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» V skratke

» ONLINE

ZÁHORÁCI
ZÁHORÁKOM:

NEPREMEŠKAJ:
Maj tričko #SKALICA ako PRVÝ!

Pomôžte chorému
Pomôžme onkologickému pacientovi
Filipkovi z Holíča! Filipko bojuje z ťažkou chorobou, na ktorú je potrebná
veľká finančná čiastka. Prispieť Filipkovej rodine môžete na číslo účtu
SK3865000000000033211015.

www.prozahori.sk
www.facebook.com/prozahori

Občianske združenie ProZáhorí prichádza s novým merchom. Začíname mestom SKALICA! Objednaj si jedno z originálnych tričiek ProZáhorí v predpredaji za zvýhodnenú cenu 9 EUR!

verzia 1
verzia 2
verzia 3
Objednávky posielajte na inzercia@prozahori.sk, treba zadať adresu kam tričko pošleme + verziu!

Skalica SPLNILA posledné želanie Antona Srholca

Filípkova rodina je vďačná za každé
jedno euro. Informácie o stave verejnej
zbierky budú pravidelne zverejňované
na stránke FB pre tieto účely, stav zbierky budeme aktualizovať aj na našom
webe. Aktuálne je vyzbieraných 404,95
EUR!

12. 6. – priamo
v deň, kedy by najvýznamnejší Záhorák
Anton Srholec oslavoval svoje 87. narodeniny, sa v Skalici
uskutočnila slávnosť
odkrývania pamätnej tabule obetiam komunistického režimu na Záhorí. Zriadenie pamätníka obetiam komunistického režimu v Skalici bolo posledným želaním významnej osobnosti Slovenska,
čestného občana mesta Skalica, kňaza,
rehoľníka a obete komunistického režimu, Antona Srholca, ktorý sa v Skalici
narodil a Skalicu si vybral aj ako miesto
svojho posledného odpočinku.
„Ako Skaličan som hrdý na to, ze sa nám
v rekordne krátkom čase spolu s politickými väzňami podarilo zrealizovať
želanie Dona Antonia,“ zhodnotil Milan
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Roman, poslanec mesta Skalica. Slávnostného aktu odkrývania pamätníka sa ujal primátor mesta Skalica za účasti
desiatok návštevníkov a členov Konfederácie politických
väzňov Slovenska.
Rímskokatolícky kňaz, salezián a charitatívny pracovník
Anton Srholec sa narodil 12. júna 1929 v Skalici. Pre rozhodnutie študovať teológiu, čo nebolo možné vo vtedajšom Československu, sa rozhodol v roku 1951 emigrovať,
nepodarilo sa mu však prekročiť hranice a bol odsúdený na
12 rokov väzenia. Vo väzení bol 10 rokov,
pričom prevažnú časť z toho strávil v uránových baniach v Jáchymove. V posledných rokoch sa venoval predovšetkým
Konfederácii politických väzňov Slovenska a bezdomovcom. V roku 1992 založil
v Podunajských Biskupiciach resocializačné zariadenie pre bezdomovcov Resoty, ktoré poskytuje strechu nad hlavou
desiatkam ľudí. Zomrel vo veku 86 rokov
7. januára, pochovali ho v rodnej Skalici.
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Herec Marián Miezga odporúča pre
letnú dovolenku na Slovensku Skalicu!

„Podľa nedávneho prieskumu sa až 47 % Slovákov, najmä pre aktuálnu politickú situáciu, chystá prežiť dovolenku doma,
na Slovensku. Ak k nim patríte, nechajte sa inšpirovať,“ začína sa článok na život.sk, v ktorom slávne tváre slovnského
showbiznisu odporúčajú miesta na Slovensku pre letnú dovolenku.
Rôzne Slovenské lokality, hlavne tie najznámejšie sa spomínajú v článku. Herec populárného seriálu TV JOJ Naši odporučil Baťov kanál a mesto Skalica. „Podbanské, pretože je tam krásna príroda, milí ľudia a medvede… Banská Štiavnica
s neuveriteľnou históriou, peknými krčmičkami a nádherným okolím. Skalica a jej prístav Baťovho kanála, malebné
útulné mestečko s možnosťou plavby až do Česka,“ tvrdí herec Marián Miezga

Otec Slniečka – pocta otcom a pohybu
Deň otcov sa pripomína tretiu júnovú nedeľu a v Slniečku
v Skalici tento sviatok ani tento rok neopomenuli a oslávili
ho naozaj originálne. Slniečko v spolupráci s iMOVE – tímom mladých ľudí, ktorí sa podieľajú na rozvoji detí a mládeže,
pripravilo pre celé rodinky krásne
odpoludnie plné aktivít ktoré rozvíjali motorickú zručnosť detí.
Uvoľnená atmosféra, radosť detí aj
dospelákov – to boli hlavné prvky
odpoludnia ktoré oslavovalo ocinov, ockov, tatkov či tatov. Deti
zo Slniečka si pre ocinov pripravili
darček v podobe milého pásma
piesní a tančekov, podarovali tatinom originálne drevené
kľúčenky a potom sa už celé rodinky pustili do absolvovania
aktivít, rozdelených na stanoviská. Deťom sa páčili originálne skóre kartičky, do ktorých lektori iMove značili počet

3

JÚL 2016

získaných bodov. Tie sa na konci zrátali a vznikla osmička
tatinov s deťmi, ktorí ďalej bojovali nielen o tohtoročný
titul Otec Slniečka 2016 ale i pohár a zlatú medailu, ktorú
chceli získať samozrejme všetci.
Semifinále a napokon finále určilo
i celkového víťaza – Lucaska s tatinom, ale všetci sa zhodli v tom,
že víťazmi boli v tento deň všetci
ktorí venovali svoj čas deťom a
spoločným chvíľam, pri ktorých
spravili niečo malé aj pre svoje zdravie. Zázraky sa však dejú
a preto aj keď víťazný pohár patril
len víťazovi, medaily sa ušli v tento špeciálny deň všetkým zúčastneným.
Ďakujeme iMove za profesionálne pripravené odpoludnie a
tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. Všetkým tatkom, tatinom,
ocinom a ockom prajeme k blížiacemu sviatku všetko dobré.

