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„Len ten naozaj miloval, kto miluje 
i po dlhých rokoch lásky tak ako 
prvý raz“
Máme tu máj, lásky čas. Asi sme 
si za zaláskovaný mesiac nemohli 
zvoliť lepšie obdobie. Podľa mňa je 
máj snáď najkrajší a najvoňavejší 
mesiac v roku. Stromy a kvety 
kvitnú a ich vôňu je cítiť naďaleko. 
Symbolom mája je rozkvitnutá 
čerešňa, pod ňou si zamilované 
páry dávajú bozky ako prejav ich 
lásky. Nebyť lásky, nebolo by ani 
detí na tomto svete. Vo svojom 
okolí poznám veľa párov, ktorým 
sa v máji má narodiť bábätko. 
Narodenie dieťaťa je pre mňa 
ten najväčší zázrak na svete a tá 
najväčšia a najtrvalejšia láska 
v živote človeka. Veď kto miluje 
viac a bezhranične ako rodič svoje 
dieťa? A je úplne jedno, či to dieťa 
má jeden rok, dvadsať rokov alebo 
aj päťdesiat. Stále sa oň bojíme, 
stále mu dávame pocit lásky, 
stojíme pri ňom pri životných 
rozhodnutiach, prežívame s ním 
pády ale aj vzlety. Nezabudnite 
preto v máji na Deň matiek 
a poďakujte im za ich lásku. Za 
lásku, ktorá vám dáva pocit istoty 
a bezpečia.
Všetkým ľuďom s dobrým srdcom 
prajem, aby zažili tú pravú lásku.

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Dnes niekto sedí v tieni, pretože ktosi dávno zasadil strom.
Warren Buffett

Úradník v Skalici si vypýtal 
úplatok 22-tisíc eur

Polícia zadržala minulý mesiac šéfa oddelenia strategic-
kého rozvoja a marketingu Mestského úradu v Skalici za 
prijatie 22-tisícového úplatku.
Úplatok si sám vypýtal od podnikateľa za vybavenie zákazky 
od mesta a následne aj preplatenie faktúr. Obvinený úradník sedí 
vo vyšetrovacej väzbe po tom, čo v Skalici zasahovala protiko- 
rupčná jednotka. V prípade dokázania viny mu hrozí väzenie na tri 
až osem rokov. ■ red

V Senici si uctili pamiatku 
osloboditeľov

Mesto Senica si v stredu 8. apríla 2015 dôstojne a s úctou pripo-
menula 70. výročie oslobodenia Senice. Je dôležité, aby najmä 
mladá generácia bolo informovaná o hrôzach a krutosti vojny a 
neza- búdali, že v 2. svetovej vojne veľa ľudí bojovalo za slobodu 
a mier našej krajiny.

K soche Víťazstva položili vence predseda Národnej rady SR, mesto 
Senica, zástupcovia politických strán, partnerské mestá. Za občian-
ske združenie ProZáhorí.sk položil veniec Filip Lackovič, člen OZ.  Na 
čestnom mieste bol  veniec prezidenta SR, ktorý položila Čestná 
stráž prezidenta SR.
Po hymnách Slovenska, Ruskej federácie a Rumunskej republiky 
nad hlavami účastníkov niekoľkokrát preletelo lietadlo – imitácia 
MIG3.
Rozkazom ministra obrany SR ocenili 10 vojnových veteránov pa-
mätnou medailou k 70. výročiu SNP a ukončeniu 2. svetovej vojny.
Účastníci spomienkovej slávnosti sa potom presunuli na cintorín 
k pomníku rumunských vojakov, kde taktiež položili vence.
Spestrením osláv bolo aj vystúpenie Čestnej stráže na Námestí 
oslobodenia. ■ Veronika Dujsíková

Uctili sme si 70. výročie 
oslobodenia Skalice

Dňa 10. apríla 2015 
sa v Parku oslobo-
denia pred Základ-
nou školou Mallého 
v Skalici uskutočnilo 
pietne podujatie – 
kladenie vencov pri 
príležitosti 70. výro-

čia oslobodenia Skalice v druhej svetovej vojne. Zúčastneným sa 
slávnostným prejavom prihovoril predseda MO SZPB Jozef Kováč 
a primátor mesta Skalica Ľudovít Barát. Vence k pamätníku oslo-
bodenia položili predstavitelia mesta, členovia MO SZPB, poslanci 
mestského zastupiteľstva a zástupcovia politických strán. Klade-
ním vencov sme si uctili pamiatku tých, ktorí obetovali životy za 
našu slobodu. Pietneho aktu sa zúčastnili aj občania, žiaci škôl a 
zástupcovia školských zariadení. Podujatia sa zúčastnila i delegácia 
mesta Slovenská Ľupča.

Pietny akt bol ukončený hymnami Ruskej federácie a Slovenskej 
republiky. ■ Veronika Dujsíková

V Holíči si uctili pamiatku 
oslobodenia mesta

V piatok 10. apríla sme si pripomenuli okrúhle výročie oslobode-
nia mesta Holíč. Slávnostným aktom kladenia vencov sme si uctili 
pamiatku tých, ktorí obetovali životy za našu slobodu. Pamiatku 
si prišli uctiť predstavitelia mesta, zástupcovia politických strán a 
hnutí, poslan-
ci mestského 
zastupiteľstva, 
zástupcovia spo-
ločenských orga-
nizácií, žiaci ho-
líčskych škôl ako 
i občania mesta 
Holíč. Spomien-
kové podujatie 
sa uskutočnilo 
za účasti čestnej stráže Ozbrojených síl Slovenskej republiky pri 
Pomníku padlých na Námestí mieru.

■ Veronika Dujsíková
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Nové športoviská a bazény na krajských školách
Bratislavský kraj postupne obnovuje športoviská 
a počíta aj s komplexnou rekonštrukciou vybra-
ných školských bazénov. Okrem toho plánuje ne-
využívanú halu vo Vlčom hrdle prispôsobiť na po-
hybové aktivity a športy určené najmä pre žiakov. 
Projekty, na ktoré má župa už aj vyčlenené penia-
ze v rozpočte, predstavil predseda Bratislavského 
samosprávneho kraja Pavol Frešo v rámci župné-
ho štvrtka.

„Pokiaľ nemáte mnoho miliónov z eurofondov, čo 
Bratislavská župa nemá, tak musíte veci robiť po-
stupne, ale veľmi, veľmi účelne. Jeden z dôvodov, 
prečo robíme tieto župné štvrtky, je, že chceme 
naozaj priamo dotykom poznať doslova všetky tie 
problémy, ktoré sú, aby sme aj to málo peňazí, kto-
ré máme, mohli rozdeľovať efektívne,“ uviedol Pavol 
Frešo.

Žiaci Gymnázia Ladislava Novomeského na Tomášikovej 
ulici v Bratislave už môžu využívať zrekonštruovanú te-
locvičňu, ktorá má nové podlahy, obklady stien, dvere, 
telocvičné zariadenie a tiež pribudli ochranné siete na 
oknách. „Osobne sa teším, že sa podarilo zrekonštru-
ovať telocvičňu, lebo táto škola 
mala odjakživa športové triedy, 
veľmi veľa športovcov a tú telo-
cvičňu veľmi veľa využívali naši 
žiaci. Táto nová telocvičňa je, 
samozrejme, nová motivácia, 
prostredie samo o sebe evokuje 
k pohybu a k športu,“ pozna-
menáva riaditeľ školy Norbert 
Kyndl. Okrem toho pribudne do 
konca mája v areáli školy aj nové 
multifunkčné ihrisko s umelým 
povrchom, ktoré nahradí staré ne-
využívané tenisové ihrisko. Určené 
bude na tenis, volejbal, hádzanú, 
basketbal aj florbal. V tomto roku plánuje župa v škole 
aj rekonštrukciu bazéna, predpokladané náklady sú cca 
90-tisíc €.

Komplexnú rekonštrukciu bazéna plánuje župa aj v ško-
le SPŠ stavebnej a geodetickej na Drieňovej v Bratislave, 
ktorý je osem rokov mimo prevádzky. Súčasne sa zre-
konštruujú všetky jestvujúce rozvody vody, kanalizá-
cia, kúrenie, elektrina a vzduchotechnika ako aj šatne, 
sprchy a bazénová technológia. V súčasnosti prebieha 
verejné obstarávanie na výber spracovateľa projektovej 
dokumentácie. Predpokladané náklady na rekonštruk-
ciu sú 500 000 €.

Nová hala určená na športové aktivity by mala vzniknúť 
aj v nevyužívanej výrobnej hale patriacej SOŠ chemickej 
vo Vlčom hrdle. Žiaci by ju mohli využívať aj ako telo-
cvičňu. Konkrétnu predstavu pomôže naplniť verejnosť, 
župa plánuje vypísať súťaž o najlepší návrh, ako halu 
zrekonštruovať. „To znamená otvorenú súťaž, ako 

bude vyzerať nejaká stará hala. Považujeme to za 
veľmi dobrý vklad pre budúcu, povedzme to otvo-
rene, kultivovanosť celého mesta,“ dodal Pavol Frešo.

▲Telocvičňa na Gymnáziu L. Novomeského má už 
rekonštrukciu za sebou

▼V týchto priestoroch vznikne čoskoro nová špor-
tová hala

◄ Bazén na SPŠ stavebnej a geodetickej sa dočká 
rekonštrukcie
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Fotosúťaž zaostrí na naše životné prostredie
V tomto roku sa už po tretíkrát môžete stať 
na pár dní fotografom, objaviť krásy nášho 
kraja, zvečniť ich a vo fotografickej súťaži 
získať lákavé ceny. Súťaž, ktorú organizu-
je Krajská organizácia cestovného ruchu 
v spolupráci s Bratislavským samosprávnym 
krajom, už v uplynulých ročníkoch objavila 
viacero talentov, ktoré umelecky zachytili 
náš región a jeho špecifiká.

Aj v tomto roku je súťaž otvorená tak amatérom, 
ako aj profesionálom. Svoje fotografie môžete do 
súťaže prihlasovať od 1. apríla do 15. mája 2015. 
Tohtoročnou hlavnou témou súťaže je životné 
prostredie. Rozprávkové scenérie, čarovné lesy a 
bezchybné lúky sú tradičným námetom fotogra-
fií, ktorých krásu každý rád ocení. No aj zanedba-
né a znečistené miesta bohužiaľ patria k nášmu 
životnému prostrediu. Ich umelecké zachytenie 

je rovnako hodnotné a poukazuje na problémy 
životného prostredia.

