS SČK v Šaštíne-Strážach v spolupráci s mestom
Šaštín-Stráže a NTS Trnava usporiadali 27. marca
2018 v kultúrnom dome ďalší mobilný odber krvi
s názvom Kvapka pre Sedembolestnú.
Odberu sa už pravidelne zúčastňujú domáci darcovia
krvi z mesta Šaštín-Stráže, no prichádzajú i darcovia
z okolia. Na tento jarný odberový termín prišlo takmer
50 darcov krvi. Niektorí sa však z rôznych zdravotných
príčin odberu nemohli zúčastniť. Krv darovalo celkom
34 darcov, medzi ktorými bol aj jeden prvodarca. Mnohí
z darcov majú za sebou už desiatky odberov krvi, rekordným bol 86. odber.

vák, Lukáš Stančiak, Pavol Suchý, Stanislav Vajči, Pavol
Troják, Vladimír Zajíček
Z okolia prišli krv darovať: Borský Mikuláš: Jana Šedivá,
Cerová – Lieskové: Peter Vicen, Sekule: Denisa Emrichová, Zuzana Janotová, Senica: Zuzana Mihálová, Veronika
Drusanová, Moravský Svätý Ján: Gabriela Jakubáčová,
Myjava: Ján Škarítka, Radošovce – Vieska: Júlia Čulenová, Štefanov: Marek Pivák, Pavol Vizváry.
V mene organizačného výboru MS SČK ďakujeme všetkým spomínaným darcom (i tým, ktorí prišli a boli vyradení), ale aj sponzorom, vďaka ktorým môžeme naše
odbery uskutočniť: Pekáreň Školuda Trstín, Lekáreň Na
námestí, Poisťovňa Dôvera a Pizzeria Tropic. Za prípravu
priestorov pre odber ďakujeme zamestnancom MsÚ.
Najbližší mobilný odber krvi v Šaštíne-Strážach sa uskutoční počas letných prázdnin 17. júla 2018 (utorok)
– opäť v kultúrnom dome. Je potrebné mať so sebou aj
občiansky preukaz a prísť do 10. hodiny. Ďakujeme za
pochopenie!

Darcovia zo Šaštína-Stráží: Ing. Gabriela Baďurová, Ladislav Barczi, Eva Barcziová, Barbora Beňáková, Miroslava
Beňová, Dušan Bíly, Mgr. Dominik Bulka, Marek Irša,
Jozef Kečkéš, Ivana Kovárová, Branislav Kozánek, Michal
Kučera, Martina Kujovská, Juraj Morávek, Jaroslav Okasa, Bc. Vladimír Pőštényi, Svetlana Sameková, Jozef Slo-

Deň zdravia v ZOC MAX Skalica

Milí naši návštevníci, srdečne Vás pozývame na Deň
zdravia, ktorý sa bude konať dňa 15. 4. o 15:00 hod.
v priestoroch ZOC MAX Skalica.
Aký máme pripravený program? Celý program sa bude
točiť okolo zdravého životného štýlu.
Poradíme Vám, ako sa dobre cítiť, všetko o jarnej očiste
– detoxe, ako správne cvičiť, ukážky kruhového tréningu, ako zachrániť život, meranie krvného tlaku a obľúbe-
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né relaxačné masáže.
Čakajú Vás ochutnávky: špaldového kváskového chleba,
očistných nápojov, mladého jačmeňa, ovocia, prírodných štiav FRUXI a zdravej kávy ORGANO GOLG.
O dobrú náladu sa postará DJ Choci a programom Vás
bude sprevádzať Ing. Soňa Postová.
Tešíme sa na Vás v nedeľu, 15. apríla o 15-tej hodine.
MAX, bližšie k vám☺

» Malacky

Vyše 700 odkazov pre
starostu za dva roky
zdroj: malacky.sk, -lp-/-ops-

Už dva roky sme súčasťou portálu Odkazu
pre starostu. Naši obyvatelia sú veľmi všímaví a nie je im jedno, ako mesto vyzerá.
Od začiatku februára 2016, keď sa Malacky
pripojili k projektu, nám prišlo vyše 700
podnetov. 548 z nich je vyriešených.
Podnet upozorňujúci na nedostatky vo verejnom priestore môže poslať každý obyvateľ
mesta. Treba k nemu pripojiť názov, stručný
opis, adresu a fotografiu. Neprípustné sú
vulgarizmy a osobné útoky voči konkrétnym
ľuďom. Za vyriešenie podnetu je vždy zodpovedný konkrétny pracovník mestského úradu
alebo mestská spoločnosť Tekos, pričom odpoveď obyvateľovi je zverejnená. Na rýchlosť
odozvy a spôsob komunikácie v rámci Odkazu
pre starostu od začiatku tohto roka osobne
dozerá priamo primátor mesta.
Najviac pripomienok je z týchto oblastí:
cesty a chodníky (výtlky, schody, bariéry, obrubníky), zeleň a životné prostredie (čierne
skládky, zvieratá), dopravné značenie
(prechody pre chodcov, semafory), mestský
mobiliár (koše, detské ihriská, lavičky), parkovanie, verejné služby (kanalizácia, osvetlenie, školy, MHD), verejný poriadok.
Jedinou oblasťou Odkazu pre starostu,
v ktorej samospráva nedokáže operatívne
reagovať, je parkovanie. Ak obyvateľ pošle
upozornenie na zle zaparkované auto, podnet
najskôr príde do schránky administrátorovi
Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť
(neziskovej organizácie, ktorá prevádzkuje
portál Odkaz pre starostu) a ten ho po posúdení pošle samospráve. Môže to však určitý
čas trvať. Ak teda ktokoľvek zbadá zle zaparkované vozidlo, odporúčame priamo kontaktovať mestskú políciu na čísle 159.
Vybrané podnety za február 2018:
chýbajúce osvetlenie pri bytovkách na
Štúrovej (vyriešené), ničenie zelene na Bernolákovej (vyriešené), znečistené okolie po
rekonštrukcii OD Jednota – Juh (v riešení),
túlavé mačky na Juhu (v riešení), stojaca
voda na chodníku pri stanici (v riešení),
prepadávajúca sa zemina pri krajnici Cesty
mládeže (v riešení), poškodená informačná
tabuľa pri vjazde do mesta (v riešení).
Stránka www.odkazprestarostu.sk je tu naďalej pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný
vzhľad nášho mesta. Podnety k nedostatkom
vo verejnom priestore možno posielať priamo
cez internetovú stránku alebo prostredníctvom aplikácie priamo z mobilného telefónu
s operačnými systémami Android, iOS alebo
Windows Phone.
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Skalica Za slušné Slovansko 16. 3. 2018

16. 3. sa po celom Slovensku ľudia znova stretli
v protestoch Za slušné Slovensko. Opäť sa k nim
pripojila aj Skalica.
Napriek očakávaniam účasť opäť zlomila rekord. Požiadavky zneli: dôkladné a hlavne nezávislé vyšetrenie
vraždy novinára píšúceho o prepojeniach politikov na
organizovaný zločin a jeho nastávajúcej. Ďalšou požiadavkou sú predčasné voľby. Hoci sa osoba premiéra
slovenskej vlády aj ministra vnútra vymenila, ako sa

» Holíč
Učiteľom k ich sviatku
zdroj: holic.sk

Každoročne sa v závere marca stretávajú
holíčski pedagógovia na slávnostnom
podujatí pri príležitosti Dňa učiteľov.
V deň tohto sviatku sa už po tretíkrát
zišli v priestoroch Kultúrno-osvetového
centra, aby prijali verejné poďakovanie
mesta za ich náročnú prácu.