Záhorák Studenič mieri
za veľkú mláku!
zdroj: slovakprospects.com
17-ročný odchovanec
Skalického hokeja Marián Studenič. Tohtoročný výber talentov
do
najprestížnejšej
ligy sveta mu ušiel iba
o poldruha mesiaca.
Keby sa narodil o štyridsaťtri dní skôr, tak
by bol tímom NHL k dispozícii už tento rok. Pre
17-ročného Holíčana tak bude mať až nasledujúca
sezóna prívlastok draftová. A aj z tohto dôvodu sa
tento rýchly krídelník rozhodol pre zmenu svojho
pôsobiska. Zo Slovenska odchádza za veľkú mláku,
konkrétne do kanadského Hamiltonu, kde by mal
hájiť farby miestnych Bulldogs hrajúcich juniorskú
Ontario Hockey League (OHL).
„Chcel som ísť do Kanady. Už cez sezónu som o tom
premýšľal, takže som rád, že tam teraz môžem ísť,“
tvrdí 17-ročný Záhorák. Jednou z najväčších výziev,
ktorej bude Marián Studenič čeliť, je prechod na zámorský štýl hokeja. Netýka sa to len užších klzísk,
ale celkovo odlišného poňatia hry, čo obzvlášť pri
Studeničovom somatotype môže byť problém.
17-ročný odchovanec skalického hokeja je ale na to
pripravený. „S mojím kondičným trénerom Mišom
Holazom sme sa pred letom dohodli, že mi pomôže
hlavne zosilnieť a pribrať, čo sa podarilo. Cítim sa
silnejší, aj som dokonca pribral štyri kilá, pritom
niekedy som cez leto viac schudol než pribral.
Hlavne však ide o to, že sa cítim silnejší,“ vyhlásil.
Úspešné a vydarené pôsobenie za morom môže
slovenskému útočníkovi pred Vstupným draftom
do NHL len a len pomôcť. Samotný hráč si však
nestanovuje žiadne bodové méty, ktoré by chcel
v drese hamiltonských „buldgov“ dosiahnuť. „Určite
mi pomôže hlavne tímový úspech. Každý tím chce
vyhrať ligu a dostať sa následne na Memorial Cup,
kde sú štyri najlepšie tímy z CHL. Podstatné však
bude aj to, akou hrou sa budem prezentovať a určite aj nejakými kanadskými bodmi. Ale nechcem
sa zamýšľať nad bodovými cieľmi. Budem sa snažiť hrať čo najlepšie a keď to tam bude padať, tak
budem len rád,“ dodal na záver.

» Skaličanka zaradená k významným osobnostiam Schwechatu

Rakúske mesto Schwechat v stredu 15. 6. 2016 na
slávnostnom predávaní ocenení významným osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj a propagáciu
mesta Schwechat, ocenilo obyvateľku mesta Skalice Mgr. Oľgu Luptákovú čestným vyznamenaním
– bronzovou medailou za rozvoj družobných aktivít a
dlhoročnú spoluprácu pri budovaní medzinárodných
vzťahov.
Ocenenie prevzala Mgr. Oľga Luptáková z rúk primátorky mesta Schwechat Karin Baier. Mgr. Oľga Luptáková sa podieľala 24 rokov na aktívnom rozvíjaní dru-

žobných aktivít a budovaní medzinárodných vzťahov
s rakúskym mestom Schwechat a s nemeckými mestami Freyburg a Gladbeck. Mesto Gladbeck udelilo
skalickej obyvateľke vyznamenie – zlatú plaketu za
rozvoj medzinárodných vzťahov a rozvoj školstva a
športu v roku 2015. Mesto Skalica Mgr. Oľge Luptákovej, riaditeľke Materskej školy Skalica udelilo Cenu
Mesta Skalica za zásluhy na rozvoji, zveľaďovaní,
šírení dobrého mena mesta Skalica doma i vo svete
v oblasti kultúry, vzdelávania a tradícií spoločenského a duchovného života.
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» Začiatok Skalice

sa rozšíri o obchodné centrum so stovkou bytov
Na Mallého ulici v Skalici, pred existujúcim
zábavo-obchodným centrom MAX by sa mal
vybudovať nový komplex s názvom Shopping
Centrum Skalica. Je to rozsahom najväčšia
stavebná aktivita za posledné roky v meste
a to predovšetkým z hľadiska výstavby bytov.
Bude vytvorená nová časť kvalitného mestského bývania, ktorú Skalica postráda.

V projekte sa počíta s vybudovaním 105 bytových jednotiek s 257 parkovacími miestami.
Súčasťou komplexu bude príslušná technická
a dopravná vybavenosť, sadové a parkové
úpravy. Plánovaná je materská škola, supermarket, kaviareň, rôzne obchody a reštaurácie.
Investorská spoločnosť SaZ ponúkla byty na
predaj už v minulom roku, mali byť dokončné
v lete 2016. To však spoločnosť nestíha nakoľko o stavebné povolenie požiadal až v októbri
minulého roka.
Prínosom pre mesto bude vytvorenie niekoľkých desiatok pracovných miest a v bytovom
komplexe nájde svoj nový domov až 300 obyvateľov.

www.prozahori.sk

Najlepší gbelskí cyklisti – „DO PRÁCE NA BICYKLI”
„DO PRÁCE NA BICYKLI“ je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy
na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre
ekologické druhy v meste, motivovať zamestnávateľov,
aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre
zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a
motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu
alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do
práce.
Vyhlasovateľom súťaže je
národný cyklokoordinátor
Peter Klučka a Ministerstvo
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Do súťaže sa zapojili Samosprávy
a tie zaregistrovali 1798
tímov (2 – 4-členné tímy)
za firmy a organizácie, ktoré
majú sídlo v danom meste.
Firma Nafta a. s. má sídlo
v Bratislave, ale náš tím sa registroval pod názvom Cyklo-turistický klub Gbely (Janka Dermeková, Rudolf Hanzalík, Daniel Knotek). Nevedeli sme do čoho ideme, ale
časom sme zistili rivalitu iných tímov. Naše heslo bolo
„Čo robíš, rob s najväčšou zodpovednosťou a nadšením“.
Smer trasy bol určený – Gbely – Plavecký Štvrtok – Gbely. Jazdy smerovali po štátnych cestách, cyklotrasách,

popri toku Moravy... záležalo to od počasia. Po prvom
týždni sa počasie otočilo bolo chladno, daždivo. Náš
tím to neodradilo a tak sme do toho „šlapali“. V skorých
ranných hodinách sme vychádzali z domu, kedy slnko
vychádzalo a ukazovalo sa, že bude slnečný deň, ale často sa to otočilo, v popoludňajších hodinách nás zastihol
dážď, domov sme prišli zmoknutí a vymrznutí. Niekedy
ani nebol tak nepríjemný dážď, ako vietor, s ktorým sme
bojovali na ceste, aby sme sa nenašli pod kolesami áut.
Po prelomení mesiaca sa aj
počasie zlepšilo, bolo teplejšie a jazdy veselšie. Doprava
na bicykli do práce má veľa
výhod. Šetrí životné prostredie, uvoľňuje premávku na
ceste a hlavne „reset“ človeka čiže vyčistenie hlavy. Tie
dve hodiny ráno strávené na
bicykli nás naštartovali na
pracovný výkon a pozitívne
myslenie. Jazdou z práce
sme mali čas pozorovať, ako sa v priebehu mesiaca máj
mení príroda okolo nás. Mesiac rýchlo ubehol a nastalo
vyhodnotenie. Sledovanie tabuliek, odjazdené kilometre na bicykloch nás každý deň posúvali k prvenstvu, náš
tím zvíťazil. Celkovo sme najazdili 4 579km, Rudolf Hanzalík vyhral kategóriu jednotlivcov a najazdil 1 674km,
Daniel Knotek 1 487km, Janka Dermeková 1 167km.