Či už odfotografujete očarujúco krásnu krajinu 
alebo sa zameriate na nedostatky, vaše diela vám 
môžu priniesť napríklad víkendový pobyt, Apple 
Ipad alebo tablet ASUS. Viac informácií o súťaži 
ako aj možnosť prihlásenia fotografií nájdete na 
www.ephoto.sk.

Vybojovali sme ochranné prvky receptov
Výskyt falošných receptov na drahé onkolo-
gické lieky, na ktorý upozornil Bratislavský 
samosprávny kraj a ktorý už reálne presiahol 
hranice kraja, primäl Ministerstvo zdravotníc-
tva k úvahe o zavedení ochranných prvkov na 
recepty. Zhodli sa na tom zástupcovia zdra-
votníckych odborov samosprávnych krajov, 
Slovenskej lekárnickej komory a Ministerstva 
zdravotníctva.

„Kauza falošných receptov nie je len brati-
slavským problémom, ako to na začiatku 
vyzeralo. Z falošných receptov, na ktoré 
si niekto vybral lieky rádovo za desaťti-
síce eur, sa stal celospoločenský problém, 
ktorý sa Ministerstvo zdravotníctva aj po 
našich urgenciách a návrhoch konečne 
rozhodlo riešiť,“ vyjadril sa predseda Brati-
slavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Ministerstvo zdravotníctva SR zvolalo v apríli 
poradu so zástupcami zdravotníckych od-
borov úradov samosprávnych krajov. Témou 
rokovania boli aj problémy výskytu falošných 
receptov. Ten prerástol hranice bratislavské-
ho regiónu, ktorý na tento problém koncom 
marca upozornil. Ministerstvo zdravotníctva 
akceptuje požiadavku bratislavského župana 
Pavla Freša o zavedenie ochranných prvkov 
na recepty.

Kauza falošných receptov v bratislavskej župe 
vyplávala na povrch koncom marca, keď bra-
tislavské lekárne zaznamenali viaceré výbery 
drahých onkologických liekov na recepty, 
kde boli predpísané neobvykle vysoké dávky 
liekov, číslo diagnózy nesúhlasilo s predpí-
saným liekom a pri následnej kontrole bolo 
zistené, že pacient, ktorý si lieky vyberal, nie 
je pacientom daného lekára. Sfalšované boli 
aj pečiatky lekárov.

Bratislavský samosprávny kraj preto prvého apríla 
požiadal Ministerstvo zdravotníctva SR o zavedenie 
ochranných prvkov na recepty. Navrhnutými opat-

reniami bol napríklad text na recepte, ktorý by bol 
viditeľný len pod UV svetlom, termochromatický 
nápis alebo vodotlač.



Organizátori: Generálny partner: Hlavní partneri:            Partneri:

Záštitu nad súťažou prevzal župan Pavol Frešo. 

ODFOŤ A POŠLI
Bratislavskom regióne 

VYHRAJ
                                 TABLET alebo VÍKENDOVÝ POBYT 
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 www.ephoto.sk/eko
www. .comtourismbratislava
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Delegácia Bratislavského samosprávneho kraja 
odprezentovala v Bruseli zástupcom Európskej 
komisie progres v čerpaní európskych prostried-
kov, ktoré výrazne prispievajú k rozvoju regiónu. 
Bratislavský samosprávny kraj na stretnutí s ve-
dúcim oddelenia zodpovedného za Slovenskú 
Republiku na Generálnom riaditeľstve pre regi-
onálnu politiku Európskej komisie reprezentovali 
aj dve župné poslankyne.

„Bratislavský samosprávny kraj je už dlhé 
roky lídrom v správnom čerpaní eurofondov 
a dlhodobo máme najnižšie percento neo-
právnených výdavkov. Aj napriek obmed-
zeným možnostiam čerpania, keď už máme 
priestor na získanie, tak tieto prostriedky 
získavame takmer bez problémov,“ vyjadril sa 

priamo v Bruseli predseda Bratislavského samo-
správneho kraja Pavol Frešo.

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja za-
bezpečuje implementačnú časť pre europrojekty 
financované z Integrovaného regionálneho ope-
račného programu (IROP) prostredníctvom Regi-
onálnej integrovanej územnej stratégie (RIUS). 
V tomto programe môžu samosprávy, neziskové 
organizácie, ale aj podnikatelia realizovať projek-
ty zamerané na oblasť materských, základných a 
stredných škôl, sociálnych služieb, dopravy, cyk-
lodopravy a na oblasť kultúrneho a kreatívneho 
priemyslu.

Princíp fungovania Rady partnerstva, ktorá 
v danom regióne nesie priamu zodpovednosť za 
výber projektových zámerov a mechanizmus spo-

lupráce jej členov v štyroch komorách predstavil 
predseda Bratislavského samosprávneho kraja 
Pavol Frešo spolu so župnými poslankyňami Ga-
brielou Ferenčákovou a Elenou Pätoprstou, ktoré 
sú aktívne na všetkých úrovniach samosprávy, 
teda v miestnej aj v mestskej, obe sú zároveň aj 
poslankyňami bratislavského mestského zastupi-
teľstva.

Christophera Todda, vedúceho oddelenia zodpo-
vedného za Slovenskú Republiku na Generálnom 
riaditeľstve pre regionálnu politiku Európskej 
komisie zároveň informovali o podpísanom 
Memorande o spolupráci medzi Bratislavským 
samosprávnym krajom a Hlavným mestom SR 
Bratislavou o spoločnom postupe pri SORO a spo-
ločnom technickom sekretariáte.

Ukázali sme Bruselu progres v europrojektoch

V Malokarpatskom múzeu v Pezinku majú 
návštevníci až do konca mája jedinečnú 
možnosť pozrieť si jedenásť miliónov ro-
kov starý nález. Ide o fosílny zub praveké-
ho zvieraťa, pričom je to jeden zo šiestich 
takýchto objavov na území celého Sloven-
ska. Malokarpatské múzeum v Pezinku je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavské-
ho samosprávneho kraja.

Výstava História predmetu – príbeh človeka 
predstavuje najvzácnejšie predmety zo zbierok 
Malokarpatského múzea. Mnohé z nich majú 
návštevníci možnosť vidieť po prvýkrát. Výstava 
je zároveň odkazom na 55 rokov existencie Ma-

lokarpatského múzea v Pezinku.

V Malokarpatskom múzeu v Pezinku si návštev-
níci môžu až do konca mája pozrieť aj vzácny ex-
ponát, 11 miliónov rokov starý zub chobotnatca 
– príbuzného slonov. Ten objavili robotníci na 
pozemkoch pezinskej tehelne v r. 1906. Vzácny 
nález sa dostal do rúk aj významnému vedcovi, 
polyhistorovi a kňazovi Jozefovi Ľudovítovi Ho-
lubymu. Ten ho spomína aj vo svojom denníku 
z roku 1913, do ktorého môžu nahliadnuť ná-
vštevníci múzea na výstave História predmetu 
– príbeh človeka.

Návštevníci majú možnosť pozrieť si aj unikátne 

truhlice, ktoré sa spolu s cínovými kanvicami 
podarilo zachrániť F. Meisslovi počas prvej sve-
tovej vojny. Sú dôkazom významu cechov, ich 
bohatého života a záväzkov, ktoré pre členov 
cechov vyplývali.

Malokarpatské múzeum je od roku 2002 v zri-
aďovateľskej pôsobnosti BSK a v rokoch 2006 
– 2007 prešla budova a jej pivničné priestory 
rozsiahlou rekonštrukciou. Od roku 2013 je 
v priestoroch múzea otvorená stála expozícia 
Príbeh vína. Malokarpatské múzeum v Pezin-
ku má najväčšiu zbierku vinohradníckych lisov 
v strednej Európe.

Jedinečný exponát v Pezinku
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Eutanázia
Morálna, filozofická 
a vyzývavá dilema. 
Možno ma niektorí 
odsúdia, že o nej 
vôbec píšem, ale 
to, že sa ako lekár 
stretávam denne 
s utrpením ľudí, mi 

nedá, aby som tak neurobil.

Eutanázia, zložené slovo gréckeho pôvodu zna-
mená dobrá smrť, dobré umieranie. V našom 
ponímaní toto slovo chápeme ako umožnenie 
nevyliečiteľne chorému a trpiacemu človeku 
predčasné ukončenie života. 

Z viacerých hľadísk je tu dôležitá definícia ne-
vyliečiteľne chorého človeka, stupňa utrpenia. 
Ako neodmysliteľná súčasť sa požaduje náležité 
poučenie, vysvetlenie situácie a jej vnímanie 
ako inak neriešiteľnej aj zo strany samotného 
pacienta. 

Definícia nevyliečiteľne chorého a trpiaceho 
pacienta je otázkou – Kto ju určí? Pacient sám? 
Lekár? Konzílium lekárov? Ako zabezpečiť, aby 
nedošlo k chybnej interpretácii a nezvratnej 
škode na spôsob justičného omylu? V krajinách, 
kde je eutanázia uzákonená a povolená, je pod-
statou vnímanie choroby zo strany pacienta a jej 
dôkladné objasnenie zo strany zdravotníkov.

Podľa prístupu poznáme eutanáziu aktívnu (je 
nutný aktívny prístup vykonávateľa – napríklad 
podanie injekcie) alebo pasívnu (vykonávateľ 
nevykoná úkony potrebné a vedúce k zachova-
niu života – napríklad podanie liekov).

Podľa účasti pacienta poznáme eutanáziu usmr-
tením alebo asistovanú, prípadne samostatne 
vykonanú samovraždu (kedy celý priebeh euta-
názie je pod kontrolou pacienta).

Z vyspelých krajín, ktoré majú vo svojej legisla-
tíve zakotvenú možnosť vykonanie eutanázie, je 
najznámejšou krajinou Holandsko. Ale tiež Bel-
gicko, Švajčiarsko, Luxembursko, tiež niektoré 
štáty USA (Oregon, Texas), či Japonsko.

V slovenskom právnom systéme nie je eutanázia 
zakotvená. Všetky kroky zdravotníckych pracov-
níkov musia viesť k záchrane života a nie k jeho 
ukončeniu (výnimkou je interrupcia, kde ale stá-
le prebiehajú diskusie o začiatku života z hľadis-
ka filozofického, náboženského a podobne). Ba 
práve naopak Trestný zákon postihuje eutanáziu 
(napr. par. 154 účasť na samovražde so sadzbou 
6 mesiacov až 3 roky).