Po príhovore primátora si z jeho rúk prevzali
ocenenia ôsmi z desiatich odmenených pedagógov, sláviacich okrúhle či polookrúhle
životné jubileum. Ďakovným listom boli
poctení zástupcovia riaditeľov základných
škôl na Bernolákovej i Školskej ulici. Pamätný list odovzdala riaditeľom oboch škôl
štátna tajomníčka ministerstva školstva
Oľga Nachtmannová.
Slávnostné podujatie spríjemnili svojím
vystúpením hudobná skupina ZUŠ Holíč
D´Bend a Duo Inferno.

požadovalo na začiatku protestov, naďalej pretrváva
obava, že súčasný predseda vlády a minister vnútra je
vo svojom rozhodovaní závislý od predošlého vedenia
vlády i rezortu vnútra, a teda že fakticky k žiadnej podstatnej zmene vo vykonávaní týchto funkcií nedôjde.
Vládnúca koalícia oponuje, že predčasnými voľbami by sa len zvýšil chaos a že opozičné strany nie sú
pripravené prevziať vládu, no mnoho občanov zaujíma postoj, že čokoľvek je lepšie ako súčasný stav, a

sú pripravení dať opozičným stranám šancu. Medzi
požiadavkami zaznela aj potreba odvolať prezidenta
Policajného zboru SR, hlavne preto, že v nedávnej
minulosti mnoho káuz politikov či im blízkych podnikateľov zostalo nevyšetrených. Tento fakt vážne nahlodáva dôveru ľudí v štátne inštitúcie a vo funkčnosť
štátu ako takého.
Po Veľkej Noci sú pripravené ďalšie protesty.

ZO SZTP Šaštín-Stráže vo vynovených priestoroch
zdroj: mestosastinstraze.sk, Mgr. Ľudmila Machová

Po týždňoch stavebných prác v priestoroch prízemia
mestského úradu sa telesne postihnutí dočkali chvíle, keď zobrali do rúk upratovacie náradie a sami dokončili najdôležitejšie práce. Nový klub poskytuje teraz oveľa väčší priestor na stretávanie sa a doslova si
pýta ďalšie aktivity členov ZO SZTP. Mesto vyhovelo
požiadavkám seniorov a nie malou účasťou priložilo
ruku k dielu. Členovia organizácie s radosťou dokončili najpotrebnejšie práce a teraz budú pridávať už
len detaily na zútulnenie priestorov.

Slávnostné otvorenie vynoveného klubu prebehlo
22. marca 2018 za účasti primátora mesta Mgr. Jaroslava Suchánka, správcu farnosti pátra Martina Lehončáka
OSPPE, hlavného kontrolóra mesta Ing. Antona Mošaťa,
predsedníčky ZO SZTP pani Lujzy Kuníkovej, členov rady
organizácie a ďalších jej členov. Po prestrihnutí pásky
páter Martin požehnal priestory klubu ale aj jeho členov,
aby sa im tu páčilo a stretávali sa v láske a porozumení. Krátkym príhovorom všetkých pozdravil aj primátor
mesta.
Po tejto slávnosti nasledovala prvá aktivita v klube
– beseda so spisovateľkami, ktoré prišli od Nového

Mesta nad Váhom – pani Máriou Pomajbovou a Jozefínou Hrkotovou – Hladkou. Obe sú v dôchodkovom veku
a už vyše dvadsať rokov rozdávajú po celom Slovensku
radosť cez písané či hovorené slovo. Prvá zúročila svoju
prácu v centre poradensko-psychologických služieb, aby
na papieri zachytila ľudské príbehy a osudy tak blízke
tým našim. Druhá spisovateľka, pôvodne ekonómka, cez
poéziu prináša pohľad na svet, na vzťahy a veci v ňom,
ktoré majú raz váhu bremena, raz váhu ľahkého pierka.
Prednáška s názvom Žena je stvorená pre lásku, bola
ozajstným darčekom všetkým prítomným ženám. Ťažké
životné príbehy podané z úst spisovateľky Pomajbovej,
ktoré nám pripomínali mnohé skutočnosti z nášho okolia, odľahčovali slová poézie z úst druhej spisovateľky
Hrkotovej. Príbehy zo života vnášali slzy do očí a zovreli hrdlo nejednej ženy a matky. Hodinka v prítomnosti
dvoch spisovateliek prebehla veľmi rýchlo, ale bola
krásnym pozastavením sa v dnešnej uponáhľanej dobe.
Táto beseda bola určite krásnym darčekom pre všetkých
prítomných pri príležitosti otvorenia nového klubu, medzi ktorými nechýbal ani primátor mesta Mgr. Jaroslav
Suchánek, vedúca mestskej knižnice pani Jana Labašová, predsedníčka ZO SZTP pani Lujza Kuníková a mnohí
členovia organizácie, ktorí zaplnili zväčšené priestory
klubu do posledného miesta.
Po ukončení besedy sa nezabudlo ani na narodeninovú
gratuláciu pre jednu z členiek a krátke posedenie so
spisovateľkami. Všetkým želáme, aby sa v nových priestoroch často stretávali pri krásnych aktivitách, ktoré sú
spríjemnením všedných dní pre všetkých dôchodcov. Aj
touto cestou vyslovuje vedenie ZO SZTP poďakovanie vedeniu mesta, na čele s primátorom Mgr. Jaroslavom Suchánkom, a taktiež všetkým zamestnancom MsÚ, ktorí
sa podieľali na rekonštrukcii priestorov.

krimi
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Na cestách

Cyklista pod vplyvom
alkoholu
4. marca vo večerných hodinách na Strážnickej ulici v Skalici cyklista pod vplyvom
alkoholu nezvládol riadenie a narazil do
stojaceho auta. Zranenému bola podaná
prvá pomoc. Za informáciu ďakujeme našim čitateľom.

Auto skončilo
v priekope
Takto skončilo auto 19. marca ráno v Radošovciach.
Podľa vašich informácií vodič z vedľajšej
cesty nezastavil a nedal prednosť kamiónu
idúcemu po hlavnej ceste.

foto: Juraj Ferenčík

www.prozahori.sk

Colníci odhalili falošné tenisky
Trnavskí colníci pri dovoze tovaru odhalili 360 párov
falošných tenisiek. Zákazníci by za takýto tovar, ak
by sa dostal do predaja, zaplatili vyše 70 000 eur.
Colníci v Brodskom skontrolovali zásielku, ktorá bola
dovezená z Číny. Podľa predložených dokladov mala
smerovať na český trh. Pri kontrole tovaru colníkom
neuniklo, že kvalita, vyhotovenie, ako aj balenie kontrolovaného tovaru označeného ochrannou známkou
svetoznámej značky, nezodpovedá prevedeniu originálnych výrobkov s totožným obchodným názvom. Nakoľko
vzniklo dôvodné podozrenie, že ide o falzifikáty, colníci tovar zaistili. Išlo o 360 párov obuvi – napodobenín
ochrannej známky NIKE.
Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného
úradu Trnava, v prípade predaja takéhoto množstva
tovaru by celková hodnota, ktorú by občania – koneční
spotrebitelia zaplatili za napodobeniny originálnych výrobkov nižšej kvality, presiahla až 70 000 eur.

Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcovi majiteľa ochrannej známky, ktorý potvrdil, že
ide o falšovaný tovar. Práve on teraz rozhodne o ďalšom
postupe. Má možnosť vyjadriť sa, či súhlasí so zničením tovaru, alebo podá návrh na súd vo veci falšovania
ochrannej známky.
Osobe, ktorá porušila zákon o presadzovaní práv duševného vlastníctva colnými orgánmi, môže uložiť colný
úrad pokutu od 3 000 eur do 67 000 eur podľa závažnosti
a druhu porušenia. Za opakované porušenie uloží colný
úrad pokutu až do výšky 135 000 eur.
„Upozorňujeme spotrebiteľov, aby sa nedali nalákať
na podozrivo nízke ceny a vyhýbali sa nakupovaniu
v pochybných a podozrivo lacných obchodoch. Falošné
výrobky môžu byť svojím vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením totiž nebezpečné pre zdravie,“
dodala Zlochová.