V Skalickej nemocnici zasahovali hasiči, ide len o cvičenie!
Internetom sa širia poplašné správy o zásahu hasičov vo
Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Skalici. Išlo však len
o plánované taktické cvičenie hasičského zboru, ktoré
bolo dopredu naplánované na piatok 24. 6. 2016.
Situácia si vyžiadala aj dopravné obmedzenia v areáli
nemocnice. „Prosíme pacientov a návštevníkov, aby rešpektovali náhradné značenie a usmernenia prevádz-

kových pracovníkov,“ žiadala nemocnica na svojej facebookovej stránke. Osoby opúšťajúce v tomto čase areál
nemocnice autami použili k výjazdu bránu na Potočnej
ulici pri patológii.
Cvičenie má zistiť kvalitu únikových ciest a ich dostupnosť v prípade, že by sa v nemocnici vyskytol požiar alebo podobná situácia.

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
MALACKY

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

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

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

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

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

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

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

www.prozahori.sk
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»SME BLIŽŠIE K VÁM!
Kopčiansky rýchlostný motookruh
Cez víkend 18. – 19. júna sa uskutočnil 7. ročník Kopčianskeho motookruhu. Príjemné počasie privolalo opäť dobrú atmosféru a vytiahlo obyvateľov
Kopčian pred domy. Ceny víťazom odovzdával predseda ProZáhorí Milan Roman.

MICHAL DAVID v Holíči
Pozrite si našu fotoreportáž z MICHAL DAVID – Grand Open Air – Summer 2016. Foto: Matúš Behan, Monika Sopóciová

Unínske samohyby 2016
V sobotu 25. 6. sa konal 14. ročník podujatia Unínske samohyby. Podujatie sa konalo pri poľovníckej chate v Unínskych vinohradoch. Bolo to príjemné
popoludnie plné zábavy, bohatého občerstvenia a diváckych súťaží. Nechýbal ani ProZáhorí hrad. Ceny za OZ ProZáhorí odovzdal Filip Lackovič.

Tereziánske dni 2016
V piatok 17. 6. sa konal prvý deň podujatia Tereziánske dni Holíč, na ktorom vystúpili Ego, Zona, ZŠ a MŠ Holíč a taktiež tanečná show ZUŠ Holíč.

Deň víťazov a korunovácie majstrov
Dňa 18. 6. sa v Radimove uskutočnil finálový zápas víťazov súťaže žiakov ObFz Senica TJ Unín a TJ Sokol Borský Mikuláš, ktorý po pokutových kopoch
vyhral TJ Unín. Dekorovaný boli aj víťazi súťaže dorastencov ObFz Senica TJ Kopčany. Ocenený bol aj najlepší strelec tímu, ktorým sa stal David Fruhauf.
Na záver sa uskutočnil majstrovský zápas A-mužstiev Radimov – Hlboké, v ktorom domáci len potvrdili, že sú právom lídrami tabuľky, a zvíťazili
nad hosťujúcim Hlbokým po poslednom góle v 90. minúte 10:0. Najlepšími strelcami tímu sa stali kapitán Aleš Foriška a Patrik Božek s rovnakým
počtom 21 strelených gólov. Foto: Monika Sopóciová
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Plastové hračky skončili
v rukách colníkov!

Pomôžme vypátrať
nezvestného Jozefa z Holíča

Colníci v Brodskom pri dovoze tovaru odhalili takmer 6 000 falošných
hračiek. Odhadovaná škoda týchto falzifikátov bola vyčíslená na
100 000 eur.
Colníci v Brodskom skontrolovali zásielku plnú hračiek, ktorá bola dovezená
z Číny. Určená bola na slovenský trh. Pri kontrole tovaru vzniklo podozrenie
z porušovania práva duševného vlastníctva ochranných známok Lego, Minecraft, Disney Frozen, STAR WARS, SPONGEBOB, HELLO KITTY, atď. Colníci
preto zadržali:
– 600 plastových mečov
– 2780 plyšových hračiek
– 2160 plastových bábik
– 198 skladačiek lego
Ako informovala Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava odhadovaná škoda, ktorá by vznikla predajom týchto falzifikátov na trhu
ako originálnych výrobkov, bola predbežne vyčíslená na 100 000 eur.
Svoje podozrenie colníci bezodkladne oznámili aj zástupcom majiteľov
ochranných známok, ktorí potvrdili, že ide o falšovaný tovar. Práve oni teraz
rozhodnú o ďalšom postupe. Majú možnosť vyjadriť sa, či súhlasia so zničením tovaru alebo podajú 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 na čínskych tržniciach a v pochybných
podozrivo lacných obchodoch. Falošné hračky pre deti môžu byť svojím
vyhotovením, kvalitou spracovania alebo zložením pre zdravie nebezpečné. Cieľom falšovateľov nie je dnes len luxusný tovar, kabelky alebo odevy,
ale vo veľkej miere i hračky,“ dodala Zlochová.

Polícia sa obracia na občanov o pomoc pri pátraní po nezvestnom 41-ročnom Jozefovi Jurčovi z Holíča. Z miesta trvalého bydliska odišiel v polovici
mája v skorých ranných hodinách a viac sa neozval. Matka požiadala o pomoc políciu a nezvestnosť syna nahlásila o takmer dva týždne neskôr.
Nezvestný Jozef JURČA je 192 cm vysoký, plnoštíhlej postavy, má prešedivelé vlasy dlhé po ramená (fotka muža nie je aktuálna) a hnedé oči. Z domu
odišiel v modrých rifľových nohaviciach, v šedej pásikavej mikine a na sebe
mal oblečené aj zelené tričko s krátkym rukávom. Pri sebe by mal mať osobné doklady.

Dílerka zo Senického okresu
skončila vo väzbe
Senickí kriminalisti zadržali 29-ročnú ženu, ktorá predávala drogy v Šaštíne-Strážoch a okolí. Začiatkom júna ju policajná akcia prekvapila v mieste
trvalého bydliska priamo pred jej domom. Policajti boli na jej zadržanie vopred pripravení a so súhlasom prokurátora mohli ihneď vykonať aj domovú
prehliadku, prehliadku vozidla a aj osobnú prehliadku ženy. Vo vozidle našli
a zaistili zatavenú striekačku a alobalovú skladačku, čo predstavuje asi 11
jednorazových dávok metamfetamínu. Drogy mala predávať najmenej od
začiatku roka 2016 nielen v mieste trvalého bydliska ale aj v rôznych častiach
okresu Senica. Vyšetrovateľ ju na mieste zadržal a obvinil z prechovávania
a distribúcie drog, za čo jej v zmysle zákona môže hroziť strata slobody na
3 až 10 rokov. Zároveň podal návrh na jej väzobné stíhanie, s ktorým sa súd
stotožnil a ženu na základe príkazu súdu eskortovali v nedeľu, 5. 6. do výkonu väzby. Obvinená žena bola už v minulosti trestaná pre páchanie inej
trestnej činnosti.