Zavedeniu eutanázie v Slovenskej republike (ak 
k nemu niekedy dôjde) bude musieť predchá- 
dzať široká odborná i verejná diskusia a prípad-
ne aj referendum.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

Sasinkova ulica v Holíči bezpečnejšia

Pred časom sme na týchto stránkach informovali o situácii 
na Sasinkovej ulici v Holíči z pohľadu jej bezpečnosti. V tej 
dobe bolo bežné že v miernej zákrute na ceste po ľavej stra-
ne smerom od LIDL-u k autobusovým zastávkam stávalo 10 
– 15 áut, často aj kamióny a cesta sa tak stávala neprehľad-
nou, nebezpečnou tak pre vodičov ako aj pre chodcov. Ten-

to stav sa však od 
7. apríla zmenil.

Na ceste je do-
pravné znače-
nie zakazujúce 
státie vozidiel 
a tak sa stala 
cesta prehľadnou 

a značne sa znížilo nebezpečenstvo zrážky chodca s au-
tom. Taktiež by už na ceste nemali stávať kamióny, ktoré 
častokrát stávali aj na chodníkoch a dochádzalo k ich po-
škodzovaniu. Dá sa teda povedať že jedným riešením boli 
odstránené dva problémy bezpečnosť a prehľadnosť cesty 
ako aj ochrana mestských chodníkov.

Musím povedať, že vodiči plne rešpektujú dané doprav-
né značenie a vozidlá tu zastavia len na nutný čas pre 

nastúpenie resp. manipuláciu s nákladom a kamióny tu už 
teraz nestávajú, čo bolo predtým bežné.

Mestský úrad Holíč dodržal to, čo sľúbil, a zvýšil bezpečnosť 
na danej ceste, je však potrebné teraz doriešiť parkova-
nie na sídlisku M. Nešpora. Aj toto má už mesto v pláne a 
uvažuje o vybudovaní nových parkovacích miest v danej 
lokalite súbežne s rekonštrukciou chodníkov. Uvidíme, či 
sa problematika parkovania po dobudovaní parkovacích 
miest aspoň čiastočne zlepší, to však nič nemení na tom 
že je potrebné aj naďalej hľadať možnosti pre rozšírenie už 
stávajúcich parkovísk aj s výhľadom do budúcnosti.

■ Ing. Jaroslav Végh, poslanec MZ Holíč

RK :  GRAND-REALITY Skalica 
www.grand-reality.sk

 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*Na predaj vinohrad 1500 m2 v Skalici za cenu 6.600,- euro
Na predaj dom s krčmou, bytom, terasou, barom,
volejbalové ihrisko, salónik  za cenu 119.000 euro 

*Novostvba – bungalov RD 4 izbový +kuchyňa, 
kúpeľňa, 2 xWC, garáž, 450 m2 pozemok v Skalici
Cena domu :  85.700 €  + pozemok 24.770,- €

Novostavba  v Skalici na predaj komplex vinohradníckych 
domov altánom s grilom vináreň , altán s grilom ,pozemok 4.400 m2 

Kancelária RK ul. Jatočná zo zadu Mestského úradu v Skalici          
e.mail.:    grandreality@centrum.sk

„Deň Zeme“ v Gazárke
22. apríla si celý svet pripomína Deň Zeme. Nebolo 
tomu inak ani v meste Šaštín-Stráže. 

CVČ Beťárik už tradične pripravilo pre mladšie deti podu-
jatie v RO Gazárka, za kvalitnej pomoci pracovníkov ŠL SR 
Šaštín-Stráže a spolupráce s p. učiteľkami ZŠ. Spoločne 
sme pripravili vychádzku do RO, kde na deti čakali rôzne 
súťaže, hry, ale dozvedeli sa tu aj veľa zaujímavého o živote 
v lese, o zvieratkách i o tom, že sa práve nachádzajú v CHKO 
Záhorie. Náučný chodník sme síce neprešli celý, ale deti 
už o ňom vedia a tešia sa na to, že ho niekedy absolvujú 

s pani učiteľkou alebo so svojimi rodičmi. Deti sa dozvedeli 
veľa nových informácií o dreve a o tom, čo všetko sa z neho 
dá vyrobiť, ale súťažili i v rôznych disciplínach a predlohu 
zvieratka na výkrese mali vymaľovať pomocou prírodných 
farbív, čiže použili trávu, púpavu a rôzne iné kvety. Každé 
dieťa dostalo krásny pamätný list na tento deň, ktorý im 
bude pripomínať, ako máme pomáhať našej prírode. A tiež 
peknú samolepku, ktorú venoval MsÚ Šaštín-Stráže. Pri 
vyhodnotení tohto dňa sa nám postarala sama príroda 
o krásny zážitok. Pár metrov od plota sa pásla mladá srna. 
Deti v nemom úžase pozerali na tú krásu a určite nezabud-
nú na tento deň.

Znečistenie a čierne skládky sa nielen v našom meste obja-
vujú napriek úsiliu mestských a obecných úradov. Ako inak 
môžeme tento stav zvrátiť alebo aspoň čiastočne zmeniť? 
Nuž tak, že deti budeme vytrvalo viesť k láske k prírode, 
že pre ne nebude výnimočné to, že sa zohnú a zodvihnú 
zo zeme niečo, čo tam nepatrí. Že sa naučia správať v lese 
a budú poznávať stromy, kríky a kvety typické pre našu lo-
kalitu. Priaznivé počasie ešte viac umocnilo zážitok z tohto 
dňa a my len dúfame, že deti na tento deň nezabudnú , ale 
že každý rok aspoň 22. apríla pomôžu našej prírode, aby sa 
stala krajšou. ■ A. Palkovičová, riaditeľka CVČ

 novinky z Holíca
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 Záhoráci v zahranicí

Citát švédskeho rečníka, spisovateľa a ekonóma v sebe 
skrýva hlbokú myšlienku. Život častokrát prináša veľa 
nečakaných zmien. Situácie prinášajúce životné zmeny 
sa za hranicami rodnej hrudy často stávajú rutinou. Je to 
výzva, ťažká skúška – je to zmena. Už len z biologického 
hľadiska sme ako bytosti predurčení na 
určitú pravidelnosť či zvyk, ktorý sa stá-
va našou „železnou košeľou“. Tak ako sa 
pravidelne opakujú javy v prírode, tak by 
sme mali aj my vniesť určitú pravidelno-
sť do nášho života.
Avšak v našom konzumnom svete pl-
nom výdobytkov modernej techniky je 
to častokrát nemožné. Život študentov si 
neraz vyžaduje prebdenú noc na dopracovanie posledných 
detailov na odovzdávanej práci či docibrenie posledných 
vedomostí pred dôležitou skúškou. Asi by som len ťažko 
spočítala, koľko takých nocí mám už za sebou. Ale je to veľ-

mi dobré cvičenie do budúcnosti. Človek je flexibilnejší a 
viac pripravený aj na prácu v noci, čo nie je v dnešnej dobe 
žiadna nezvyčajnosť.
Životné rozhodnutie opustiť rodinu a priateľov a vycestovať 
do zahraničia si samozrejme pýta svoju daň. Opustila som 
svoj doterajší domov svoje istoty a rozhodla sa začať nový 
život plný zmien prekvapení aj sklamaní, ale predovšet-
kým nových zážitkov. Ťažko si viem spomenúť na koľkých 
možných miestach som už bývala. No k slovu domov sa mi 
stále viaže moja rodná dedinka na Záhorí – Sobotište. Môj 
povedzme kočovný spôsob života ma však naučil mnohým 
veciam. Určiť si priority v živote, uspokojiť sa aj s málom a 
hlavne zmenšiť svoju garderóbu. Momentálne sa dokážem 
na akúkoľvek cestu zbaliť v priebehu hodiny. Avšak životné 
skúsenosti, vedomosti a poznatky, ktoré som v pomerne 
krátkom čase stihla nadobudnúť, ma presviedčajú o tom, 

že moje rozhodnutie vycestovať do Ne-
mecka bol správny krok. Našťastie mô-
žem kedykoľvek zavítať na Slovensko a 
tráviť čas s najbližšími.
Fascinujúce a zároveň prekvapujúce je 
aj to, koľko dobrých a srdečných ľudí sa 
mi na mojej ceste podarilo stretnúť. Či 
už to bolo počas štúdia alebo na rozlič-
ných záujmových krúžkoch, kontakty, 

ktoré som získala, prerástli častokrát v dôverné priateľstvá. 
Príjemné chvíle a momenty, ktoré zažívam so svojimi pri-
ateľmi sú pre mňa znamením, že som v správny čas na 
správnom mieste a so správnymi ľuďmi.

■ Mgr. art. Alena Krčová

Život plný zmien
Môžeme dôverovať 

iba jednej veci, a síce 
že isté sa stáva neistým 
a pravdepodobné 
nepravdepodobným.

Kjell A. Nördström

»

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

Via Humana – tentokrát 
spolu v Disneylande a Paríži

Nielen v škole musí študent získavať nové 
vedomosti. Občas treba aj vypnúť. A popri 
poznávaní sa aj zabaviť a užiť si s dobrou 
partiou. Aj preto motto nášho zájazdu 
„Tentokrát za zábavou,“ oslovilo.