Senickí mestskí pomáhali
žene na Kalinčiakovej ulici

Pri jarných prechádzkach prírodou
buďte opatrní, neznámi páchatelia
rozmiestňujú otrávené návnady

Dňa 6. 3. 2018 o 22:30 hod. prijala mestská polícia
v Senici telefonické oznámenie, že na Kalinčiakovej
ulici z bytu volá žena o pomoc.
Po príchode na miesto sme zistili, že oznam sa zakladá
na pravde. Nepodarilo sa nám dostať do bytu a preto
sme požiadali o pomoc hasičov a zároveň sme privolali
RZP. Hasiči sa dostali do bytu cez balkón a otvorili dvere.
V byte ležala na zemi poudieraná 55-ročná pani, ktorá
sa nedokázala po páde na zem postaviť. Lekár jej ošetril
zranenia. S udalosťou sme oboznámili jej dcéru, ktorá po
príchode do bytu povedala, že ostane doma s mamou.

zdroj: minv.sk, Aktuality Prezídia PZ, skrátené

Policajný zbor v mesiaci marec 2018 dokumentoval už
piaty prípad použitia otrávených návnad na Slovensku.
Dôsledkom je usmrtenie väčšieho množstva chránených
a ohrozených druhov živočíchov a poľovnej zveri, predovšetkým dravých vtákov a ich mláďat v hniezdach, ako orol
kráľovský, orliak morský, kaňa močiarna a iné.
Z tohto dôvodu polícia prijala opatrenia s cieľom objasniť
už dokumentované prípady, no najmä zamerané na preventívnu činnosť.
Otrávenými návnadami môžu byť telá domácich zvierat. Ak
niečo také v prírode nájdete, v žiadnom prípade s nálezom
nemanipulujte! Bezodkladne informujte políciu na tel. 158.

Pátranie po 24-ročnom Jozefovi zo Skalice
Polícia sa opakovane obracia na občanov o pomoc pri
pátraní po nezvestnom Jozefovi Vaškovi zo Skalice.
24-ročný mladý muž bol nezvestný už od 25. 10. 2017,
kedy o 08.00 h ráno odišiel z miesta trvalého bydliska
s tým, že si ide hľadať zamestnanie a rodine sa viac
neozval. Tí podali oznámenie a na druhý deň bol v doobedných hodinách vypátraný rakúskou políciu v Mistelbachu, kde sa pohyboval na odcudzenom bicykli. Na
základe hlásenia kolegov, že osoba je v poriadku, polícia
odvolala pátranie a vyrozumela rodinu. O deň neskôr,
27. 11. Opäť nahlásila sestra nezvestnosť brata. Od
uvedenej doby je Jozef nezvestný a polícia požiadala o
súčinnosť aj rakúske štátne orgány.
24-ročný Jozef Vašek je 163 cm vysoký, plnoštíhlej postavy, má zelené oči, hnedé, na krátko ostrihané vlasy,
vzadu má vytetovaný čiarový kód. Naposledy mal na
sebe oblečenú šedú, prechodnú bundu, modré rifle a
červené tenisky.

Ak ste Jozefa videli, akékoľvek informácie k osobe a jeho
pohybu môžete nahlásiť na linku 158.

www.prozahori.sk
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DUAL DAY ukázal žiakom možnosti do budúcna
zdroj: malacky.sk, -nb-/-otano-

„Rodičia, máte doma deviataka? Chcete mu zabezpečiť
budúcnosť a prácu v žiadanom odbore?,“ znie otázka z letáka o duálnom vzdelávaní. Podrobnejšie informácie mali záujemcovia
možnosť získať na DUAL DAY Malacky 2018, ktorý sa konal 27. marca
v Event Hall na Priemyselnej ulici.
Systém duálneho vzdelávania je
moderný spôsob prípravy na výkon
povolania. Model je založený na získavaní teoretických poznatkov v škole a praktických zručností priamo u konkrétneho zamestnávateľa počas celého
štúdia. Po úspešnom skončení strednej školy majú žiaci
možnosť ihneď sa uňho zamestnať, prípadne ďalej študovať. Výhodou pre študentov je nielen lepšie uplatnenie na

trhu práce, ale aj možnosť absolvovať rôzne kurzy a stáže,
možnosť zárobku na strednej škole alebo práca s najmodernejšími technológiami, materiálmi a zariadeniami.
V rámci DUAL DAY Malacky 2018 sa
predstavili kľúčové firmy z regiónu a
päť stredných odborných škôl zapojených do duálneho vzdelávania. Návštevníkmi boli prevažne žiaci zo základných škôl v okrese, ktorí sa mohli
dozvedieť, ako funguje spolupráca
firiem a škôl v praxi, o aké študijné a
učebné odbory je v regióne najväčší
záujem, a získať predstavu, ako a kde prebieha teoretická
alebo praktická príprava v rámci štúdia.
Podrobné informácie nájdete na stránke
www.dualnysystem.sk.

Opäť bude jazdiť sezónny vlak
Záhorská Ves – Plavecké Podhradie
Tak ako minulý rok aj tento rok od 28.IV. do 14.X.2018 bude
jazdiť sezónny vláčik Záhorská Ves – Plavecké Podhradie.
Tieto vlaky budú jazdiť v sobotu, v nedeľu a vo sviatky.
Súčasťou vlaku bude aj vozeň na prepravu bicyklov. Spoje na regionálnej trati budú zaradené do Integrovaného
dopravného systému BSK, takže cestujúci v nich využijú
aj prestupné lístky na prímestské autobusy a bratislavskú

MHD. Vo vlaku bude platiť bezplatné cestovné pre študentov a pre dôchodcov s platným preukazom pre takéto
cestovanie. Cestovné poriadky budú umiestnené na každej
železničnej stanici. Zmena tento rok je, že na viacerých zastávkach bude zastavovať vlak na znamenie, ako je vyznačené v cestovnom poriadku.

Záhorská Ves – Plavecké Podhradie a späť
Vysoká
vlak Záh. Ves pri
Mor.
2309 8:20
8:31
2319 12:20 12:31
2313 16:14 16:25

Lábske Zohor Lozorno
Jaz.
8:34 x 8:50 8:57 x
12:34 x 12:50 12:57 x
16:28 x 16:50 16:57 x

vlak Plavecké
Podhr.
2334 10:23
2330 14:23
2332 18:23

Rohož- Kuchyňa Pernek Jabloník
nové
10:35 10:42 10:47 x 10:54 x
14:35 14:42 14:47 x 14:54 x
18:35 18:42 18:47 x 18:54 x

Sološnica
10:26 x
14:26 x
18:26 x

Jablonové
9:04 x
13:04 x
17:04 x

» Senica
Čo vieš o hviezdach
zdroj: senica.sk, Mgr. Nina Gurínová,
Záhorské osvetové stredisko v Senici

Mesiac marec sa niesol v Záhorskom osvetovom stredisku už tradične v znamení astronómie. Pomyselnú záverečnú bodku za
podujatiami s astronomickou tematikou dala
v pondelok 26. marca vedomostná súťaž
„Čo vieš o hviezdach“. Na regionálnom kole
XXVIII. ročníka tejto súťaže sa zišli mladí nadšenci astronómie z okresov Senica a Skalica,
aby si zmerali svoje vedomosti.
Súťaž je rozdelená do troch vekových kategórií, pričom z každej kategórie postupujú do
krajského kola umiestnení na 1. až 3. mieste.
Vedomosti zúčastnených mladých astronómov hodnotili RNDr. Svetozár Štefeček a Ing.
Jaroslav Mareček.
V tomto roku sa realizovala súťaž s finančnou
podporou Trnavského samosprávneho kraja a
Fondu na podporu umenia.