Ak ste muža spoznali alebo poznáte miesto jeho terajšieho pobytu, oznámte
to najbližšej hliadke alebo na policajné číslo 158. Ďakujeme za spoluprácu.

25-tisíc dávok marihuany
v Brodskom
Osem kilogramov, čo predstavuje približne 25-tisíc dávok zadržali colníci minulý týždeň v Brodskom. Hodnota celkového materiálu predstavuje
80-tisíc eur.
Drogy vyňuchal špeciálne vycvičný pes vo vytypovanom aute. Padlo aj jedno
obvinenie, konkrétne 34-ročného Maďara. Spracovaný bol aj návrh na jeho
vzatie do väzby. V prípade dokázania viny mu hrozí trest na 15 až 20 rokov.
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Frešo: Na samit sme pritiahli špičkových rečníkov
Čaká nás jedno z najdôležitejších podujatí nášho
predsedníctva v Rade Európskej únie. Už na
budúci týždeň sa v Bratislave zídu zástupcovia
európskych regiónov a miest. V hlavnom meste
sa totiž uskutoční 7. Európsky samit regiónov
a miest, ktorý spoluorganizujú Bratislavský
samosprávny kraj s hlavným mestom SR Bratislavou. O význame tohto podujatia sme sa zhovárali s bratislavským županom Pavlom Frešom.
Skúste v troch vetách ľuďom vysvetliť, čo je Európsky výbor regiónov.
Európsky výbor regiónov je orgán, ktorý tvoria zástupcovia európskych miest či krajov – primátori,
starostovia, župani. Každý jeden predpis, ktorý vydáva EÚ a dotýka sa nejakým spôsobom fungovania
európskych regiónov a miest, musí byť prerokovaný
práve Európskym výborom regiónov. Primátori a
župani totiž najlepšie vedia, aký dopad môžu mať
tieto predpisy na ich fungovanie.
Ako župan aj vy sedíte v Európskom výbore regiónov. Čo je hlavnou agendou BSK?
Naším hlavným cieľom je presadzovať podporu
pre metropolitné regióny, ako je napríklad ten náš,
ktoré majú svoje vlastné špecifické štrukturálne
problémy, napríklad vysokú mieru opotrebovanosti
verejnej infraštruktúry, vysoký nárast prisťahovalectva, preťaženosť dopravy, ohrozené životné prostredie, či ohrozené sociálne skupiny obyvateľstva.
Na koncepčné odstraňovanie týchto problémov
by teda mali byť oprávnene finančné prostriedky
EÚ aj pre tzv. vyspelé regióny, medzi ktoré nás tie
„nešťastné“ štatistiky zaraďujú. Kohézna politika a
štrukturálne fondy by nemali byť len o problémoch,
ale aj o podpore príležitostí a jedinečnosti regiónov
tak, aby podporili ich konkurencieschopnosť a hospodársky rast a to je pre BSK napríklad podpora
školstva, vedy, výskumu a inovácií.
Čo prinesie budúcotýždňový 7. Európsky samit
regiónov a miest ľuďom bratislavskej župy, prípade celého Slovenska?
Vidím dve základné pozitíva. Prvým je, že sa môžeme prezentovať ako moderný región, ktorý do
Bratislavy dokáže pritiahnuť zástupcov zo všetkých
európskych krajín. Zároveň im môžeme prezentovať
výnimočnosti slovenských regiónov, prácu a inovácie ľudí, ktorí v nich žijú. Týmto im môžeme dať dôvod na to, aby sa k nám opäť vrátili. Či už ako turisti,
podnikatelia, vedci alebo investori.
Čo je podľa vás tým druhým pozitívom?
Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, bude
jednou z hlavných tém tzv. kohézna politika. Až

80% verejných investícii na Slovensku je financovaných z európskych štrukturálnych a investičných
fondov. Výstavba diaľnic, modernizácia železníc,
investície do vzdelávania a podobne. Dostupnosť
európskych peňazí však treba radikálne zmeniť.
Je nutné zefektívniť procesy, zjednodušiť čerpanie
európskych prostriedkov a nastaviť nové pravidlá
za cieľom zvýšenia transparentnosti pre všetky zúčastnené strany. Dôležitou témou bude aj prepájanie Európy prostredníctvom budovania dopravnej,
energetickej či digitálnej infraštruktúry a podpora
cezhraničnej spolupráce. Viac ako 70% európskej
legislatívy má priamy dopad na regióny a mestá a
som presvedčený, že nesmieme byť len pasívnym
prijímateľom týchto rozhodnutí. Musíme formovať
debatu o veciach, ktoré sa nás priamo dotýkajú.
Ktorí renomovaní rečníci vystúpia počas samitu?
Som rád, že sa nám podarilo do Bratislavy dostať
skutočne zvučné mená, nielen z prostredia politiky.
Jednými z top rečníkov budú bez akýchkoľvek pochybností predseda Nadácie pre ekonomické trendy
Jeremy Rifkin. Ide o svetoznámeho autora, ktorý
poukazuje na dôsledky vedeckých a technologic-

kých zmien pre hospodárstvo, pracovnú silu, spoločnosť a životné prostredie a pôsobil ako poradca
Európskej komisie a viacerých štátnikov, napríklad
nemeckej kancelárky Angely Merkelovej alebo francúzskeho prezidenta Nikolasa Sarkozyho. Tým druhým je generálny riaditeľ Hyperloop Transportation
Technologies Dirk Ahlborn.
Samit však bude v prvom rade politickou udalosťou.
Mottom samitu je „Investovať a spájať“. V Bratislave
sa nám podarilo vytvoriť priestor na to, aby sa na
jednom mieste stretli zástupcovia investorov, inovátorov, ale aj politikov. V diskusii preto vystúpia
napríklad podpredsedovia Európskej komisie Maroš
Šefčovič, ktorý je zodpovedný za energetickú úniu
či Jyrki Katainen, v ktorého kompetencii sú pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť.
Ďalšími rečníkmi budú Karl-Heinz Lambertz, prvý
podpredseda Európskeho výboru regiónov či Ivan
Korčok, štátny tajomník Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
a splnomocnenec vlády SR pre predsedníctvo SR
v Rade EÚ, ktorý na samite oficiálne predstaví priority slovenského predsedníctva.
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TOTO VÁS ČAKÁ
BUDÚCI TÝŽDEŇ
VSTUP ZDARMA

Už v najbližších dňoch sa v Bratislave uskutoční 7. Európsky samit regiónov a miest. Jeho súčasťou budú aj koncerty, prezentácie a diskusie.
Bratislavský samosprávny kraj spolu s hlavným mestom Bratislava pre
vás pripravili sériu podujatí, ktoré sa uskutočnia od 6. do 9. júla. Vstup na
každé jedno z nich je, samozrejme, bezplatný!
Podrobný program nájdete na www.bratislavasamit.sk

danube up
námestie
m.r.Štefánika
(NÁBREŽIE DUNAJA PRED SLOVENSKÝM
NÁRODNÝM DIVADLOM)

Piatok 8. júla 2016 / 15.00 – 22.00
[Y]Factor – VIRTUÁLNY VÝLET DO REGIÓNOV A MIEST EURÓPY
Virtuálny výlet do regiónov a miest Európy. Organizátori si dali za cieľ stavať mosty medzi členmi
Európskeho výboru regiónov, účastníkmi samitu
a mladými ľuďmi.