Posledný marcový týždeň sme sa vybrali do 
parížskeho Disneylandu. Prvý deň sme strávili 
v menšom z dvoch parkov – Parc studios, kde 
našu anketu o naj... atrakciu vyhrali tie adrenalí-
novejšie – dráha s 360°otáčkami či výťah v Twi-
light Zone Tower, ktoré stihli niektorí vyskúšať aj 
päť-šesťkrát. Úžasná bola aj najnovšia a najmo-
dernejšia atrakcia Disneylandu, Ratatouille.
Byť tak blízko Paríža a nevyviezť sa na Eiffelov-
ku? Preto nesmel chýbať ani klasický pamiatko-
vý deň v Paríži. A Eiffelovka opäť nesklamala.  
Viditeľnosť, aj vďaka slnečnému počasiu, bola 
úžasná. A po prvý raz sme mohli vyskúšať aj 
sklené podlahy, ktoré dostala k svojej 125-ke.
A to nebolo všetko. Stihli sme pozrieť aj Notre 
Dame, Georges Pompidou, Tuilerijské záhrady, 
Námestie svornosti, Moulin Rouge, Montmar-
tre s bazilikou Sacré Coeur a námestím umelcov 
Tertre a nechýbala ani návšteva Louvru, kde nás 
popri Mone Lise, očarili aj ďalšie známe expo-
náty – Niké Samotrácka, Chammurapiho zá-
konník, Milóska Venuša či nádherné apartmány 
Napoleona III.
Po príchode na hotel síce unavení, ale plní zá-
žitkov sme sa tešili na ďalší deň v Disneylande.
Parc d´attractions nás uvítal nádhernou jarnou 
výzdobou a bolo zasa čo obdivovať. Čakal nás 
rozprávkový zámok šípkovej Ruženky, Piráti 
z Karibiku, adrenalínový Indiana Jones, jazda 
horskou železnicou Big Thunder Mountain či 
obľúbené Toy Story. No aj veľa ľudí a dlhé rady 
na atrakcie. Ale to už k Disneylandu patrí. Veď 
je to jedna z najnavštevovanejších  turistických 
atrakcií Európy.
A večer? Ešte stihnúť „mekáč“ a smer Slovensko. 
A na ďalší deň popoludní sme sa mohli deliť so 
svojimi zážitkami a fotkami s našimi najbližšími. 
Každý si našiel to svoje naj..., ale potešili ma 
najmä reakcie študentov, že ten naj... zážitok 
bol celý zájazd. Myslím, že aj vďaka bohatému 
programu, kvalitnej doprave a profesionálnym 
šoférom spoločnosti Netlines, dobrému ubyto-
vaniu a hlavne našej skvelej partii.
A najväčšie mínus zájazdu? Deň mal iba 24 ho-
dín. Vďaka za krásne dni vo Francúzsku a teším 
sa nabudúce, priatelia☺

■ PaedDr. Adriana Ilčíková

Spaľovňa v Skalici nebude!
Poslanci na svojom zasadnutí v Skalici prijali návrh 
skupiny poslancov a súhlasili s tým, že spaľovňu 
v Skalici mať nebudeme.
Za toto uznesenie hlasovali všetci prítomní poslanci, okrem 
Stanislava Chovanca, ktorý opustil 
miestnosť pred rokovaním o tom-
to bode, a ktorý ešte ako primátor 
podpísal súhlas s výstavbou spa-
ľovne v Skalici. Zdržali sa poslanci 
Rudolf Šantavý a Ľudovít Košík.
Návrh za predkladateľov prednie-
sol a odôvodnil jeho spracovateľ, poslanec, Lukáš Tisoň, 
ktorý poukázal na opätovné snahy spracovávať pneuma-
tiky v meste Skalica, ktoré sa objavili pri prerokovávaní 
zmien územného plánu mesta. „Zdá sa, že určité kruhy, 
posmelené prístupom predchádzajúceho vedenia, sa 

nevzdali plánu voziť do Skalice odpad a zarábať na 
ňom. Muselo zaznieť jasné NIE!“ uviedol poslanec Tisoň.
Návrh podporili všetci poslanci z obvodu Trávniky. „Ne-
mám problém podporiť každý rozumný návrh“ uviedol 

Alexander Tóth.
„Som rád, že sa prestalo obviňovať 
z robenia politiky, a aj normálne veci 
na prospech občanov je možné v pokoj-
nom duchu schváliť. Ďakujem všetkým 
poslancom za podporu tohto návrhu. 
Som presvedčený, že v Skalici ľudia 

spaľovňu nechcú. A my sme tu na to, aby sme ich za-
stupovali. Ak ju v inom meste chcú, nech si ju schvália. 
Zatiaľ ju odmietli aj v malých obciach v Čechách, ktoré 
nemajú ani zďaleka taký príjem zo štátneho rozpočtu 
ako Skalica.“ povedal poslanec Milan Roman. ■ red
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Divadelná jar v Senici
V priestoroch Mestského kultúrneho stre-
diska v Senici 16. apríla konfrontovali vý-
sledky svojho tvorivého snaženia súbory 
detskej dramatickej tvorivosti Trnavského 
kraja na súťažnej prehliadke Senická diva-
delná jar o postup na celoštátnu súťažnú 
prehliadku Zlatá priadka Šaľa 2015.
Súťaž každoročne organizačne pripravuje Zá-
horské osvetové stredisko v Senici v spolupráci 
s Mestským kultúrnym strediskom za finančnej 
podpory Ministerstva kultúry SR a Coop Jedno-
ta v Senici a nebolo tomu inak ani toho roku. 
Zúčastnili sa jej víťazi regionálnych prehlia-
dok divadla hraného deťmi Trnavského kraja 
s predstaveniami: DDS Studnička ZUŠ Skalica 
(Viky), DDS Zádrapky ZUŠ Senica (Rande), DDS 
Divadielko na dlani ZUŠ Voderady (O dvanástich 
mesiačikoch), DDS Poškoláci ZŠ Gabčíkovo (Prvá 
láska nastorako), DDS Za šecki drobné GOS Ga-
lanta (Peklo na zemi).

Odborná porota, ktorá pracovala v zložení 
Mirka Čibenková, dramaturgička Divadla Jána 
Palárika v Trnave a docentka Divadelnej fakulty 
VŠMU v Bratislave ako predsedníčka, Vladimír 
Sadílek, režisér a herec z Bratislavy, Martin Pe-
terich, divadelný režisér, dramaturg a redaktor 
RTVS v Bratislave odporučila programovej ko-
misii na postup do programu celoštátnej súťa-
že Zlatá priadka 2015 DDS Divadielko na dlani 
ZUŠ Voderady, ktorému udelila prvé miesto za 
inscenáciu rozprávky O dvanástich mesiačikoch 
v réžii Barbory Bazsovej. Druhé miesto získal 
DDS Studnička ZUŠ Skalica za predstavenie Viky 
v réžii Jany Kutalovej. Porota sa rozhodla tretie 
miesto neudeliť.

Ďalšie individuálne ocenenia si zo Senickej diva-
delnej jari odniesli Agáta Langová z DDS Stud-
nička ZUŠ Skalica za stvárnenie postavy Jade 
v predstavení Viky a Adrián Turičík z DDS Za šecki 
drobné GOS Galanta za postavu čerta v inscená-
cii Peklo na zemi.

■ Viera Juríčková, ZOS Senica
foto: Jozef Húšek

Gbely tlieskali detskému folklóru
I tohto roku privítalo mesto Gbely detských folkló-
ristov na Regionálnej súťažnej prehliadke detkých 
folklórnych súborov, speváckych skupín a sólistov 
okresov Senica a Skalica.
Na podujatí uskutočnenom v pries-
toroch kultúrneho stánku, ktoré 
organizačne pripravili Záhorské 
osvetové stredisko v Senici, Mesto 
a Správa mestského majetku, spol. 
s. r. o. Gbely sa zúčastnili so súťaž-
nými pásmami detské folklórne sú-
bory: Brodčánek z Brodského, Nádej 
z Kuklova-Čárov, Valšátko z Holíča, Skaličánek zo Skalice, 
i nováčik súťaže, detský folklórny súbor domácich, pracu- 
júci druhý rok pri ZUŠ Gbely. Nechýbali však ani spevácke 
vystúpenia, či už Speváckej skupiny DFS Skaličánek, spe-
váckeho dua z Brodského, ako i ďalších piatich sólistov zo 
zúčastnených súborov.
Odborná porota – doc. Ján Blaho z katedry tanečnej tvorby 

VŠMU v Bratislave a PaedDr. Angela Vargicová speváčka a 
hlasová pedagogička rozhodla, že na Krajskej súťaži det-
ských folklórnych súborov Trnavského kraja 7. 5. v Skalici, 

budú náš región reprezentovať DFS 
Skaličánek zo Skalice s pásmom Ze 
Skalickej svaďby a DFS Brodčánek 
z Brodského s pásmom Na konci dvo-
ra. Ocenenia za sólový spev si odnies-
li Sabina Vávrovičová a Karin Ištvan-
čínová z Gbiel i spevácke duo Kristína 
Hačundová a Adela Gulíšková.
Súčasťou prehliadky bol rozborový 

hodnotiaci seminár umelecko-pedagogického vedenia sú-
ťažiacich s odbornou porotou.
Poďakovanie za finančnú podporu prehliadky a jej spolu-
organizátorsky výborne zvládnutú realizáciu patrí pracov-
níkom Správy mestského majetku, spol. s r. o. v Gbeloch.

■ Viera Juríčková, Záhorské osvetové stredisko Senica
foto: Tomáš Jurovatý

Trpká komédia „Osudy jedného vinára” potešila 
divákov v Kopčanoch

V Kopčanoch bola nedeľa 12. apríla 2015 výnimoč-
ná. Po mnohých rokoch si mohli „kopčaňáci“ pozrieť 
v ich obci divadelnú hru, ktorú naštudovali herci zo 
Záhoráckeho divadla a divadla Svatopluk.

Do kultúrneho 
domu zavítali 
herci a herečky 
zo Záhoráckeho 
divadla a di- 
vadla Svato-
pluk, aby pote-
šili divákov trp-
kou komédiou 

„Osudy jedného vinára“, ktorá sa hrá už od roku 2011 a má 
za sebou desiatky repríz. Hra vznikla v rámci medzinárod-
ného projektu Záhorácké a Moravsko – Slovácké divadlo-
braní a rozpráva o víne a osudoch ľudí s ním spojených. 
Oba partnerské divadelné súbory naštudovali hru v záho-
ráckom a moravsko-slováckom nárečí v duchu dlhodobého 
programu „Jak nám zobák narosteu.“
Autor Stano Šubík sa pri jej písaní inšpiroval životom zná-
meho skalického vinára Alojza Masaryka.
Hra hovorí o živote vinárov v 20. storočí v bývalom Česko-
slovensku a prezentuje nedávnu spoločnú históriu Čechov a 
Slovákov a susedných regiónov Moravského Slovácka a Zá-

horia s prelomovými obdobiami rokov 1948, 1968 i 1989.
Hlavný hrdina Lojzek, zdedí vinohrad po rodičoch a len čo 
začne hospodáriť, vezmú mu ho komunisti. Potom pracuje 
Lojzek 40 rokov v družstevnom vinohrade a aj keď mu je 
po Nežnej revolúcii majetok vrátený, nedočká sa zaslúže-
nej odmeny, ktorá by mala prameniť z jeho usilovnej ce-
loživotnej práce... prečo? Odpoveď sa dozvedeli diváci na 
predstavení.
Komédia potešila každého bez ohľadu na vek. Starší si pri 
nej zaspomínali na nedávnu spoločnú československú mi-
nulosť a mladší sa dozvedeli zábavnou formou niečo o vi-
nárskej tematike.
V predstavení účinkovala živá cimbalová hudba, herci zo 
Záhoria i Moravy tancovali a spievali 90 minút a po divadle 
čakala divákov ochutnávka výborného vína.
Jednu z hlavných rolí hrala jedna z najlepších neprofesio-
nálnych herečiek na Záhorí ale najmä „kopčaňáčka“ Ivona 
Bolebruchová, ktorá sa ako herečka prestavila pred svojimi 
rodákmi na rodnej pôde a vďaka ktorej malo prestavenie 
špeciálnu atmosféru.
V mene všetkých „kopčaňákov“ chcem poďakovať všetkým 
hercom a herečkám za neopakovateľný zážitok, ktorým 
spríjemnili divákom nedeľné populudnie.