(ODCHODY) od 28. IV. do 14. X. 2018
SološPernek Kuchyňa Rohožník
nica
9:10 x 9:16
9:25 9:31 x
13:10 x 13:16 13:25 13:31 x
17:10 x 17:16 17:25 17:31 x

Plavecké
Podhr.
9:35 1; ;x
13:35 1; ;x
17:35 1;2; ;x

Lábske
Jaz.
11:00 x 11:18 11:23 x
15:00 x 15:18 15:23 x
19:00 x 19:18 19:23 x

Záh. Ves

Lozorno Zohor

Vysoká
pri Mor.
11:28
15:28
19:28

11:38
15:38
19:38

1;
1;
1;

výsledky:
»I. kategória:
1. Marek Baňárek, ZŠ Sobotište,

;x
;x
;x

1 – ide v ⑥ a † († – ide v dni pracovného pokoja nedele a štátom uznané sviatky); 2 – Záhorská Ves – Zohor ide denne,
Zohor – Plavecké Podhradie ide od 28. IV. do 14. X. 2018; – vo vlaku je radený samostatný cyklovozeň; x – zastavenie
na znamenie
VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

2. Matúš Slovák, ZŠ Sobotište, 3. Richard Kadlečík, ZŠ Sobotište
II. kategória: 1. Verena Pekárová, ZŠ Sobotište
III. kategória: 1. Jana Švrčková, Gymnázium
L. Novomeského, Senica, 2. Miriam Srogončíková, Gymnázium L. Novomeského, Senica,
3. Martina Sabová, Gymnázium L. Novomeského, Senica

VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
MALACKY

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

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

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

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

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

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

Rohožník
Sološnica
Studienka
Suchohrad
Stupava
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorská Ves
Závod
Zohor
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Brodské na Regionálnej súťaži detských
folklórnych speváckych skupín a jednotlivcov

Výstava jubilanta
Jozef Chrena – Z tvorby
6. 4. – 3. 6. 2018
Záhorské múzeum v Skalici

Slávnostný koncert
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala & Cantilena
14. 4. 2018 o 16:30
Kostol sv. Cyrila a Metoda, Senica – Sotina

Známi herci v Senici
Floria Zeller – Klamstvo
16. 4. 2018 o 19:00
Dom kultúry Senica

Divadlo o vzťahoch
Chlieb s maslom
19. 4. 2018 o 19:00
Dom kultúry Skalica

Koncert
Lenka Filipová a hostia
23. 4. 2018 o 18:00
Dom kultúry Senica

Ľudovky pre všetkých
Koncert Veselá trojka
26. 4. 2018 o 18:00
Dom kultúry Rohožník

Krst raperského albumu
Dame – Selfmade Tour
28. 4. 2018 o 21:00
Riverside Club Šaštín-Stráže

Na Baťáku začína sezóna
Otvorenie plavebnej sezóny
Prístav Skalica
1. 5. 2018 od 10:00
Prístav Skalica na Baťovom kanáli

zdroj: brodske.sk, Marcela Antálková

Súťaž sa tento rok konala 20. marca 2018 v Gbeloch.
Náš folklórny súbor sa súťaží zúčastňuje každoročne od
svojho založenia. Brodčánek si tento rok pripomenie
už 25 rokov od svojho založenia. V niektorých rokoch
sa súťaže zúčastnilo toľko detí z Brodského, že vytvorili
dievčenské, alebo chlapčenské spevácke skupiny a súťažili aj traja, štyria sólisti. Mnohí sa umiestnili na prvom
mieste a postúpili do krajského kola. V utorok súťažila
z Brodského len jedna speváčka trinásťročná Timea Poláková. Umiestnila sa v zlatom pásme. Spievala pesničky

Voly, voly, sivé voly a V šírem poli studánečka kamenná. Blahoželáme jej a prajeme, aby ešte veľa ráz s našimi pesničkami reprezentovala Brodské. V prehliadke
detských folklórnych súborov sa predstavil aj náš súbor
Brodčánek. Za svoje vystúpenie dostali cenu a diplom za
úspešné účinkovanie. Aj členov v súbore výrazne ubudlo.
Na celom Slovensku sa po úspešných programoch Zem
spieva zvýšil záujem o folklór. Dôkazom bola aj táto
súťaž. Zúčastnilo sa jej 21 spevákov, len v Brodskom to
tak nie je. Nie sú v našej obci deti, ktoré by sa chceli učiť
ľudové piesne a tance?

Sladká kvetná nedeľa v Popudinských Močidľanoch
zdroj: popudinskemocidlany.sk

Kvetná nedeľa, 25. 3. 2018 mala v našej obci, okrem
príprav na Veľkú noc, aj svoju vôňu. Najmä vôňu vanilky, cukru, šľahačky a ešte
mnohých ďalších iných
typických prísad, bez
ktorých sa skvelý zákusok
nezaobíde.
Tento úžasný ozón sa
niesol celým našim
kultúrnym
domom,
v ktorom práve v túto
nedeľu
organizovali
ženy z miestnej Jednoty
dôchodcov a Únie žien,
predajnú prezentáciu, či
lepšie povedané výstavu
zákuskov, pretože niektoré výtvory boli priam
umeleckými dielami. A napriek tomu, že táto nedeľa
svojím zimným počasím pripomínala skôr dušičky, než
príchod jari, účasť bola vcelku hojná. Okrem maškŕt, kto-

ré si každý návštevník aj odniesol domov, mnohí využili
možnosť si ten svoj obľúbený zákusok zjesť aj priamo
v kultúrnom dome a vypiť si k tomu nedeľnú kávičku
v príjemnom prostredí so
svojimi priateľmi, susedmi, alebo známymi. To,
čo sa nestihlo predať, či
na mieste zjesť a bolo
toho naozaj málo, si ženy
medzi sebou povymieňali, či jedna druhej darovali. Z tohto podujatia obec
plánuje vytvoriť stolový
kalendár, v ktorom sa
okrem fotografií zákuskov budú prezentovať aj
ich recepty a samozrejme aj samotné autorky
– cukrárky. Veríme, že
obdobná akcia nebola posledná a šikovnosť našich žien
sa bude prezentovať každoročne. Možno aj iným kuchárskym umením, veď nie všetky chute sú iba sladké.

www.prozahori.sk
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» Malacky

MIRO JAROŠ – koncert pre (NE)poslušné deti

Zážitkové čítanie
zaujalo nielen deti
zdroj: malacky.sk,
text a foto: MŠ Záhorácka, Malacky

zdroj: kuty.sk, text: Eva Kollárová, foto: FB Miro Jaroš

V sobotu 10. marca 2018 sa v kinosále v Kútoch uskutočnil koncert Mira Jaroša pre (ne)poslušné deti. Detičky sa veľmi tešili a nevedeli sa dočkať 16:00 hod.
Na vystúpení vládla výborná nálada, na deťoch bola vidieť veľká radosť. Niektoré deti priniesli pre Mira Jaroša
aj malý darček. Počas vystúpenia sa deti presunuli dole

pod pódium, aby boli bližšie a tak si spolu zaspievali a
zatancovali veľa pesničiek, ktoré deti poznali naspamäť.
Asi po hodinovom zábavnom vystúpení sme si všetci
v sále urobili spoločnú fotografiu. Po koncerte už boli
všetky deti nastúpené vo vestibule, aby sa mohli vyfotiť
a Miro Jaroš im rozdal fotografie s podpisom. Detičky odchádzali domov spokojné a s úsmevom na tvári.

Stihli sme. Čo? Zážitkové čítanie pre našich škôlkarov O PSÍČKOVI A MAČIČKE,
ktoré pripravilo MCK.
Klobúk dolu pred dámami z knižnice. Ich
prevedenie tejto klasiky pobavilo a zaujalo
nielen deti, ale i nás, pani učiteľky. Nesklamali ani tento rok. Veľmi milým, príjemným
a veku primeraným spôsobom priblížili deťom jeden z knižných príbehov. Deti imaginárne varili, pridávali do hrnca
dobroty, miešali, chutnali a
piekli tortu.
Ďakujeme za
príjemné doobedie v mestskej knižnici.