15.00 – 18.00 DANUBE-UP: START-UP
START-UP konferencia na tému: „Voda ako strategická surovina“ s expertmi SAV (Ing. Viliam Novák,
DrSc., Ústav hydrológie SAV; Ing. Yvetta Velísková,
PhD., Ústav hydrológie SAV), BVS a.s. a zahraničnými hosťami, ako aj prezentácia nápadov startup
firiem zo zúčastnených krajín.

19.00 – 21.00

Podrob

ný p
www.b rogram nájde
te na
ratisla
vasam
it.sk

TALENTY EURÓPY – TALENTS OF EUROPE

Program odštartuje orchester študentov konzervatória skladbami: Na krásnom
modrom Dunaji, Dunajské vlny, Netopier (Johann Strauss). Študenti tanečného
konzervatória Evy Jaczovej si pripravili dve tanečné choreografie na tému: Voda&Rieka. Módna prehliadka študentov Školy úžitkového výtvarníctva Josefa
Vydru na tému: Šaty z vody. Ukončenie programu študentov zavŕši scénická
show dobových a fantazijných kostýmov a masiek študentov scénického výtvarníctva.

21.00 – 21.45

VISEGRÁD JAZZ ORCHESTRA

„Visegrád Jazz Orchestra“ je dobrým príkladom spolupráce krajín V4 na reprezentatívnej umeleckej úrovni. Spolupracujúcich umelcov spája rovnaký záujem; jazzoví hudobníci sa dorozumievajú rovnakým jazykom - jazykom jazzu.

22.00 – 22.15 MULTIMEDIÁLNA LASEROVÁ SHOW NA DUNAJI
Jedinečná a neopakovateľná multimediálna laserová show. Priamo z Dunaja
bude vytvorená vodná stena, na ktorej budete môcť sledovať videoprojekciu
Význam vody pre ľudstvo. Tento nevšedný zážitok bude doplnený o laserovú
a ohňovú show.

Sobota 9. júla 2016 / 9.00 – 14.00 DANUBE UP: EXPO
Prezentácie najatraktívnejších zaujímavostí z 15 európskych destinácií. Zúčastnené krajiny: Česko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Nemecko, Malta, Holandsko, Chorvátsko, Srbsko, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina, Čierna
Hora a Slovensko.

[Y]Factor – VIRTUÁLNY VÝLET DO REGIÓNOV
A
MIEST EURÓPY
organi-

9.00 – 14.00

Podujatie
zované stážistami Európskeho výboru regiónov. Organizátori si dali za cieľ
stavať mosty medzi členmi Európskeho výboru regiónov, účastníkmi samitu
a mladými ľuďmi.

9.00 – 14.00

VEDA DETSKÝMI OČAMI

Detské divadielko Zanzara (09:30 hod.) otvorí program rozprávkovým príbehom o vynálezcovi a jeho prevratných vynálezoch predstavením „Vynález –
automatický rozveselovač“. Okrem zábavy si deti môžu v stanovištiach vyrobiť
vlastnú vodnú raketu, hrať sa a experimentovať s vodou, či skúšať fyzikálne
pokusy. Divadlo Fyziky Brno a Vedecký brloh z Košíc sú zárukou nevšednej
zábavy, nielen pre deti. Zaujímavé súťaže a výhry sú pripravené pre všetkých.
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hudba európy

KORBEN
DALLAS

hrad devín

Štvrtok 7. júla 2016 / 19.30 – 22.10
Koncert interpretov rockovej a popovej scény v sprievode Slovenského symfonického
orchestra, slávnostný ohňostroj
Účinkujú: Collegium Musicum, Korben Dallas, Katarzia, Pavol Hammel, Ivan Tásler, Longital,
Mária Čírová, Janko Lehotský, David Koller, Tublatanka, Slovenský symfonický orchester,
dirigent: Anton Popovič

22.30 – 22.55
Koncert, spojený s vizuálno-svetelnou interpretáciou hradu a tematickou
video-projekciou, Pink Floyd – Atom heart mother
Účinkujú: Vladislav Šarišský a Talent transport, Spevácky zbor Lúčnica, orchestrálne
obsadenie dychových sólistov, Jozef Lupták, zbormajsterka: Elena Matúšová,
dirigent: Anton Popovič
Rezervácia vstupeniek na predpredaj.sk

BRATISLAVA UVÁDZA:

POHYB. INOVÁCIE. SPOJENIA
stará tržnica

I N T E R A K T Í V N E V ÝS T
AVY

Streda 6. júla – piatok 8. júla / 14.00 – 22.00
Interaktívne výstavy, dopravné inovácie, vesmírne technológie, história, prednášky
130 rokov zásobovania Bratislavy pitnou vodou, kuriozity z Múzea dopravy,
astronómia – zážitkové planetárium, skCube – prvá slovenská družica, Design
na kolesách – Katedra Transport design VŠVU, hyperloop – vízia

Streda 6. júla / 19.00
Koncert LONGITAL SUITA

Štvrtok 7. júla / 19.00
Hudobno-tanečný program
Účinkujú: spevácky zbor, tanečná skupina, komorný orchester a sólisti
zo ZUŠ Júliusa Kowalského a ZUŠ Miloša Ruppeldta

Piatok 8. júla / 18.00
Diskusia a koncert
Diskusia s primátorom Bratislavy Ivom Nesrovnalom a poprednými európskymi politikmi na tému „Od inovatívnych riešení k inteligentným mestám“
a Bratislava Hot Serenaders
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Oceňte
osobnosti kraja!
Bratislavský samosprávny kraj každoročne udeľuje ocenenia tým, ktorí sa
významným spôsobom zaslúžili o rozvoj nášho regiónu, zvýšenie kvality
života jeho občanov alebo ho úspešne
reprezentujú. Aj vy môžete na tieto
ocenenia navrhnúť kandidátov, ktorých prínos pre kraj a pre obyvateľov
kraja považujete za mimoriadny, či
už v školstve, kultúre, športe, vede
alebo inej oblasti. Ocenenia môžu byť
udelené tak osobám, ako aj organizáciám.
Prihlasovací formulár a bližšie informácie nájdete na www.bratislavskykraj.
sk v sekcii Ocenenia BSK. Návrhy na
ocenenia môžu podávať obyvatelia Bratislavského kraja, občianske združenia
alebo iné organizácie so sídlom v Bratislavskom kraji do 31. augusta 2016.
Súčasťou formulára musí byť aj súhlas
nominovaného s nomináciou a jeho
stručný životopis.