■ Veronika Dujsíková
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Insitné umenie 
z Kovačice

Vo výstavných priestoroch Záhorského 
osvetového strediska v Senici bola od 
15. 3. do 1. 4. 2015 širokej verejnosti 
sprístupnená výstava obrazov Evy Husári-
kovej, maliarky kovačickej školy insitného 
umenia zo Srbska pod názvom Pozdrav 
z Kovačice.
Podujatie reali-
zovali Trnavský 
samosprávny 
kraj – Záhorské 
osvetové stre-
disko v Senici 
v spolupráci 
s Evanjelickým a. v. cirkevným zborom v Senici.
Na vernisáži výstavy, ktorá sa uskutočnila v ne-
deľu 15. marca o 16:00 hodine, vzácnych hostí, 
vystavujúcu autorku a jej syna Jána Husárika, 
ktorý s ňou tiež vystavil niekoľko obrazov, i osta-
ných prítomných privítala RNDr. Ľubica Krištofo-
vá, riaditeľka Záhorského osvetového strediska. 
Osobnosť maliarky priblížil senický ev. a. v. farár 
Juraj Šefčík, pôsobiaci v mladosti aj v Kovačici. 
Poukázal na to, ako už od mladých rokov obja-
vovala v sebe lásku k maľovaniu, maľovala kvety 
izátišia a neskôr, pod vplyvom známych autorov 
kovačickej insity, začala maľovať olejovými far-
bami na plátno. V súčasnosti je Eva Husáriková, 
členka kovačickej galérie, ohodnotená naj-
vyšším celoštátnym vyznamenaním insitného 
umenia a vystavuje po celom svete. Na Sloven-
sku to bolo už pätnásťkrát a ako i sama poveda-
la, najradšej sem prichádza, lebo je to krajina 
jej predkov. Jej obrazy sú pestré, optimistické 
a každý predstavuje jeden príbeh. Na každom 
z nich sa nájdu symboly prezrádzajúce autorkin 
rukopis: dedinka s kovačickým evanjelickým   
kostolom, tulipány, tekvice, rozkvitnutý bodliak.
Vernisáž  obohatil svojím vystúpením Komorný 
zbor pri CZ ECAV v Senici sakrálnou skladbou 
i zhudobnenou básňou Ivana Krasku otcova 
roľa pod umeleckým vedením dirigentky Anny 
Rýzkovej.
Obrazy Evy Husárikovej sa v Senici tešili veľké-
mu záujmu – našli si množstvo obdivovateľov. 
Svedčí o tom i skutočnosť, že už počas vernisáže 
boli takmer všetky rezervované.

■ Viera Juríčková, ZOS Senica, foto: Jozef Húšek

Na Cibula Fest 2015 pribúdajú ďalšie hudobné mená
Najväčší česko 
– slovenský 
hudobný fes-
tival Cibula 
Fest, s prí-
v l a s t k a m i 
multižánrový 
a multigene-

račný, už pomaly finišiuje s programovým zložením. 
Na hraniciach medzi oboma krajinami, na letisku 
v Holíči, už o necelé tri mesiace vypukne jedno z naj-
väčších hudobných open air podujatí na Slovensku. 
Po uplynulých silných ročníkoch sa v termíne 23. 
– 25. 7. 2015 chystá ešte väčšia smršť zábavy, ako 
tomu bolo v minulosti.
Oproti vlaňajšku pribudne v areáli ďalšie pódium a popri 
hlavnom, rockovom a Cool aréne, zažije premiéru aj coun-
try zóna so všetkým, čo k Divokému západu patrí. Medzi 
potvrdenými hlavnými kapelami figurujú také skupiny ako 
Wanastowi Vjecy, Arakain a Lucie 
Bílá, Walda Gang, Zóna A, Konflikt, 
Karpina, Tereza Kerndlová, Dymytry, 
Tristana, Zoči Voči, Medial Banana, 
Švihadlo, ale tiež dídžejské hviezdy 
ako Robert Burian či EKG a mnohí 
ďalší. To však nie je všetko. Dve veľké 
festivalové hviezdy plánujú organi-
zátori ohlásiť až o niekoľko týždňov. 
Po minuloročnom zahraničnom 
hosťovi, ktorým bola nemecká 
synthpopová legenda Alphaville, 
sa organizátori rozhodli aj tento rok zaradiť do programu 

medzinárodnú špičku. „Program už máme takmer de-
finitívne skompletizovaný, v niektorých prípadoch, 
ako napríklad aj pri zahraničnom hosťovi, sa riešia už 
len detaily. K už avizovaným československým head-
linerom pribudnú ešte dve špičkové kapely zo sloven-

skej TOP desiatky, o ktorých budeme informovať ne-
skôr. Teší nás, že sa Cibula Fest z roka na rok rozširuje 

a zvyšuje záber rozmanitosti. 
Priestor dostanú aj handicapo-
vaní umelci, charitatívne projek-
ty a zorganizujeme tu aj turnaj 
vo veľmi netradičnom športe,“ 
prezradil organizátor Cibula Festu 
Vladimír Chrenka. Festival si už 
dávnejšie našiel svoje pevné miesto 
medzi najlepšími hudobnými festi-
valmi na Slovensku a každoročne ho 
navštívi viac ako 10-tisíc ľudí.
Vstupenky v predpredaji za zvýhod-

nenú cenu je možné zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.
■ Vladimír Chrenka

Úspešná Prvá Gbelská saxofoniáda
V Dome kultúry Gbely konal 1. ročník celoslovenskej 
súťaže v hre na saxofón žiakov základných umelec-
kých škôl pod názvom Gbelská saxofoniáda.

V troch kategóriách sa dovedna predstavilo 16 súťažiacich. 
V odbornej porote boli pán Peter Drlička – vedúci oddele-
nia drevených dychových nástrojov (Konzervatérium Bra-
tislava), pán Štefan Tkáč – pedagóg hry na saxofón (Kon-
zervatórium Košice) a pán Ladislav Fančovič – koncertný 

klavirista, saxofonista, aranžér a bandleader.
Súťaž začala koncertom skupiny Saxophone Syncopators, 
následne vystúpením súťažiacich jednotlivých kategórií 
a po odbornej porade porotcov vyhodnotením víťazov a 
odovzdávaním diplomov a vyhlasovaním laureáta súťaže.

■ Mgr. Slavomír Brutovský

bezplatná 
RIADKOVÁ INZERCIA 

v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať na
■ sefredaktor@prozahori.sk

■ OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

Pôžičky pre zamestnaných a dôchodcov. Tel.: 
0948 599 190
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sport

 futbal  bejzbal

Úspešný Futbalový turnaj 
predprípravky ročník 

2008 a mladší
Záhorácky futbalový deň – Futbalový tur-
naj predprípravky ročník 2008 a mladší sa 
konal za pekného slnečného dňa v nedeľu 
26. apríla 2015 na futbalovom ihrisku 
v Kopčanoch.
Organizátorom 
turnaja bolo 
ako po minulé 
roky OZ ProZá-
horí.sk v spo-
lupráci s MFC 
Viktória. Jednotlivé zápasy sa hrali na trávnatom 
ihrisku hracím systémom 3+1 súčasne na dvoch 
ihriskách s hracím časom 2x10 minút a hralo sa 
systémom turnaja každý s každým. Každý hráč 
bol na konci futbalového dňa odmenený slad-
kosťou a medailou, ktoré na turnaj zakúpilo OZ 
ProZáhorí.sk. Ceny mladým futbalistom odo-
vzdal podpredseda OZ ProZáhorí.sk Lukáš Tisoň.
Účastníci turnaja boli: DOMINO BRATISLAVA A,  
MSK BŘECLAV, ŠK SENEC, FKM MORAVA, PAJŠTU-
NÁČIK STUPAVA ■ Veronika Dujsíková

O pohár starostu obce 
Chropov v hasičskej súťaži 

bojovalo 20 družstiev
Dobrovoľný Hasičský Zbor Obce Chropov 
poriadal dňa 5. apríla 2015 v poradí už 
2. ročník Veľkonočnej hasičskej súťaže 
O pohár starostu obce Chropov.
O pohár starostu obce bojovalo dokopy 20 druž-
stiev – 4 družstvá žien a 16 družstiev mužov. Sú-
ťaž prebiehala podľa pravidiel hasičského športu 
s výnimkou pretlakového ventilu.
Na celý priebeh 
súťaže dohlia-
dal veliteľ DHZ 
a veliteľ súťaže 
Milan Bedera, 
predseda DHZ 
Milan Reno-
váček a starosta obce Ján Bartal. Veľkonočnej 
hasičskej súťaže sa zúčastnil Milan Roman, 
predseda OZ ProZáhorí.sk, aby osobne odovzdal 
dresy hasičom DHZ Chropov, ktoré sponzorsky 
darovalo OZ ProZáhorí.sk.