Zvieratká našich lesov a Výstava poľovníckych trofejí

V piatok 23. marca bola v Dome kultúry Senica vyhodnotená regionálna výtvarná súťaž Zver v našich lesoch. Zároveň tu prebiehala výstava poľovníckych trofejí, ktorú
organizovala Obvodná poľovnícka komora Myjava a Senica v spolupráci s Regionálnou organizáciou SPZ Senica.
Do výtvarnej súťaže sa prihlásilo 8 materských škôl, 13 základných škôl a 3 základné umnelecké školy s približne 230 výtvarnými prácami. Z nich porota navrhla na
ocenie 35 prác. Ako zhodnotil predseda poroty Štefan Orth, páčilo sa mu, že deti kreslili les svojimi detskými očami, zachytili ducha prírody, v kresbách znázorňovali
zvieratká, les, stromy a ani na jednej kresbe nebol poľovník.
zdroj: senica.sk

» ocenené práce:
Kategória detí predškolského veku: Rebeka Velická,
MŠ Šajdíkove Humence, Timea Vrbová, MŠ Šajdíkove
Humence, Róbert Malík, MŠ M. Nešpora, Šaštín-Stráže, Adrián Kuba, MŠ M. Nešpora, Šaštín-Stráže, Agáta
Husková, MŠ Čáry Viktória Belišová, MŠ L. Novomeského, Senica.
Žiaci 1. stupňa ZŠ: Štefan Vašek, ZŠ Hlboké, Mariana
Goldšmídová, ZŠ Častkov, Kristína Vitteková, ZŠ Borský

Mikuláš, Lea Marčeková, ZŠ Sobotište, Samuel Štefeček, ZŠ Sobotište, Alžbeta Krčková, ZŠ Sobotište Aneta
Brehovská, ZŠ V. Paulínyho-Tótha, Senica.
Žiaci 2.stupňa ZŠ: Viktória Pechová, ZŠ s MŠ Štefanov,
Nina Kupcová, ZŠ V. Paulínyho-Tótha, Senica, Aneta
Augustínová, ZŠ Šaštín-Stráže, Linda Machová, ZŠ
Šaštín-Stráže, Linda Sarnovská, ZŠ s MŠ J. Mudrocha,
Senica, Adela Bobeková, ZŠ Komenského, Senica, Viktória Pechová, ZŠ s MŠ Štefanov.

Žiaci základnej umeleckej školy: Adela Kotesová,
ZUŠ Sekule, Juraj Khír, ZUŠ Senica, Klára Maliariková,
ZUŠ Senica, Ctibor Krušinský, ZUŠ Senica, Laura Kadlecová, ZUŠ Senica, Miško Holíč, ZUŠ Senica, Tamara
Poláková, ZUŠ Senica, Leonardo Decsi, ZUŠ Senica,
Timea Portášová, ZUŠ Senica, Zuzana Funková, ZUŠ
Senica, Viktória Sládková, ZUŠ Senica, Jerguš Bulgan,
ZUŠ Senica, EP Jablonica, Filip Jankovič, ZUŠ Senica, EP
Jablonica, Patrik Vrtal, ZUŠ Šaštín-Stráže, Klára Kočišová, ZUŠ Sekule.

12

kultúra

» Malacky
Mám básničku na
jazýčku
zdroj: malacky.sk, text a foto: MŠ Malacky

Záhorácky päťlístok má za sebou druhý
diel. Po súťaži v kreslení pod názvom
Kreslím, kreslím, maľujem sa tentoraz
deti predviedli v recitovaní. Podujatie
Mám básničku na jazýčku hostilo elokované pracovisko MŠ Hviezdoslavova.
Zúčastnilo sa na ňom 18 detí zo všetkých pracovísk MŠ v Malackách, ale aj
z Malých Levár, Studienky, Suchohradu
a Záhorskej Vsi.
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Pätnásta Hrkálka v Skalici
zdroj: skalica.sk

14. marca sa konala v koncertnej sieni františkánskeho kláštora v Skalici prehliadka detského prednesu poézie a prózy pod názvom Hrkálka.
Do 15. ročníka prehliadky sa zapojilo 20 MŠ z nášho
okresu a obec Smolinské. Hrkálku otvoril viceprimátor
Milan Roman krátkym príhovorom a deti z MŠ Skalica,
pracoviska Hviezdoslavova tanečným vystúpením „Luskáčik“. Keďže je marec mesiacom knihy, tak sa aspoň
symbolicky aj koncertná sieň zmenila na „kráľovstvo
kníh“. Všetci malí recitátori dokázali obecenstvo preniesť
do krajiny fantázie a vyčarovať úsmevy na tvárach. Deti
svoje milé vystúpenia dopĺňali rekvizitami a dramatizáciou. Boli odmenené potleskom svojich kamarátov,

pani učiteliek, rodičov i hostí. Samozrejme nechýbal ani
darček na pamiatku. Jednotlivé vystúpenia uvádzala
veršíkmi pani učiteľka Eva Múčková z MŠ Skalica, ktorá
spolu so svojimi kolegyňami Petronelou Bradáčovou
a Vierou Klimentovou prehliadku usporiadali.

Rezervované pre ženy v mesiaci marec 2018

Prehliadku šikovnosti škôlkarov otvorila
riaditeľka MŠ Malacky Martina Novotová
a podujatím sprevádzala zástupkyňa elokovaného pracoviska na Hviezdoslavovej
Marta Jurkovičová. Deti predniesli známe
i menej známe básne, za čo dostali potlesk,
malý darček a diplom. Okrem dobrej nálady, radosti a smiechu sa sem-tam objavili aj
slzičky. Poďakovanie patrí všetkým recitujúcim i pani učiteľkám, ktoré deti pripravovali aj kolektívu EP Hviezdoslavova.

Ďalšia akcia Záhoráckeho päťlístka – Záhorácky sláviček - sa bude konať 17. apríla v
škôlke na Bernolákovej ulici v Malackách.
Viac fotografií si môžete pozrieť na stránke
https://msmalacky.edupage.org/.

Do marcovej premeny sme vybrali p. Etelu Vargovú,
ktorú do našej zmenárne prihlásila jej dcéra. Pani
Etela má za sebou smutný rok, prišla o manžela
a celý rok chodila v smútočnej čiernej farbe. Dcéra
chcela, aby jej mama zažila pekný deň.
Tentokrát sme boli v kaderníctve pani Jarmily Grófovej,
ktorá nám všetkým dala veľa užitočných rád, ako sa starať o vlasy a dokonca aj o vlasové cibuľky! Na tie mala
vo svojom kaderníctve umývací krém. Pani Grófová vlasy
podstatne skrátila a zafarbila na tmavšie. Strih vlasov,
tzv. bob, urobil to, že vlasy vyzerali oveľa „bohatšie“.
Nasledujúca procedúra bola pedikúra v Max nails, kde si
pani Etela príjemne oddýchla.
Ďalej sme pokračovali obedom v Ázijskom bistre, kde si
pani Etela vybrala kuracie kúsky na zelenine a kapustový
šalát.Vyzeralo to výborne a aj to tak chutilo. S dobrou
náladou sme potom pokračovali posedením na výbornej
kávičke v kaviarni MANUEL Caffé, kde sme sa o pani Etele
dozvedeli viac.
Pani Etela je na dôchodku, rada trávi čas s vnúčatami,
chodí na prechádzky a veľmi rada nakupuje.
Vizážistka Anna Petráková, z kozmetickej spoločnosti