Návrhy na udelenie ocenení treba posielať písomne na adresu:
Úrad Bratislavského samosprávneho
kraja
Odbor komunikácie a propagácie
Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
alebo e-mailom na:
nominacie@region-bsk.sk
Pošlite svoje návrhy a poďakujte sa tak
osobnostiam v našom kraji.
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Svetový deň otcov sme oslávili ocenením
naj-ockov, hudbou, športom a súťažami
Nedeľa 19. júna patrila v Bratislave oslavám Dňa otcov. Ružinov
podporil dopoludnia tímy ockov
s deťmi v súťažiach v Areáli netradičných športov na Pivoňkovej ulici. Poobede odštartoval pri závojovej fontáne Parku Andreja Hlinku
verejný galaprogram v rámci IV.
ročníka komunikačno-zážitkovej
kampane Slovensko potrebuje
dobrých otcov. Svetový deň otcov
v Bratislave sa uskutočnil pod záštitou predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja Pavla Freša a starostu Mestskej časti Ružinov Dušana Pekára. Spoluorganizátorom podujatia bol Bratislavský samosprávny
kraj. Partnermi MČ Ružinov a sieť predajní potravín Starý otec.

„Otcovia sú v dnešnej dobe vystavení oveľa väčším
nástrahám, ako v minulosti. Od otcov sa už nečaká, že budú len živiteľmi rodiny. Dnes sú otcovia
multifunkční a za to im patrí naša vďaka. Keď sme
vyrastali, nebolo bežné, že by bol otec priamo zapojený aj do výchovy a fungovania domácnosti. Dnes
je doba inde
a ja, ako
otec troch
detí, som za
to vďačný,“
povedal Pavol
Frešo, predseda Bratislavského samosprávneho
kraja.
Na základe
hlasovania na
facebooku sa

tohtoročnými držiteľmi ocenenia DOBRÝ OTEC 2016
stali Jozef Kosnáč starší z Púchova, Radoslav Junga
z Bratislavy a Erik Varga z Nitry.
„Na Slovensku máme veľa dobrých ockov i starých
otcov – a je škoda, že sa im u nás tak dlhý čas celospoločensky neďakovalo. Veď sú
kľúčoví pre šťastie detí, matiek,
rodín, a prosperitu miest, obcí a komunít, kde žijú,“ povedala predsedníčka Zážitkového združenia AHOJ
Silvia Struhárová, ktoré je hlavným
organizátorom kampane. Jej súčasťou bolo v nedeľu rozdávanie darčekov prítomným ockom a verejné
oceňovanie víťazov celoslovenskej
súťaže DOBRÝ OTEC. „Som rád, že aj
na nás otcov prišiel rad. Úprimne
poviem, že som trošku závidel mamám oslavy ich sviatku. Aj preto ma teší, že oslavy
dňa otcov zažívajú v Ružinove rozmach,“ uviedol starosta Ružinova Dušan Pekár.
V programe excelovali Jazzové trio Jany Bezekovej pri
Základnej umeleckej školy sv. Cecílie, moderátori Rádia Best FM Adam Bačkor a Petra Podkonická, nežná
folková formácia Be.WELL a veselá funky kapela SEMATAM. Zábava v Parku Andreja Hlinku pokračovala a
gradovala až do večera, kde v rámci Ružinovskej promenády vystúpili ďalší umelci ako Robo Opatovský,
Funny Fellows či Fragile.

V hoteli od samého
začiatku
Momentálne v hoteli Sv. Ludmila pracuje 27 stálych
zamestnancov a na akciách, ako sú napríklad svadby
alebo konferencie, spolupracujeme
aj s brigádnikmi. Sú pozície, ktoré
sú stabilné a na ktorých pracujú
zamestnanci viacero rokov ako je
Skaličanka pani Iveta Sládková
od jeho otvorenia v roku 2007. Jej
kráľovstvom je práčovňa, ako ona
operie, tak sa zákazníci vyspia.

Ako hodnotíte 9 rokov Vašej
práce v hoteli?
V roku 2007 som nastúpila do hotela pracovať ako pomocná sila
do kuchyne a neskôr som prešla
do práčovne. Práca je to fyzicky

náročná, ale nie monotónna, pretože si sama rozdeľujem jednotlivé činnosti. Samozrejme, všetko
musí byť načas pripravené.
Koľko práce mávate v bežný
deň?
Väčšinou je to niekoľko desiatok
kusov posteľnej bielizne a uterá-

kov po zákazníkoch, ktorí u nás
prenocovali, ale keď sa pripravuje
svadba, napríklad pre 100 hostí,
tak treba pripraviť všetky obrusy a
stolové prestieranie. Vtedy je toho
viac, ale keď si prácu správne rozvrhnem, dá sa to stihnúť. Takisto
sa starám o pranie pracovných
odevov pre personál.
Baví Vás táto práca?
Som vyučená krajčírka, pracovala som aj vo veľkej krajčírskej firme za strojom, ale tá práca bola

stereotypná a únavná pre oči. Tu
som stále v pohybe, s kolegami si
výborne rozumiem a v hoteli sa
cítim veľmi dobre.

Ostáva Vám po práci čas aj na
nejaké koníčky?
Vychovala som tri deti, ktoré majú
päť vnúčat. Tak sa vždy teším na
ich návštevu, keď im môžem niečo dobré uvariť a upiecť a pohrať
sa s nimi. To je teraz môj najväčší
koníček.

Hotel Sv. Ludmila, ul. Tehelňa 40, Skalica, tel: +421 34 69 77 777, mob: +421 910 856 102,
e-mail: info@hotelsvataludmila.sk, www.hotelsvataludmila.sk
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S ProZáhorí na futbal!
Výherca Matej Kunák si od predsedu ProZáhorí prevzal svoju výhru – 4 lístky na šampionát EURO 2016 v celkovej hodnote 600 EUR. Vo Francúzsku si to naozaj vynikajúco užili!

Výherca 4 lístkov na EURO 2016 si prevzal cenu od
predsedu ProZáhorí Milana Romana a ihneď vycestovali do Francúzska!

Socha slobody či Čínsky múr v Skalickom MAXe
Máte radi cudzie krajiny? Chceli by ste sa pozrieť niekam za hranice, ale momentálne sa
Vám nedá cestovať? Nemusíte cestovať, svet
príde k Vám. ZOC MAX Skalica Vám ponúka
možnosť prísť si pozrieť až 80 modelov slávnych, ale aj menej slávnych
stavieb sveta na výstave 3D puzzle
modelov a to v termíne od 2. 7.
– 22. 7. 2016.
Výstava zaujme každú vekovú kategóriu. Medzi osemdesiatimi slávnymi
stavbami z 35-tich štátov sveta nebudú chýbať stavby ako egypské pyramídy, socha Krista Spasiteľa,Taj Mahal,
Big Ben, Socha slobody, Tower Bridge,
Biely dom, Čínsky múr a mnoho ďalších.
Výstava je doplnená aj o zaujímavé
cestovateľské zábery fotografa Ľuba
Špirka, fotené nielen z pozície človeka,
ale aj z vtáčej perspektívy. Unikátne
zábery budú podané netradičnou formou – projekciou na LCD obrazovkách.