Výsledky súťaže:

■ Veronika Dujsíková

Činnosť a úspechy šachistov z Kopčian
Šachový oddiel Kopčany existuje od roku 1982. Naj- 
prv ako súčasť TJ Družstevník Kopčany a od roku 
1991 ako samostatná organizácia. Zúčastňujeme 
sa súťaží družstiev poriadaných Krajským šachovým 
zväzom Trnava. Momentálne hráme 4. ligu Trnav-
ského samosprávneho kraja.
K našim najväčším úspechom patrí 
účasť v Oblastnej súťaži západosloven-
skej oblasti a potom v 3. lige TT kraja. 
K čerstvým úspechom patrí 4. miesto 
v 4. lige pred dvoma rokmi. V tomto 
roku sme skončili na 12. mieste.
Našu členskú základňu tvoria stabilní 
dlhoroční hráči. Mladí hráči, nie je to 
tak dávno, boli ale prestali hrávať. Momentálne hrávajú 
títo hráči: Oto Kovárik, Maroš Cerovský, Pavel Damborský, 

Laca Dubecký, Ján Písecký, Dominik Blanárik a Ferdinand 
Sprušanský. Zo zdravotných dôvodov už nehrávajú Alojz 
Hanzalík a Ľubomír Bollo, avšak sú naďalej našimi členmi.
Ako asi každý šachový klub na Slovensku, aj my zápasíme 
s problémom financií, aj keď ich nepotrebujeme tak veľa 

ako napríklad futbalisti. Máme smolu 
v tom, že šachy nie sú šport, na ktorý 
chodí veľa divákov a tak sme pre spon-
zorov nezaujímaví.
Aj touto cestou chceme poprosiť ľudí 
ochotných prispieť na našu činnosť, 
aby kontaktovali Pavla Damborského 
alebo Feru Sprušanského v Kopča-
noch. Budeme veľmi vďační za každú 

pomoc. Ďakujeme.
■ Ferdinand Sprušanský, vedúci ŠO Kopčany

Kategória ženy:
1. miesto Šenkvice
2. miesto Chropov
3. miesto Skalica
4. miesto Štefanov

Kategória muži:
1. miesto Letničie
2. miesto INA Skalica 1
3. miesto INA Skalica 2
4. miesto P. Močidľany

»

Slnečná nedeľa v Bratislave
V nedeľu 26. 4. 2015 vycestoval 
skalický baseballový tím do 
Bratislavy na priateľský zápas 
s tímom Goodsport Bratislava. 
Pozvanie od nich sme dostali 
ešte pred dvomi mesiacmi od 
amerického trénera T. Johnsona, ktorý tento tím 
manažuje.
Počasie bolo krásne, chuť si zahrať baseball tiež, tak sme 
nasadli do áut a cestovali do Bratislavy.
Mladí Skaličania boli na zápas nabudení a verili si, že ten-
to zápas môžu vyhrať. Hrali sme síce proti o niečo starším 
deťom, ale to našim hráčom vôbec nevadilo. Zahryzli sa do 
súpera a po úvodných dvoch zmenách  vyhrávali 3:1.
Stred hry bol vyrovnaný, Bratislavčania sa dotiahli na 
našich a otočili skóre v ich prospech na 3:4. Naši hráči v 
piatom inningu skvelými odpalmi Dušana Liptáka, Leona 
Radá, Timona a Nikolasa Nespalovcov zabojovali a hru vy-
rovnali na 4:4.
Išlo o priateľský zápas, ale hra oboch tímov bola pekná a 
bojovná. Bratislavčania v poslednej zmene dali jeden bod 
a viedli 5:4, pričom mali len jeden out a hráča na druhej 
méte. Skvelou hrou našťastie Skalica urobila dva rýchle  
outy, tým pádom neumožnili súperovi ďalej skórovať a s 
výsledkom 4:5 v neprospech Skalice išli do dohrávky zápa-

su. Prvým pálkarom bol Timon Ne-
spala, ktorý svojím dlhým odpalom 
sa dostal na druhú métu. Následne 
jeho brat vyslal ďalšiu bombu do 
zadného poľa, na čo Timon skóroval 
a vyrovnal na 5:5. Atmosféra na la-

vičke bola skvelá, deti sa povzbudzovali i naďalej. I my rodi-
čia sme mali super pocit z hry našich detí. Nikolas Nespala 
sa dostal na druhú métu, vzápätí Filip Hrušecký vyslal ďalší 
pozdrav do zadného poľa, Nikolasa posunul na tretiu métu 
a seba na prvú métu. Stále sme hrali bez outu. Bojovnosť 
Skaličanov bola veľkolepá. Dokonalé dielo našich dokončil 
Dušan Lipták, ktorý odpálil hlboko do zadného poľa, tým 
pádom posunul Nikolasa Nespalu a Filipa Hrušeckého do-
mov a skóre zápasu skončilo 7:5 pre Skalicu.
Dokonalý zážitok priniesol tento víkend i pre rodičov, ktorí 
si potom zahrali proti sebe. Po prvýkrát si tak mohli vysk-
úšať držanie baseballovej pálky, rukavice, vyskúšali si há-
dzanie a myslím, že mali z víkendu všetci príjemný pocit.
Bratislavčania nám pripravili skvelé občerstvenie, nápoje, 
grilované špeciality a skvelú atmosféru, za čo im touto 
cestou ďakujeme a tešíme sa na 8. 5., kedy podobná ak-
ciu bude opäť u nich na ihrisku v Devínskej Novej Vsi pri ZŠ 
Ivana Bukovčana.
Ak si chcete tento deň spestriť, kľudne sa pridajte k nám i 
vy. Radi vás privítame. ■ Mgr. Radovan Nespala tréner
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Trio skalických Barbarov na 
Majstrovstvách Slovenska 

juniorov vo squashi
V poradí dvanáste Majstrovstvá Slovenska 
juniorov v squashi hostil Bratislavský IMET. 
V kategórii do 11 rokov - U11 sa predstavi-
lo aj trio skalických Barbarov: Matej Oveč-
ka, Sebastian Polach a Marián Papula.

Po súbojoch v skupinách sa do najlepšej os-
mičky prepracovali Ovečka a Polach. Najďalej 
sa zo spomínanej trojice nakoniec dostal Matej 
Ovečka, ktorý v boji o bronzovú medailu na-
koniec nezvládol koncovku zápasu s domácim 
Lukášom Pekarčíkom a podľahol mu v závere 
plnom emócií 2:3 na sety. Aj napriek tomu, že sa 
výprava vracala na Záhorie bez medaily, skalické 
družstvo ukázalo svoj potenciál, a nazbierané 
skúsenosti sa budú určite hodiť v nadchádzajú-
cej sezóne.
Po úspechoch Skaličanov v extralige dospelých 
(4. a 6. miesto) v ostatných dvoch sezónach je 
najpotešiteľnejším faktom rozrastajúca sa člen-
ská základňa mladých juniorov, ktorí budú tvoriť 
budúcnosť tohto dynamického športu v Skalici.

Umiestnenie Skaličanov na turnaji:
4. Matej Ovečka
6. Sebastian Polach
10. Marián Papula

»
■ Barbar Skalica

 tenis

zľava: Polach, Ovečka, Papula

MHKM Skalica, n.o. prijatá 
za riadneho člena SZĽH

Mestský hokejový klub mládeže Skalica, ne-
zisková organizácia MHKM Skalica, n.o. v uto-
rok dňa 21. 4. 2015 bola prijatá za riadneho 
člena Slovenského zväzu ľadového hokeja.

■ red

XV. ročník Svetovej Gymnaestrády 2015 v Helsinkách
Najväčší letný gymnastický festival je oslavou pohy-
bu, tradícií a národnostných kultúr. Je takisto titulo-
vaný ako malé olympijské hry.
Svetová gymnaestráda je považovaná za multikulturálne 
stretnutie, kde má každý možnosť predstaviť svoje pohy-
bové zručnosti a čosi sa aj dozvedieť o danej participovanej 
krajine i jej zvyklostiach. Počas letných dní 12.7.-18.7.2015 
gymnasti i tanečníci predvedú vysoký stupeň tanečného 
nasadenia bez súťažného hodnotenia, avšak so skvelou 
myšlienkou odniesť si domov nové idey a inšpirácie. Hlav-
nou pointou je stretnúť nových ľudí a byť súčasťou úžasnej 
atmosféry. Je to niečo špeciálne, čo by mal každý zažiť. 
Hlavným krédom celej gymnaestrády je „Makes the Earth 
Dance Together“ – „roztancujme, rozhýbme Zem“. Oficiál-
nou piesňou, ktorá čaká na svoju premiéru, je „Be there“. 
Originálna skladba je komponová tromi skvelými hudob-
níkmi a ich kapela sa volá FOG.
„Olympiády“ sa takisto zúčastní 
Slovenská republika v zastúpe-
ní približne 260 účastníkov. 
Celú účasť zastrešuje Slovenská 
gymnastická federácia. Holíčska 
výprava má 19 členov. Ďalšie 
zastúpenie je za účasti klubov 
zo Skalice, Nitry, Trnavy, Košíc a 
Spišskej Novej Vsi. Sokolská únia 
Slovenska (kam aj patrí aj oddiel 
Sokol Holíč) sa bude prezentovať skladbou MY (matky) a 
MY (dcéry).
Prvýkrát v histórii sa uskutoční vystúpenie Midnight Sun 
Special (Polnočná slnečná šou) na olympijskom štadióne, 
na ktorom sa predstavia aj reprezentanti Fínska, Nemec-

ka, Dánska, Portugalska, Švaj-
čiarska, Holandska a Nórska. 
Aj Slovensko bude mať česť na 
tejto výnimočnej akcii vystúpiť. 
Usporiadateľ využil geogra-
fickú polohu Fínska, a najmä 
jej nekonečné dlhé letné noci. 
Preto olympijský štadión nemá 
a nepotrebuje žiadne umelé 
osvetlenie. V tomto programe 

sa predstaví World Team, kde 2000 účastníkov z celého 
sveta predvedie masovú kompozíciu. Je to ďalšia prevratná 
novinka podujatia. Novinkou sú aj národné popoľudnia. 
Organizátori sľubujú nezabudnuteľný festival, zachycujúci 
pohyb zeme, šťastný úsmev maskotov.

■ Bibiána Surová, foto: Lenka Vízdalová

Úspech Skalice v súťaži družstiev
Každoročne sa v mesiaci apríl začína i tenisová se-
zóna a v jej úvode sa v tomto, inak individuálnom 
športe, konajú zápasy súťaží družstiev.

Skalický klub TK77 Skalica nasadil do súťaží družstiev 
9 družstiev, v piatich vekových kategóriách. Vlajkovou 
loďou ženskej časti družstiev klubu TK77 Skalica je bez-
pochyby družstvo žien, ktoré nastúpilo dňa 25. 4. 2015 na 
prvý zápas v zložení Viktória Hránková, Sabina Šrámková, 
Svetlana Segiňová, Kristína Mišová a Veronika Kadlicová. 
Hneď v prvom kole hráčky ukázali svoje tenisové umenie 
a skúsenosť, keď zvíťazili nekompromisným výsledkom 
nad družstvom HTC Hlohovec (B) 7:0. Po prvom kole sa tak 
delia o prvé miesto s družstvom ŠK 1928 Blava J. Bohunice, 
ktoré rovnakým výsledkom zdolali družstvo ŠKT Kremnica.