AVON, sa jej najskôr postarala o pleť a ukázala jej, ako
zvládne sama líčenie, nakoľko sa pani Etela veľmi málo
maľuje. Jediný kozmetický zákrok, čo si dala pred pár
rokmi urobiť, boli permanentné spodné linky.
Líčenie zvolila vizážistka jemné a prirodzené.
Na prevádzke GATE, kde zapožičali všetky outfity, jej
naša dvorná stylistka a fotografka p. Romana Svatíková
profesionálne poradila, čo bude p. Etele svedčať.
Vyskúšali viaceré kúsky oblečenia v jemných, neónových
farbách a rôznych strihov, aby sa v nich p. Etela cítila naozaj príjemne.
Darčeky podarovali tieto prevádzky:
ŠPERK Holíč – strieborná retiazka s čiernym príveskom
s jemnými kamienkami, 1. day – 2 ks à 3 l lisovanej šťavy
za studena – FRUXI, Korálkáreň – handmade náramok
s kamienkom, AVON – kozmetický balíček (vzorky, katalóg + čistiace mlieko).
„Bol to veľmi príjemný deň,“ zhodnotila svoj deň pani
Etela. My sa taktiež pripájame, deň nám ubehol, ani sme
sa nenazdali, a tiež sme sa cítili v jej spoločnosti fajn.
Jej premenu posúďte sami☺

www.prozahori.sk
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» Discgolf

Senica Open 2018

V sobotu 17. marca 2018 sa v Senici konal celoslovenský turnaj v Discgolfe – Senica Open 2018. Do
turnaja sa zapojilo 31 hráčov, v kategóriách muži,
ženy a vyhodnotená bola aj kategória do 18 rokov.

V mužskej kategórii zvíťazil Michal Kudela, ženskú
kategóriu ovládla Katarína Boďová, obaja z Bratislavy.

» Bandy hokej

V kategórii do 18 rokov zvíťazil Marko Čačala z Malženíc. Poháre pre víťazov venoval senický poslanec
Filip Lackovič: „Bol som oslovený, aby som podporil
tento šport. Počul som, že v Senici máme Discgolfové
ihrisko a bol som zvedavý, čo je to vlastne za šport.
Trochu ma mrzelo, že zo Senice bolo málo hráčov,
hádam budúci ročník bude viac Seničanov a možno
aj počasie bude viac priať. Na hráčoch je vidieť, že
sú to profesionáli. Keď bude teplejšie, pôjdem si to
aj ja vyskúšať. Vyzerá to na skvelú zábavu a aktívny
relax.“ Podujatie podporil aj Segum a Europe Direct.
„Ihrisko je verejne dostupné, netreba sa nikde hlásiť vopred. Je umiestnené v parku pri Dave v Senici.
Chcem teda touto cestou pozvať čitateľov, aby si
prišli túto hru vyskúšať,“ dodal Filip Lackovič. Ihrisko
pozostáva z 5 pevných košov. Princíp hry je ako v golfe,

Filip Lackovič s víťazkami kategórie žien

len s tým rozdielom, že treba trafiť disk z označených
stanovíšť do koša. Počíta sa počet pokusov, na ktoré
hráč disk trafí do koša. Za Davom je osadená aj informačná tabuľa, kde sa potenciálny hráč vie oboznámiť
s detailami hry a s ihriskom.

Seničan na majstrovstvách sveta v bandy hokeji

zdroj: senica.sk

Prednedávnom žil celý svet olympiádou a potom
aj paralympiádou v Pjongčangu. Medzi olympijské
športy sa pokúša dostať aj šport zvaný bandy hokej, ktorého rozvoj na Slovensku majú pod palcom
rodený Seničania otec a syn Vepyovci, ktorí sú zakladateľmi Slovenskej asociácie bandy. So slovenskou bandy hokejovou reprezentáciou absolvovali
vo februári tohto roku prvé majstrovstvá sveta,
ktoré sa konali v čínskom meste Charbine. V drese
slovenskej reprezentácie si zahral aj mladý senický
hráč Dominik Rusnák z HK 91 Senica. Slovensko tu
obsadilo pekné siedme miesto.

Tento pre niekoho neznámy šport sa na Slovensko
vrátil vďaka rodine Vepyovcov po 89 rokoch. Bandy
hokej sa hrá na ľadovej ploche s rozmermi ako futbalové ihrisko. Brankár, na rozdiel od viacerých druhov
hokeja, nemá hokejku. Hrá sa s hokejkami a plastovou
alebo gumenou loptičkou s priemerom 6 cm, ktorá má
oranžovú farbu. Hra trvá 2×45 min s 10 min. prestávkou. Proti sebe nastupujú dve 11-členné družstvá (10

hráčov v poli a 1 brankár). Tento druh hokeja sa považuje za predchodcu ľadového hokeja v Európe. Kým u
nás tento šport nie je moc známy, viacerí svetoví hokejisti začínali svoju kariéru v bandy.
Ale vráťme sa k majstrovstvám sveta. Prvé majstrovstvá sveta mužov sa uskutočnili v r. 1957 vo Fínsku a
o 47 rokov neskôr sa vo Fínsku konali aj prvé MS žien.
Na začiatku sa konali raz za 2 roky, ale od roku 2003
sa konajú každý rok. Takmer štvrťstoročia (roky 1957
– 1981) nikto nedokázal zdolať Rusov, ktorí vyhrali
prvých 11 majstrovstiev sveta v rade. Doposiaľ má
Rusko 25 titulov, Švédsko 12 a Fínsko 1. Táto trojica
takmer nikoho nepustila na pódium víťazov, získala
takmer všetky medaily. Okrem nich sa to podarilo
iba Nórsku (1 strieborná a 1 bronzová) a Kazachstanu
(6 bronzových). Bandy niekoľkokrát prezentovali na
zimných olympijských hrách, prvý raz na olympiáde
v nórskom Osle v r. 1952 a naposledy na olympiáde
v Soči v r. 2014. Prvý oficiálny olympijský turnaj sa
uskutočnil na Zimnej univerziáde 2017. Do oficiálneho programu olympijských hier bandy môže byť zaradený, podľa odborníkov, na hrách v r. 2022 v Pekingu.
Slovensko historicky prvýkrát nastúpilo na svetovom
šampionáte 2018, kde ich v základnej skupine čakali
tri zápasy. Ich prvým súperom bolo Holandsko, s ktorým zaplatili tzv. nováčikovskú daň a prehrali s celkovým víťazom turnaja B divízie 7:0. Ďalší zápas bol už
vyrovnanejší proti mužstvu Číny, ktorý nešťastne prehrali 2:3. V treťom zápase však už bodovali a historicky
prvé body získali proti družstvu Somálska, ktoré rozdrvili 8:0. Tu treba však upresniť, že družstvo Somál-

ska bolo zložené zo Somálčanov žijúcich v domovine
bandy hokeja vo Švédsku, ktorých trénujú švédski tréneri – jedni z najlepších odborníkov na bandy hokej.
Slováci tak v základnej skupine skončili na 3. mieste
s 2 bodmi. Vo štvrťfinále narazili Slováci na skúseného súpera z Japonska, ktorému ešte v prvom polčase
hrdinsky odolávali, no druhý polčas rozhodol o prehre
nášho tímu 4:1. V závere turnaja sa v boji o 7. miesto stretli naši opäť s družstvom Somálska a napriek
tomu, že švédski tréneri výborne pripravili svojich
zverencov, ani v druhom vzájomnom zápase sa im
nepodarilo našu spoľahlivú obranu prestreliť a Slováci
vyhrali v boji o 7. priečku 2:0. Do A divízie postúpilo
Holandsko, ktoré na budúci rok vystrieda Maďarsko.
Slovenský bandy hokej čakal v marci medzinárodný
turnaj mladších žiakov v Moskve. Nasledovať by mal
odvetný zápas s Čechmi v ring bandy mužov a v septembri sa naši hokejisti chystajú na medzinárodný
turnaj do Nymburku v rink bandy. Radi by spustili
česko-slovenskú súťaž v ring bandy, neskôr rozšíriť aj
o maďarské tímy, čím by chceli oprášiť históriu bandy
z dôb Rakúsko-Uhorska.
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Skalický Naj športovec
2017 Radoslav Petrovič
zdroj: skalica.sk

28. marca sa uskutočnilo tradičné vyhlásenie
najlepších športovcov a športových kolektívov
Skalice za rok 2017.