Môžete sa tak tešiť napr. na prehliadku Manhattannu, či New York City.
Veríme, že táto 3D puzzle unikátna výstava poteší oko každého návštevníka, ktorý sa zároveň o

týchto jednotlivých architektonických skvostoch
dozvie mnoho historických faktov a zaujímavostí.
V ZOC MAX Skalica máte slávne stavby sveta ako
na dlani. Tešíme sa na Vašu návštevu :)

www.prozahori.sk
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Staň sa DIEVČA ZÁHORIA!
Staň sa DIEVČA ZÁHORIA. Tak znie nová výzva
v novej letnej súťaži portálu ProZáhorí.sk! Nenechaj si ujsť
príležitosť spoznať zaujímavé miesta, zaujímavých ľudí a prežiť
s nami zaujímavé momenty.
Prihlásené dievčatá musia spĺňať nasledovné pod- TOP 3 podľa hlasovania čitateľov postupujú do
mienky: v čase súťaže musia mať vek minimálne 15 septembrového finále, ostatné finalistky vyberie
rokov, bydliskom Záhoráčky (okr. Skalica, Senica, odborná porota.
Malacky).
Víťazka súťaže DIEVČA ZÁHORIA získa
Od júna do augusta budú
veľa zaujímavých cien od partfotky dievčat zvrejnené na
nerov projektu! Svoje fotky a
facebookovej stránke Proprihlášky posielajte na sefreZáhorí, kde za nich bude
daktor@prozahori.sk (fotka,
môcť verejnosť hlasovať lajmeno a priezvisko, vek, mesto,
kami.
kontakt).

FEST MARINGOTA
prichádza do piateho ročníka s novinkami!
19. – 20. 8. 2016 zavŕši festivalovú sezónu piaty
ročník multižánrového hudobného festivalu Maringota. V pieskovom lome nad golfovým ihriskom
bude tento rok znieť hudba zo všetkých krajín V4.
Mladá pražská skupina Hard to Frame
vás svojou energickou elektronikou postaví na nohy. Tvrdé
beaty a temné zvuky
DnB príde predviesť
DJská crew Technoroid community
z maďarského Szegedu a to najlepšie
z poľskej chillstepovej, dubstepovej a
psytrancovej scény
ukáže DJ Etoka. Z domácich interpretov
sme pre vás vybrali, okrem iných, nestarnúce Karpatské chrbáty a slovenskú reggae ikonu Medial Banana.
Novinkou piateho ročníka je druhý stage, kde sa predstavia hudobníci a DJs zo Záhoria ako napríklad Jablko
Noci, Junkies – acoustic, Lillyem, Neusanf, The_And
a ďalší.

Návštevníci sa určite potešia sprievodnému programu
v podobe workshopov, FOTOEXPO, ako aj ochutnávke
miestnych vín a vegetariánskej či raw kuchyne.

Vstupenky je možné kúpiť v predpredaji na ticketportal.
sk. Cena vstupeniek: permanentka 8€ predpredaj/10€
na mieste; jednodňový vstup 6€ na mieste.
Pre viac info o festivale: maringota.sk
FB: facebook.com/MaringotaFest
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» POME Rudava
ZRUŠENÁ!

Pomerne nový hudobno-športový festival
POME RUDAVA, ktorý sa mal konať 14.
– 15. júla na Záhorí v rekreačnej oblasti
Malé Leváre je ZRUŠENÝ!
Dôvodom sú finančné problémy. Tie v minulosti zasiahli aj SENICA FEST.
„S ľútosťou oznamujeme všetkým našim
priaznivcom, že z technicko-organizačných
dôvodov sme nútení festival ešte pred jeho
štartom zrušiť,“ informujú organizátori na
svojej FB stránke. Propagácii festivalu nepomohli ani známe mená ako Sagan, Hossa či
Hamšík.
Ak ste mali v pláne sa ísť zabávať na festival
POME RUDAVA, môžete ho nahradiť iným festivalom na Záhorí. Napríklad tým najväčším
– CIBULA FESTom.

14

sport

» Futbal

TAXIS a MFK Skalica
v Nemecku!
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» Tenis

Záhorácky pohár ovládla Skaličanka

text: Skalica.sk, foto: TAXIS pre verejnosť
Mladí futbalisti Mestského futbalového klubu Skalica a členovia tanečnej skupiny TAXIS vycestovali počas minulého víkendu do Nemecka aby sa zúčastnili
17. ročníka medzinárodného futbalového turnaja o
pohár primátora nemeckého mesta Gladbeck.

Organizátori pripravili v prvý večer pre účastníkov
zo Slovenska, Francúzska, Anglicka a Nemecka
spoločenský večer a program v ktorom najviac dominovala tanečná skupina TAXIS. Pri vystúpeniach
skupiny fungujúcej v Skalickej ZUŠke aplaudovali
naozaj všetci.
V posledný deň čakal na futbalistov veľký medzinárodný turnaj štyroch krajín a ôsmich tímov. Najviac
sa darilo najstaršiemu ročníku, ktorý sa dostal až do
finále proti Essenu, ten však prehrali. Do Skalice tak
priviezli pohár za druhé miesto. V prestávkach sa
predstavili roztlieskávačky tanečnej skupiny TAXIS.

» Plávanie

Seničan Tomáš Polák
2. vicemajster Slovenska
Počas víkendu 3. – 5. júna 2016 sa v Košiciach konali
Letné majstrovstvá SR v plávaní najmladších žiakov
(kategória 2006 a 2007). Prijatí boli najlepší plavci v
kategóriách, pričom štartovalo 104 chlapcov a 112
dievčat zo 40 klubov Slovenska. Mesto Senica a Plavecký klub AQUA Senica reprezentoval Tomáš Polák,
ktorý vo veľmi silnej konkurencii získal počas piatkových pretekov 3. miesto v disciplíne 50 m prsia a
v nedeľu v disciplíne 200 m prsia si zaslúžene vybojoval taktiež 3. miesto. V sobotu v disciplíne 100 m
prsia mu tretia priečka utiekla 0,6 sekundy a obsadil
nepopulárnu “zemiakovú” priečku.
Tomáš spravil radosť nielen svojím rodičom, ale
najmä svojmu trénerovi Andrejovi Lahovi.