Aktuálne výsledky môžete sledovať na FB stránke TK77 
Skalica alebo na www.tk77.sk. ■ MJ

 basketbal
TJ Slávia Dunajská Streda – MSK BO Holíč 79:76

(polčas 49:38)
Družstvo MSK BO Holíč vycestovalo dňa 11. 4. na svoj po-
sledný zápas na palubovke súpera v sezóne 2014/2015 bez 
podkošovej opory Doška. Tato absencia sa prejavila aj na 
palubovke, keďže Holíčania neboli schopní v prvom polčase 
ubrániť súpera. Neschopnosť odstaviť doskakujúcich hráčov 
súpera a takmer žiadny pohyb v obrane znamenal pre Ho-
líčanov na polčasovom skóre 11-bodové manko. Po polča-
sovej prestávke sa podarilo Holíčanom zlepšenou obranou 
vyrovnať hru a dotiahnuť sa bodovo na súpera. Na výhru to 
však nestačilo. Pár malých chýb ku koncu stretnutia stalo 
Holíčanov víťazstvo a posledná trojka, ktorá by si vynútila 

predĺženie, 
o b r u č o u 
neprepadla. 
Touto pre-
hrou sa skon-
čila 4-zápa-
sova víťazná 
šnúra celku 
z Holíča. Svo-

ju finálnu bilanciu v prebiehajúcej sezóne sa však pokúsia 
zlepšiť 24. 4. na domácej palubovke proti vedúcemu druž-
stvu tabuľky z Levíc.
Body: Jaborník 23, Snopko 23, Chrenka 14, Nosčák 11, Rypák 3, 
Kovárik 2 ■ Marián Samson, MŠK BO Holíč

Zaujímavosti počas Svetovej gymnaestrády:
■ Logo XV. Svetovej Gymnaestrády je založené na objave 
maľby v jaskyni - Slnko ako zdroj života, musíte zažiť radosť 
a nadšenie, a tak pochopiť ducha Gymnaestrády
■ Vyše 1000 vystúpení v priebehu týždňa
■ Dva maskoty Gymnaestrády Sisu a Suvi – slová pochá-
dzajúce z fínskej kultúry – vytrvalosť/odhodlanie a leto = 
slnko nám dáva život a spája nás
■ Konaná prvýkrát vo Fínsku
■ Približne 21000 účastníkov
■ 50 krajín a 5 kontinentov
■ 4000 dobrovoľníkov
■ 200 hodín vystúpení v priebehu 7-ich dní
■ 4 Národné popoľudnia
■ 6 Národných večerov
■ 3 FIG Gala večery

»
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Výtvarníčky  Základnej školy 
Školská v Holíči  zabodovali 
v súťaži Toyota – auto snov!

Nakresli svoje auto snov. Nechaj sa uniesť 
svojou tvorivou predstavivosťou! To bolo 
mottom celosvetovej výtvarnej súťaže, 
ktorú pre žiakov základných škôl organizu-
je spoločnosť  Toyota Motor Corporation, 
prostredníctvom  Administratívnej kance-
lárie Umeleckej súťaže TOYOTA – Vysníva-
né auto TOYOTA MOTOR SLOVAKIA, s.r.o.
Do tretieho ročníka, ktorý na Slovensku prebe-
hol v šk. roku 2014/2015, sa svojimi výtvarnými 
prácami zapojili aj žiaci Základnej školy Školská 
2 v Holíči pod vedením p. uč. Sylvie Smaženko-
vej a p. uč. Emílie Krištofíkovej. Súťaž prebieha 
v dvoch kolách – národné a celosvetové. Spoloč-
nosť Toyota Motor Slovakia (TMSK) v marci 2015 
oznámila víťazov národného kola detskej ume-
leckej súťaže Toyota Dream Car Art. Súťaž bola 
rozdelená do troch kategórií – do 8 rokov, 8-11 
rokov a 12-15 rokov a v každej boli vyhodnote-
né 3 najlepšie výtvarné práce. Do súťaže bolo 
zaslaných okolo 100 výtvarných prác. Krásnym 
prekvapením pre nás bolo umiestnenie vo všet-
kých troch kategóriach.
Kategória do 8 r.: 1. miesto Patrícia Blažeková
Kategória 8-11 rokov: 3. miesto Kristína Veselá
Kategória 12-15 rokov: 1. miesto Andrea Grün-
valská a 2. miesto Sabína Vaňková.

Ešte väčším prekvapením pre deti boli ceny, 
ktoré za svoju šikovnosť a snahu získali. Víťazi 
národného kola súťaže získali hodnotné ceny zo 
sveta modernej elektroniky, mobilné telefóny a 
tablety a trojica najlepších kresieb z každej ve-
kovej kategórie postúpi do celosvetového kola 
súťaže (World Contest). V rámci celosvetového 
kola potom porotcovia výtvarnej súťaže „Toyota 
Dream Car Art Contest“ vyberú najlepšie práce 
zaslané z jednotlivých krajín a zvolia víťaza na 
prvom, druhom a treťom mieste (zlato, striebro, 
resp. bronz), spoločne s menovaním finalistov 
súťaže. Z finalistov celosvetového kola (World 
Contest) budú vybraní držitelia zvláštnych cien 
(Special Award). Títo účastníci budú v auguste 
2015 pozvaní na slávnostné odovzdávanie cien 
do Japonska.

Gratulujeme a držíme palce.

■ Mgr. E. Krištofíková, ZŠ, Školská2, Holíč

Samojed Baby Školka má za sebou úspešný druhý ročník

Na veľkonočnú sobotu sa v unikátnych priestoroch 
Reštaurácie U Freda uskutočnil druhý ročník edu-
kačno-zábavného podujatia s názvom Samojed 
Baby Školka. Doobedná časť bola edukačná určená 
len pre chovateľov a majiteľov samojedov.
Pani Hanka Vávrová, dlhoročná chovateľa samojedov, odo-
vzdávala svoje praktické skúsenosti spojené s údržbou sa-
mojedskej srsti – ako a čím správne česať, ako a čím správ-
ne čistiť srsť, ako správne strihať pazúriky, čistiť oči a uši. 
Súbežne Katka Navrátilíková, česká juniohandlerka učila a 
trénovala samojedov a ich majiteľov ako sa správne chovať 
vo výstavnom kruhu, aký je správny výstavný postoj, ako 
správne predviesť psa v pohybe. Následne Eva Vávrová, štu-
dentka veterinárnej fakulty, odprezentovala prednášku na 
tému zdravie – dysplázia bedrových kĺbov. Majitelia si vy-
počuli ako a prečo dysplázia vzniká, ako jej čiastočne pred-
chádzať, ako vyzerá dysplázia na rontgenovom snímku. 
K obedu dorazila k Fredovi aj ďalšia aktérka podujatia čes-
ká musherka samojedského záprahu pani Alena Pešková. 
Okrem 7 samojedov priviezla so sebou aj kolobežku, vozík a 
všetku potrebnú výstroj pre vytvorenie záprahu. Pani Peš-
ková oboznámila prítomných, a už aj verejnosť o tom aké 
rôzne druhy postrojov pre psov sú na trhu k dispozícii, ich 
klady a zápory pre jednotlivé športové aktivity so psami. 
Samojedi si v prvej fáze vyskúšali aké to je za sebou vôbec 
niečo ťahať – ťahali pneumatiku od osobného automobi-
lu. Následne prišla na rad kolobežka ťahanájedným alebo 
dvoma samojedmi. Aj česká lyžiarka, majiteľka samojedky 
Belly Eva Vrabcová-Nývltová vyskúšala adrenalínovú ko-
lobežkovú jazdu. Na svoju autogramiádu si priviezla Eva 
niekoľko kartičiek a neúnavne rozdávala svoj podpis zú-
častneným. Potom prišiel na rad samojedský záprah. Ako 
efektívnejšie a najrýchlešie naučíte psa pracovať v zápra-

hu? No predsa tak, že ho to 
naučia tí, ktorí už to vedia. 
Do profesionálneho zápra-
hu Alenky Peškovej tak boli 
zapriahaní aj účastníci Baby 
školky. Čo iné tak nezruč-

nému samojedovi zostávalo???? Musel ťahať s ostatnými. 
Najlepšie je vzdelávať samotnou praxou.
Bodkou za podujatím bola spoločná fotografia a malá 
oslava výročia jedného roka šteniatok vrhu Babies z cho-
vateľskej stanice Matyella. Každý účastník podujatia za 
úspešné absolvovanie dostali krásne, ručne vyrobené Ha-
narny kokardy.
Všetkým spoluorganizátorom a tiež účastníkom podujatia 
Samojed Baby Školka patrí od nás veľká vďaka.

■ Ing. Erika Okániková, ch. s. Matyella

V Kopčanoch varilo 16 družstiev guláš 
o najlepšieho Guláš majstra 2015

Dobrovoľný hasičský zbor Kopčany a reštaurácia 
Luna pripravili tretí ročník súťaže vo varení gulášu.
Súťaž sa konala v sobotu 18. 4. 2015 od 9:00 hod. v priesto-
roch nádvoria reštaurácie. Súťažiaci si mali priniesť vlastný 
kotlík a ostatné veci potrebné na uvarenie gulášu a hlavne 
ingrediencie na prípravu gulášu. Po zaplatení štartovného 
vkladu 20 € družstvá dostali 3 kg mäsa z diviny, cibuľu, 
misky a lyžice a dva pecne chleba. V krátkom príhovore ve-
dúci súťaže p. Malík informoval súťažiacich o podmienkach 
a priebehu samotnej prípravy gulášov a zahájil 3. ročník.
Súťažiaci sa pustili do prípravy mäsa, čistenia cibule a jej 
restovania. Každé družstvo malo svoj postup na prípravu 
chutného gulášu. Ani vrtochy aprílového počasia neodradi-
li súťažiacich od ich úsilia pripraviť ten najlepší guláš.
Ohodnotiť pripravené guláše prišla jedenásťčlenná porota 
zložená z amatérov kuchárov a profesionálnych kuchárov. 
Porota mala za úlohu ochutnať guláš, zhodnotiť, ako bolo 
pripravené mäso, ohodnotiť celkovú chuť a prideliť body  
od 1 – 10 ku každej vzorke, ktoré sa na koniec spočítali.
Krátko pred 13-tou hod. sa k súťažiacim znova prihovoril p. 
Malík a vyzval z každého družstva po jednom súťažiacom, 