Primátor Ľudovít Barát, viceprimátor Milan Roman a predsedníčka komisie pre vzdelávanie,
mládež a šport Jana Rekošová odovzdali ocenenia týmto športovcom: mládež jednotlivci – atlétka Natália Váleková, futbalista Jakub Ondriš,
motocyklový pretekár a hokejista Michal Búlik,
baseballista Maxim Samson, atlétka Lenka Palanská; dospelí jednotlivci – hokejbalista Radoslav Petrovič, futbalista Pavol Majerník, atlét
Milan Rízek; mládež kolektívy – MFK Skalica U15,
Atletika – ŠK Skalica, mladšie žiačky tenisového
klubu TK 77; dospelí koletívy – HK Skalica, seniori
MFK Skalica. Zároveň boli odovzdané ceny komisie pre vzdelávanie, mládež a šport za športovú
činnosť krasokorčuliarkam Nelly Jankovičovej a
Lilly Jankovičovej a parkúrovej pretekárke Nikol
Kazinotovej. A napokon bol vyhlásený absolútny
Športovec roka Skalice 2017 – hokejbalista Radoslav Petrovič. Všetci ocenení sa zapísali do Pamätnej knihy mesta Skalica. V kultúrnom programe
sa predstavili žiačky Základnej umeleckej školy dr.
Janka Blaha v Skalici.
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» Beh

Vyhodnotili Záhorácky detský bežecký pohár 2017
zdroj: malacky.sk, text: P. Filip, foto: M. Voleková

Borský Svätý Jur hostil začiatkom marca vyhodnotenie najúspešnejších pretekárov Záhoráckeho detského bežeckého pohára (ZDBP) za rok 2017. Na podujatí ocenili aj členov Atletického klubu AC Malacky,
ktorí v súťaži štartovali pod hlavičkou AC a Detskej
organizácie Záhorácky Fénix. V rámci slávnostného
vyhlasovania sa objavili 16-krát na stupňoch víťazov
za 5 prvých, 4 druhé a 7 tretích miest.

Vo svojich kategóriách zvíťazili Jakub Kopiar (juniori), Timea Morávková (staršie žiačky), Kristína Sabová (mladšie žiačky), Teodor Volek (prípravka chlapci) a Laura Holická (prípravka dievčatá).
Konečné druhé miesto si vybojovali Boris Pribil (juniori), Ivan Sedlák (mladší žiaci), Eric Houndjo (najmladší

žiaci) a Richard
Mráz (predškoláci
chlapci).
Trofeje za 3. priečku v súťaži si prevzali Marek Ondrovič (dorastenci),
Mária Šimeková
(dorastenky), Patrik Slezák (starší
žiaci), Peter Kottlík (najmladší žiaci), Juraj Hlaváč
(prípravka chlapci), Andrea Mrázová (mladšia prípravka dievčatá) a Klára
Šípová (predškoláčky).
Nastávajúci ročník ZDBP bude mať 14 kôl a do celkového poradia sa budú započítavať body z desiatich pretekov. Súťaž odštartuje 31. marca v Hlbokom. Jednotlivé
preteky budú postupne hostiť Šaštín (14. 4.), Jablonica
(28. 4.), Plavecký Štvrtok (19. 5.), Brezová pod Bradlom
(30. 6.), Borský Svätý Jur (14. 7.), Plavecký Mikuláš
(28. 7.), Radošovce (18. 8.), Smrdáky (25. 8.), Prietrž
(29. 8.), Holíč (8. 9.), Gbely (14. 9.), Malacky (22. 9.) a
Senica (31. 12.).

Beh okolo Hlbokého 2018
zdroj: www.obechlboke.sk, text: starota obce Hlboké

Dňa 31. 3. 2018 sa uskutočnil 28. ročník Behu okolo Hlbokého, ktorý sa koná na počesť oslobodenia našej obce.
Tento rok sa behu zúčastnilo rekordných 364 športovcov
v 27 kategóriách. V žiackych kategóriách bolo 177 bežcov, z toho 8 Hlbočanov. Gratulujem všetkým víťazom

a najmä reprezentantom našej obce Lejke Kovárovej,
ktorá sa umiestnila na 3. mieste v kategórii predškoláci
a Andrejke Závodnej, ktorá sa umiestnila na 3. mieste
v kategórii benjamínkovia. Hlavného behu sa zúčastnilo
187 bežcov z toho jeden Hlbočan Jozef Jediný. Ďakujem
všetkým spoluorganizátorom za pomoc a bezproblémový priebeh bežeckých pretekov.
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» Paralympijské lyžovanie

Prijatie slovenskej paralympioničky starostom
obce Borský Mikuláš

zdroj: borskymikulas.sk, -oc-

V dňoch 9. – 18. marca sa v kórejskom meste PyeongChang uskutočnili XII. zimné paralympijské hry
PyeongChang 2018. Najúspešnejšou
športovkyňou ZPH a reprezentantkou
Slovenska sa stala Henrieta Farkašová, ktorá už niekoľko rokov žije v Borskom Mikuláši.
Úspešnú reprezentantku Henrietu Farkašovú sme v Borskom Mikuláši privítali
v piatok 23. 3. 2018 piesňou Richarda
Müllera „Sme si rovní“, ktorá sprevádzala slovenskú výpravu v PyeongChangu
počas bojov o medaily. Na pôde obce
Borský Mikuláš ju privítal starosta obce Vladimír Bízek,
ktorý vyjadril vďaku za úspešnú reprezentáciu Slovenska
a najmä Borského Mikuláša, ktorý sa stal už takmer 5 rokov jej domovom. V Borskom Mikuláši žije s priateľom,
bývalým úspešným paralympionikom Danielom Cintulom,
ktorý ju na stretnutie sprevádzal. V mene Záhorákov prišli

» Futbal

medailistku pozdraviť aj zástupcovia
okolitých obcí – primátor mesta Šaštín-Stráže Jaroslav Suchánek, starostka
obce Lakšárska Nová Ves Oľga Procházková, starostka obce Dojč Slavomíra Melišová a starosta obce Bílkove Humence
Rastislav Nemečkay.
Zasadačka obecného úradu bola zaplnená priaznivcami lyžiarskeho športu
i fanúšikmi „búranskej“ reprezentantky,
ktorým srdečne odpovedala na všetky
otázky. Henrieta Farkašová spolu s navádzačkou Natáliou Šubrtovou získala
štyri zlaté a jednu striebornú medailu
v alpskom lyžovaní v súťaži zrakovo
znevýhodnených. Zlatá bola v zjazde,

v super-G, superkobinácii, obrovskom slalome a na záver
strieborná v slalome. Stala sa tak najúspešnejšou účastníčkou zimných paralympijských hier a v súčasnosti je najvšestrannejšou zrakovo znevýhodnenou lyžiarkou na svete.