V Sobotu 25. 6. 2016 sa na dvorcoch TK77 Skalica konal 4. ročník Záhoráckeho pohára – tenisového turnaja detí do 10 rokov,
ktorý sa konal opäť pod záštitou o. z. ProZáhorí. V tomto ročníku bola najúspešnejšia spomedzi 18-tich dievčat domáca
Skaličanka Monika Vatlavicová z TK77 Skalica, ktorá vo finále zdolala v jednom sete Natáliu Kročkovú z TC EPIRE Trnava 6:2.
Na 3. mieste sa umiestnili semifinalistky Karolína Bleier z OZ Slávia Trnava a Lucia Čuboňová z TK Kúpele Piešťany.

Historický úspech detí
z tenisového klubu TK77 Skalica
V dňoch 11. – 12. júna 2016 sa uskutočnili regionálne
kolá detského tenisového Davis cupu a Fed cupu. Tejto súťaže sa zúčastňujú dievčatá aj chlapci vo veku do
10 rokov. Pre oblasť okresov Skalica a Senica sa konalo
oblastné kolo v tenisovom klube TK Kúpele Piešťany, kde
bolo zúčastnených 12 družstiev chlapcov a 9 družstiev
dievčat. Tie boli rozdelené do dvoch skupín chlapcov po
šiestich družstvách a dvoch skupín dievčat po štyroch a
piatich družstvách. Tenisový klub TK77 Skalica prihlásil do súťaže
3 družstvá dievčat a
jedno družstvo chlapcov. Družstvo chlapcov v zložení Adrián
Schwach, Šimon Valovič a Krištof Kabzáni
obsadili 2. miesto
v oblastnej skupine so
šiestimi družstvami,
kde zaváhali iba v nedeľu ráno s družstvom Trebatíc.
Družstvo dievčat TK77 Skalica A v zložení Monika Vatlavicová, Emma Danihelová a Gabriela Košecká obsadili
1. miesto vo svojej skupine.
V päťčlennej skupine dievčat mal klub TK77 Skalica zastúpenie až dvoch svojich družstiev a najväčšou konkurenciou podľa predpokladov im bolo družstvo TK Kúpele
Piešťany A. Družstvo TK77 Skalica C v zložení Jasmína

Zdražilová, Diana Černinová a Karolína Kutálková obsadilo v skupine 3. miesto ihneď za družstvom TK77
Skalica B. Družstvo TK77 Skalica B sa zúčastnilo v zložení Katarína Jobusová a Patrícia Oremusová a napokon
skončilo po jedinej prehre s piešťanským družstvom na
2. mieste, a tak si tiež vybojovalo postup do regionálneho kola. Regionálne kolo sa uskutoční 27. – 29. augusta 2016. Dlhoročná kvalitná práca s mládežou v klube
TK77 Skalica sa tak už
v najmladšej kategórii
pretavila do historicky
najpočetnejšieho postupu družstiev klubu
TK77 Skalica na tomto
podujatí, keď zo štyroch
zúčastnených
družstiev postúpili tri.
„Za týmto úspechom
môžeme vidieť nielen
dobré podmienky na
tréning, ktoré sa klub TK77 Skalica snaží svojim hráčom poskytnúť, kvalitných trénerov, ale v neposlednej
rade správny prístup rodičov, ktorí sa snažia svoje deti
v maximálnej možnej miere podporovať,“ zhrnul výsledok tohto podujatia kapitán dievčenských družstiev
TK77 Skalica B a C Mgr. Miroslav Jobus. Všetkým postupujúcim držíme palce v ďalších ešte náročnejších kolách
detského Davis a Fed cupu.
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» Horoskop
BARAN
Rodina, prípadne bývanie sú ústredné témy
mesiaca. Popritom sa naďalej venujete aj finančným záležitostiam, ktorých riešenie dlho nenapreduje dosť rýchlo. Posledný týždeň prinesie navyše veľa
potešenia a to presne podľa vašich predstáv..
BÝK
Pripravte sa na stretnutia a rozhovory. Najmä
s osobnými a pracovnými partnermi, ale
možno aj s príbuznými a ďalšími blízkymi ľuďmi. Koniec
mesiaca prinesie zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnia rodinný život.
BLÍŽENCI
Kondičné aktivity a pracovné povinnosti vás
budú stáť mnoho času a energie. A pritom
máte ešte aj ďalšiu ambíciu - chcete viac zarobiť. Až koncom júla si konečne nájdete čas aj pre ľudí okolo seba.
RAK
Myslíte konečne aj na seba a svoje záujmy a
rozvoj. V návale tvorivosti a entuziazmu sa
rodí aj ďalšie rozhodnutie: Chcete viac zarobiť a získať
väčšiu nezávislosť.
LEV
Neprežívate príliš spoločenské obdobie. Potrebujete si toho veľa premyslieť. K aktivite
vás nútia len určité rodinné záležitosti, ktoré sa teraz riešia v rýchlom tempe. Zásadné zmeny sa rysujú aj v rámci
istého partnerského vzťahu.
PANNA
Júl bude zo začiatku mimoriadne spoločenský. Koncom mesiaca ale predsalen zatúžite
po samote, aby ste sa vlastnými silami vysporiadali s nakopenou robotou, únavou, či chorobou.
VÁHY
Ovláda vás túžba po peniazoch a zdá sa, že
najlepší spôsob, ako ich teraz môžete získať,
je práca. Preto prvé týždne pohltí kariéra. Ale koniec júla
už bude patriť aj priateľom.
ŠKORPIÓN
Budete cestovať, alebo študovať. Všetky nové
poznatky a skúsenosti môžete vzápätí aj
zúročiť. Koncom mesiaca sa totiž objaví zaujímavá pracovná príležitosť.
STRELEC
Tento mesiac bude mať hlboko súkromný
charakter. Koncom júla zatúžite uniknúť a
objaviť nové zážitky a nové obzory.
KOZOROŽEC
Tento mesiac zvládnete neuveriteľné množstvo spoločenských povinností a to aj napriek
tomu, že takmer neustále myslíte na lásku. Koncom júla
však pribudne aj ďalšia téma: majetok a peniaze.
VODNÁR
Máte pred sebou nielen množstvo práce, ale
aj zdravie a kondícia si zaslúžia viac pozornosti. Napriek tomu je možné, že napokon hodíte všetko
za hlavu a budete hlavne randiť a užívať si.
RYBY
Rozširujete si obzory a popritom si užívate.
Posledné júlové dni vyplavia na povrch istú
záležitosť a prinútia vás pristúpiť k radikálnym riešeniam.
■ www.astrotouch.com
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Krížovky s úsmevom
Vy erpaný lovec sa trmáca divo inou,
ke tu na jednej istine vidí malé
táborisko a dvoch mužov ako sedia
pri ohni. Dovle ie sa k ním, s ú avou
si vydýchne a hovorí:
- Som ve mi rád, že vás vidím.
Pred tromi d ami som zablúdil...
- Ve mi sa neradujte. My sme...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovku
dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o ročné predplatné ProZáhorí. Správnu odpoveď pošlite do 26. 7. 2016 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: „... Nemôžem, už nemám šípy!“
Výherca z minulého čísla: Patrik Juráček, Kuchyňa. Výherca získal CD 23 Záhoráckych piesní.
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