aby si prišiel vytiahnuť obálku, v ktorej boli dve čísla. Jedno 
slúžilo na označenie vzorky, ktorá bude odnesená porote, a 
druhé číslo pre kontrolu pri vyhlásení výsledkov.
Vzorky pripravených gulášov boli pozbierané o 13:00 hod. 
a odovzdané na degustáciu. Porota pridelila body a prišlo 
vyhodnotenie. Na prvom mieste a držiteľom putovnej va-
rechy sa stalo súťažné družstvo č. 13 Černý Diabli s počtom 
bodov 84, na druhom mieste sa umiestnilo č. 4 Medveďov 
Team s počtom bodov 76 a na treťom mieste sa umiestnilo 
č.12 Závodzanky s počtom bodov 73. Družstvá na prvých 
troch miestach boli ocenené medailami a vecné ceny 
zabezpečil majiteľ reštaurácie Luna p. Jozef Bitala. Gra-
tuláciou a cenou pre prvé tri družstva prispel aj p. Milan 
Mikulášek.
Tretieho ročníka sa zúčastnili Dobrovoľní hasiči Petržalka – 
2 družstvá, 4 družstvá z obce Závod, 2 družstvá z Petrovej 
Vsi a domáce družstvá obce Kopčany. Na záver sa p. Malík 
poďakoval súťažiacim, že prišli na tretí ročník a zároveň ich 
pozval na budúci rok už na štvrtý ročník o najlepšieho Gu-
láš majstra 2016. ■ Radovan Malík
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Lístky ŠTVORLÍSTKA
Čo je ŠTVORLÍSTOK? Viete? Áno? Alebo aj nie? 
Štvorlístok je ďatelinka, ktorá má štyri lístočky a 
hľadá sa pre šťastie. Aspoň tak to bolo voľakedy. 
A čo dnes? Zbierame? Hľadáme? Poďme hľadať 
spolu ... hľa! Našli sme! .. a v Skaliciii!☺
Štvorlístok nie je len ďatelinka pre šťastie, ale 
je to aj Súkromná základná škola na Gorkého 4 
v Skalici, ktorej existencia trvá už deväť rokov. Že ste v nej 

ešte neboli? Že ste o nej ešte doteraz ani neve-
deli? Tak už budete vedieť, pretože v každom 
ďalšom čísle tohto mesačníka nájdete na tomto 
mieste informácie o jej žiakoch, o ich úspechoch, 
o ich učiteľoch i o nej samej. O tom, ako sa v nej 
dobre učí i dobre oddychuje, ako sa v nej hrá šach 
i pingpong, jedným slovom, o všetkom. 

A ako prvé začnemeeee ... o matematike☺
Je veľká škoda, že matematika dnes nie je najobľúbenejším 
predmetom v škole, a dotlačiť, najmä tých starších, aby rá-
tali a rátali desiatky príkladov, vôbec nie je ľahké. Keď však 
príde úspech na súťaži, je to veľkou odmenou pre všetkých 
– pre žiakov i pre učiteľov.

Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite si 
na www.zsstvorlistok.sk. ■ SuZŠ

Finalistky MISS Záhoria 2015 majú za sebou víkendové sústredenie
Posledný aprílový víkend sa konalo sústredenie Miss 
Záhoria 2015 v „rozprávkových“ priestoroch Hotel 
sv. Ludmila**** Skalica. Finalistky sa počas celého 
sústredenia vozili na automobile Škoda rapid space-
back, ktoré zapožičala spoločnosť HÍLEK a spol., a.s.
Na úvod sústredenia boli finalistky 
svojou návštevou potešiť klientov 
domova sociálnych služieb Zelený 
dom v Skalici. Po obede nasledovali 
prvé nácviky choreografií na finálovú 
show. Podvečer trávili dievčatá v Golf 
Resort Skalica, kde si pod vedením 
osobného trénera vyskúšali hranie 
golfu. Prvý deň sústredenia ukončili 
večerou v reštaurácií na golfovom ihrisku.
Sobotu odštartovali skoro ráno tréningom pod vedením 
fitness trénera Michala Holazu a cvičením zumby s Romes. 
Dievčatá natočili aj tanečný videoklip, ktorého zostrih bude 
prístupný na tvregion.tv. Po natáčaní dievčatá čakal obed, 

ktorý venovala Maldini Senica. Následne si 
dievčatá do starostlivosti zobrali kaderníčky a 
vizážistky zo salóna krásy MADAME Hodonín 
a Make up and Beauty by Adela Kubečková 
a salón krásy Beauty Line Skalica a Domini-

ka Žačiková zo salónu 
Piercing and vizáž od 
Dominky. Zvyšok dňa 
strávili fotením out-
fitov z butiku Trendy 
vecičky, mikín JBMNT, 
spoločenských šiat Lí-
rio a plaviek, ktoré boli 
dievčatám venované od 

firmy MODEX – Marta Malíková. Špecializova-
ná predajňa plaviek sa nachádza v OC BRANČ 
v Senici. Fotenie prebiehalo pod vedením Igor 
Vranúch photography, Samuela Mudrocha a 
Michal Petrík photography. Večer sa dievčatá 
zabávali na Latino párty v podniku RIVERSIDE 
Evolution club Šaštín.
Celú nedeľu dievčatá trávili nacvičovaním 
a prípravami na finálový galavečer, ktorý 
sa uskutoční v priestoroch Hotela sv. Lud-
mila**** Skalica dňa 30. 5. 2015 od 19:00. 
Lístky sú v predaji na špeciálne označených 
predajniach. (Trendy vecičky Holíč, MANU-
EL Cafe ZOC MAX Skalica, Hotel sv. Ludmila**** Skalica a 
reštaurácia Maldini Senica). Prvé sústredenie bolo ukonče-
né večerou v Holíčskom pivovare WYWAR.

Za svoje favoritky na MISS ZÁHORIA môžte hlasovať 
na webovej stránke www.misszahoria.sk do 30. 
mája 2015.

■ Erik Formánek

V obvodnom kole matematických súťaží dosiahli naši 
žiaci v konkurencii iných škôl takéto super výsledky:
»
Matematická olympiáda 

– obvodné kolo
kat. por. meno
5. ročník 2. Emilka B.
6. ročník 1. – 3. Emka R.

4. Radko D.
7. ročník 2. Matúš S.
8. ročník 1. Rudko A.

2. Barborka J.
Matematický KLOKAN
Barborka J. 100%
Rudko A. 100%

Pytagoriáda – obvodné 
kolo

kat. por. meno
4. ročník 3. Jurko Š.

5. Paľko B.
5. ročník 1. Emilka B.
6. ročník 1. Jurko B.

2. Emka R.
3. Radko D.
4. Miško V.

8. ročník 1. Barborka J.
2. Rudko A.
3. Anetka K.Kontaktná adresa:

METRO

VO NÉ PRACOVNÉ 
MIESTA

Metro Cash & Carry SR s.r.o.
Devínska Nová Ves 7081
841 07 Bratislava

DEVÍNSKA NOVÁ VES

• VODI  sk. B, C
rozvoz tovaru zákazníkom

• PICKER
vychystávanie tovaru na rozvoz

• POKLADNÍK
obsluha pokladne

V prípade Vášho záujmu zašlite svoj životopis                                           
na kariera@metro.sk alebo ahr25@metro.sk, poprípade poštou.

Deň matiek
Pri príležitosti nadchádzajúceho Dňa Matiek si 
na naše mamky spomenula naša čitateľka Mária 
Brücková a podelila sa s nami o túto báseň. Ďa-
kujeme a prajeme aj my všetkým mamám veľa 
lásky od svojich detí, vnúčat, pravnúčat...

Plachá modlitba za 
mamkino srdce

Keby som videla
i v najskrytejšom sníčku,
kde na zemi je toľko dobrých slov,
zložila by som z nich modlitbu 
 za mamičku.
Veď ona sama je už modlitbou.
Jej pohladenie
jej úsmev i jej vráska
sú ako modlitba, čo do nej vložil Boh.
Mama je láska
lebo aj Boh je láska.
Pusto by sa nám žilo bez tých dvoch.

„Kde som ju videl, odkiaľ sme si 
 známi?“
-usmial sa Stvoriteľ, 
keď stvoril srdce mamy.
A vedel dobre, že nemôže byť iná.
Pretože raz aj On
Jej zverí svojho Syna.

Milan Rúfus
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Horoskop
BARAN
Planéty vám pomôžu vylepšiť si rozpočet. 
Neskôr sa čiastočne odpútate od financií 

a podniknete niečo zábavné s ľuďmi, ktorí sú vám 
blízki.

BÝK
V máji intenzívne pracujete na svojej pre-
mene. S každým ďalším dňom rastie vaše 

sebavedomie. Pomáha vám to veriť si aj pokiaľ ide 
o finančné plány.

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

bude to najlepšie, čo môžete urobiť. Až záver mesiaca 
bude trochu rušnejší a aktívnejší.

RAK
Prvé týždne budú pomerne spoločenské. 
Potom ale zatúžite po samote, veď niek-

toré veci si človek musí premyslieť a zvládnuť sám.

LEV
Prvé tri týždne budete najmä pracovať. 
Koncom mesiaca sa s nadšením stanete 

súčasťou väčšej spoločnosti.

PANNA
Najskôr si môžete doplniť vzdelanie, alebo 
dopriať exotickú dovolenku. Potom by ste 

mali využiť výnimočnú kozmickú podporu a premys-
lieť si obrat v kariére.

VÁHY
Finančné a majetkové záležitosti dovedie-
te úspešne do cieľa, aby ste koncom me- 

siaca mohli opäť poznávať a učiť sa niečo nové.

ŠKORPIÓN
V máji len ťažko dokážete myslieť na niečo 
iné, ako na lásku. Až koncom mesiaca sa 

zrazu objaví aj čosi ďalšie: majetok a peniaze...

STRELEC
Máj vás najprv poriadne zamestná a upo-
zorní aj na rezervy v kondícii, aby vás ne-

skôr sladko a romanticky odmenil.

KOZOROŽEC
Máj prináša najprv sladké potešenie. Ne-
skôr vám pripomenie aj prácu, ktorá na 

vás čaká a kondíciu, s ktorou by ste takisto mali niečo 
urobiť.

VODNÁR
Počas prvých týždňov sa budete venovať 
najmä rodine. A ku koncu mesiaca bude 

stále viac príležitostí na zábavu.

RYBY
Väčšinu mesiaca prežijete s ľuďmi z vášho 
najbližšieho okolia. Koncom mája to bude 

najmä rodina. ■ www.astrotouch.com 
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Na policajnej stanici manipuluje policajt                  
s pišto ou, zrazu zaznie výstrel, z pištole vyletí 
gu ka smerom hore a preletí plafónom                    
do vyššieho poschodia. Okamžite k policajtovi 
pribehne služba a reve:
- o si sa zbláznil, ve  si strelil sekretárke priamo 
medzi nohy!...
- A stalo sa jej nie o?...
- Jej ni , ale...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
Hrajte o 2 vstupenky na koncert Elán. Správnu odpoveď pošlite do 26. 5. 2015 na e-mailovú adresu 
sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 
Skalica. Tajnička z minulého čísla: „... A koľko ti to vyšlo?“. Výherca z minulého čísla: Kvetoslava Štefková, Holíč. 
Výherca získal knižku Rozprávky z ôsmeho svetadielu.

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