Mesto Senica rozhodlo o podpore pre futbalový klub
Mestské zastupiteľstvo v Senici rozhodlo o podpore
115-tisíc € pre FK Senica. Tieto peniaze sú určené na
prevádzkové náklady klubu.
Okrem mužstva, ktoré hrá vo Fortuna lige, má Senica
vynikajúcu mládežnícku základňu – futbal tu trénuje
okolo 300 žiakov a dorastencov.
Peniaze pri tom nie sú nečakaným novým výdavkom.
Je to zvyšok sumy, ktorá pôvodne bola určená na prevádzku štadióna vo vlastníctve OMS Arena. „V rozpočte
na rok 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo 150-tisíc
eur na podporu futbalu v Senici. Tieto peniaze boli mesačným transferom zasielané spoločnosti OMS Arena,
ktorej patrí štadión. Táto spoločnosť nám oznámila, že
sa už nebude starať o prevádzku štadióna, preto sme
zvyšok z pôvodne schválenej sumy presunuli priamo
FK Senica,“ priblížil primátor Senice Branislav Grimm.
Časť poslancov sa obávala, aby kvôli finančným problémom klubu peniaze neskončili inde, než sa plánuje.
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Rozhodlo sa, že klub bude dostávať mesačne po 12-tisíc
€ a bude musieť dokladovať ich využitie na prevádzku.
Za podporu senickému futbalu sa vyjadril aj mestský
poslanec Filip Lackovič: „V Senici máme veľa talentovaných juniorov, ktorým záchrana A mužstva v najvyššej
súťaži môže pomôcť presadiť sa tu, ale i v zahraničí
na hosťovaní. Preto i napriek určitým pochybnostiam
ohľadom možnej exekúcie FK Senica sme tento klub
podporili. Na futbal chodím relatívne pravidelne a pamätám si na plné tribúny z dávnejších rokov. Bolo by
super to znova zažívať. To by aj hráči mali o motiváciu
viac.“
Klub je momentálne v určitom provizóriu, keďže spoločnosť OMS, ktorá futbal doteraz podporovala, sa rozhodla predať akcie v OMS Arena a zahraničný investor
ešte definitívne nerozhodol o kúpe klubu. Oceňuje však
mládežnícke zázemie aj nadšenie ľudí, ktorí sa o futbal
starajú.
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» Box
Úspech mladého
malackého boxera
zdroj: malacky.sk, text: ABC Malacky,
foto: Boxing.hu

Medzinárodný turnaj Bocskai István Memorial v Maďarsku hostil tento rok 122
boxerov z 23 krajín. Medzi nimi bol aj
Malačan Dávid Michálek v reprezentačnom drese. Máme radosť, že sa nestratil
a priniesol striebornú medailu.

V prvom zápase o postup do štvrťfinále
zdolal Poliaka Soczyńského po obrovskej
bitke vo veľmi vysokom tempe. V druhom
zápase sa postavil v boji o medailu proti Čechovi Jirkovi Havlovi, ktorému už predtým
dvakrát podľahol. Tentoraz bol však zápas
v jeho réžii a zaslúžene zvíťazil. Do tretieho
zápasu proti dvojmetrovému Chorvátovi
Pratijacicovi už mal veľa práce reprezentačný tréner Pavol Hlavačka aj s regeneráciou
silno narazenej Dávidovej ruky z ešte prvého zápasu. Náš reprezentant však opäť
nechal v ringu všetko, bojoval ako lev, plnil
taktické pokyny a tesne na body dokázal
zvíťaziť.
Fantastické tri
výhry vo veľmi
ťažkých zápasoch si však
vyžiadali svoju
daň a do finále
proti Rumunovi
Aradoaiemu ho
už nepustil lekár.
Boľavú ruku, ktorá ostala po každom zápase takmer nehybná, by sa možno ešte dokázala dať do stavu pohotovosti, ale natrhnutý hematóm pod okom by znamenal koniec
zápasu po jednom inkasovanom údere.
Dávid sa pri svojom debute na medzinárodnom turnaji AIBA A kategórie postaral o obrovské prekvapenie. Prítomní diváci, tréneri
a funkcionári obdivovali jeho bojovnosť
proti súperom minimálne o hlavu vyšším.
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BARAN
Všetko sa točí okolo vás a vašej kariéry. Chytáte druhý dych a opäť sa vám začína dariť.
V druhej polovici mesiaca sa dokonca objaví príležitosť
zvýšiť si príjmy.
BÝK
Ak budete počas prvých troch týždňov dovolenkovať, rekapitulovať, alebo plánovať,
tak to bude to najlepšie, čo môžete urobiť. Druhá časť
mesiaca už bude akčnejšia.
BLÍŽENCI
Prvá polovica mesiaca bude mimoriadne
spoločenská. Potom ale zatúžite po samote,
veď niektoré veci musí človek vyriešiť a zvládnuť bez
cudzej pomoci.
RAK
Chcete sa presadiť a medziľudské vzťahy
pritom zohrajú svoju úlohu. Prvé tri týždne
z veľkej časti pohltí kariéra. Ale záver mesiaca už bude
patriť chvíľam s partnerom a priateľmi.
LEV
Pracujete a rozširujete si obzory. To, čo ste
sa naučili, môžete onedlho zúročiť. Koncom
mesiaca sa totiž objaví zaujímavá pracovná príležitosť.
PANNA
V apríli popustíte uzdu tvorivosti a hravosti.
Popritom musíte riešiť aj isté majetkové záležitosti. Ale posledný týždeň dostanete možnosť uniknúť
a objaviť nové zážitky a nové obzory.
VÁHY
Rodinné hodnoty a partnerské záležitosti
– to sú teraz vaše témy. Aj keď v druhej polovici mesiaca vám začne v hlave strašiť aj čosi ďalšie:
majetok a peniaze...
ŠKORPIÓN
Máte pred sebou množstvo rutinných povinností, ktoré musíte zvládnuť. Nepôjde len o
prácu, ale aj o zdravie - treba niečo urobiť s kondíciou,
takže smelo do toho. A na konci mesiaca vás čaká láska.
STRELEC
Tento mesiac budete zarábať, ale aj utrácať a
užívať si. Záverečný týždeň vás navyše podnieti k pozitívnym zmenám v životnom štýle.
KOZOROŽEC
Prvé týždne patria rodine a otázkam bývania.
Druhá polovica mesiaca prinesie navyše veľa
vzrušenia a potešenia, ale aj neistoty a neodhadnuteľného rizika.
VODNÁR
Témou mesiaca je komunikácia. Čaká vás
množstvo dôležitých stretnutí. Záverečný
týždeň prinesie zmeny, ktoré ovplyvnia rodinný život.
RYBY
Peniaze a množstvo vybavovačiek - to je to,
čo vás bude tento mesiac zamestnávať. Koncom apríla sa od toho čiastočne odpútate a nájdete si
viac času aj pre ľudí z najbližšieho okolia.
www.astrotouch.com

ô

» Horoskop

krízovka
Krížovky s úsmevom

Na jednej malej železni nej stanici
sa akajúci pýta zamestnanca:
- Prosím vás, kedy mi pôjde vlak
do Bratislavy?
- Rýchlik pôjde za desa minút
a osobný vlak za tri hodiny, ale
odporú am vám ís osobným vlakom.
- Prosím vás a pre o?
- Lebo...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
Pomôcky:
partes,
melisa

chôdza

1. as
tajni ky

stavba
na obývanie

výzva

druh odpadového
cukru

Terézia
(dom.)

3. as
tajni ky

sadnem
si, posadím sa

vyperte
mužská

kto pestuje chme
ú inne
využi
sladkovodné ryby
iara na
ihrisku
lepkavá
tekutina
citoslovce
radosti

štuchal
(expr.)

cestovná
kancelária
frflal,
šomral

urobila
chlpatým
Mária
(dom.)
dezinfikuje sírou

plná
klasov
(bás.)
zna ka
selénu
družica,
obežnica

Ita
(dom.)
rozmrzol
zasipia
lákalo
(kniž.)

obloky
noty
(zastar.)
vec
(z lat.)

rímske
íslo 506

E V
Martina

2. as
tajni ky

damašk
(zastar.)

krúl,
po esky

Pomôcky:
Ariel,
res, lot

mesiac
Urána

valia sa
medzinárodná
zmluva
skratka
pre limited
Oskár
(dom.)

opakovaná
dávka
jedla
(hovor.)
zaradovalo sa
(kniž.)

osobné
zámeno
vyu uj

skratka
oddelenia
technickej
kontroly

prešuje

diel pôdy,
parcela
(z amer.)

zvrtnem

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

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Tajnička z minulého čísla: „... majú všade bezpečnostné kamery.“
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