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» V skratke

Na Peace feste aj 
ZUŠ Gbely!
Po roku sa vám opäť hlásime s už tra-
dičným PEACE FESTOM. Jeden z po-
sledných festivalov leta, na ktorom 
sa stretávajú priaznivci rockovej hud-
by a uzatvárajú letnú rockovú sezónu 
na Záhorí.
Na PEACE FESTE si za posledné roky 
zahrali najzvučnejšie mená slovenskej 
hudobnej scény. Tento rok sme pre vás 
pripravili program, v ktorom zahrajú: 
THE PARANOID, U.K.N.D, SANCHEZ 
AMSTERDAM, STOKORUN a ESO. Začí-
name o 19.00 sprievodným programom 
ZUŠ Gbely.

Novinkou na festivale je aj akcia Ha-
ppy Hour. V čase od 19.00 do 20.00 je 
vstup za 3 eurá. Po ôsmej je to už za stá-
lych 5 eur. (Deti do 15 rokov majú vstup 
počas celej akcie za 3 eurá a držitelia pre-
ukazu ZŤP zadarmo.)

HARMONOGRAM:
19:00 – sprievodný pro-
gram ZUŠ GBELY: HS Alarms 
a TS ENDY
20:15 – Eso
21:15 – Sto Korun
22:20 – Sanchez Amster-
dam
23:30 – The Paranoid
01:00 – U.K.N.D.

Skalické dni 2016: 
Hex, Rytmus, Strapo či Eva Pilarová

Ceny vstupeniek:

PREDPREDAJ

2-dňová permanentka

5,00 € – Dospelí
2,00 € – Deti do 130 cm, seniori nad 60 rokov vrátane, 
ZŤP po predložení preukazu

PREDAJ NA MIESTE

2-dňová permanentka

7,50 € – Dospelí
4,00 € – Deti do 130 cm, seniori nad 60 rokov vrátane, 

ZŤP po predložení preukazu

Sobota 24. 9.2016

5,50 € – Dospelí
2,00 € – Deti do 130 cm, seniori nad 60 rokov vrátane, 
ZŤP po predložení preukazu

Nedeľa 25. 9. 2016

4,50 € – Dospelí
1,50 € – Deti do 130 cm, seniori nad 60 rokov vrátane, 
ZŤP po predložení preukazu

deti v kočíku – zdarma

Každý rok sa v centre mesta Skalica uskutočnia Skalické dni. V tomto roku tomu bude tak 24. – 26.9. Festival 
v dnešnej podobe predstavuje množstvo tradícií, hudby, tanca, výstav, športových podujatí a zábavy pre všetky 
vekové kategórie.
V tomto roku sa na dvoch stageoch predstavia mená ako Eva Pilarová, Aless, Taxis, FS Skaličan, Slza, Smejko 
a Tanculienka, Hex, Noc a deň, Rytmus či Strapo. Nebude chýbať ani veľký dobový jarmok, ohňostroj, ukážky 
dobových remesiel či historický sprievod.
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zdroj: dennik.hnonline.sk
Najmodernejšiu železničnú trať budeme mať cez 
Záhorie po hranicu s Českom. Cestujúcim ušetrí na 
celej trase desiatky minút. Realizácia projektu bude 
stáť pol miliardy eur. Suverénne najvyšší príspevok 
poputuje železniciam na modernizáciu trate od 
hranice s Českom po Bratislavu. Jazdiť by sa po nej 
malo dvestovkou, bude to teda najmodernejší úsek 
na Slovensku. Pre Slovákov to znamená napríklad 
rýchlejšiu cestu do Prahy. Tá sa po investícii výrazne 
skráti. Projekt by mal byť v prevádzke v roku 2020!

Trať od Bratislavy po hraničný priechod Brodské má 
skoro sedemdesiat kilometrov. Zmodernizovať by sa 
pritom konkrétne malo asi dvadsať kilometrov od 
Devínskej Novej Vsi po Malacky 
a skoro sedem kilometrov od 
Kútov po hranicu. Cestujúcim 
sa na celkovej trati od Štúrova 
po Kúty ušetrí desiatky minút. 
„Celková úspora času v po-
rovnaní so súčasnou vlakovou 
dopravou by mala dosiahnuť 

38 minút,“ napísal v stanovisku komunikačný odbor 
ministerstva dopravy. V súčasnosti sa na tomto ťahu 
nechodí príliš rýchlo, aj keď vozne medzinárodných 

vlakov by zvládli aj rýchlejšiu 
jazdu. „Trať je dvojkoľajná, 
elektrifikovaná, maximálna 
rýchlosť je 140 km/h. Ale na 
väčšine úsekov sa jazdí pomal-
šie – 100 až 120 km/h,“ pove-
dala šéfredaktorka Železničnej 
revue Desana Mertinková.

» Cestovanie vlakom na Záhorí bude najrýchlejšie na Slovensku!

Letná turistická atrakcia na Záhorí 
Bobria Hrádza v Kuchyni

Náučno-rozprávkový chodník „Bobria hrádza“ okolo 
vodnej nádrže v obci Kuchyňa na Záhorí približuje histó-
riu obce a priehrady, prírodu ale aj krátke dobrodružstvá, 
ktoré zažívala rozprávková vodná víla Amálka.

Jedinečnosť projektu je v tom, že časť chodníka vedie 
priamo ponad vodnú hladinu priehrady. Vybudovanie 
chodníka trvalo približne dva roky, projekt podporil do-
táciou aj Bratislavský kraj. Dĺžka toho náučného chodní-
ka je asi 1,6 km, ale samotná lávka nad vodou má okolo 
300 metrov.

Rozprávkové 
popoludnia v kaštieli

V rámci Kultúrneho leta pripravilo Mest-
ské centrum kultúry Malacky Rozprávkové 
popoludnia v kaštieli, ktoré sme odštarto-
vali v nedeľu 10. júla.

Počasie nám prialo a nádvorie kaštieľa sa 
začalo zapĺňať detičkami a ich rodičmi už po 
šestnástej hodine. Pripravené bolo príjemné 
posedenie, kde si deti v tvorivej dielničke 
kreslili. V dekách a tulivakoch si čítali knižky 
alebo len pohodovo leňošili v tieni stromov. 
Každý sa mohol sám občerstviť pripravenou 
citrónovou vodou, prípadne kávou, čo dotvá-
ralo naozaj rodinnú atmosféru celej akcie. 
Improvizované hľadisko na nádvorí kaštieľa 
sa pomaly začalo zapĺňať a od 17.00 h sa 
predstavilo Divadlo Žihadlo s rozprávkou Ko-
hútik a sliepočka. O tom, že celé popoludnie 
bolo naozaj vydarené svedčí aj to, že detič-
kám i rodičom sa z tohto čarovného miesta 
nechcelo ani odísť.

Kto tam nebol, nemusí zúfať. Ďalšie rozpráv-
kové popoludnia v kaštieli sa konajú každú 
nedeľu až do 21. 8.

Na podujatie je vstup voľný. Tešíme sa na vás.
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VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

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

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište

Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur 

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč 
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov

Okres Malacky
Gajary

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

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

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

» Letná zážitkománia 
s MAXom v Skalici

Nakúpte v ZOC MAX Skalica v ktorejkoľvek 
prevádzke, v termíne od 28. 7. 2016 do 21. 8. 
2016, v hodnote nad 10,– Eur, zaregistrujte si 
svoj pokladničný doklad v našej aplikácii na 
FB profile. Získate tak možnosť výhry.
Každý deň žrebujeme jedného výhercu 
v termínoch:
28. 07. – 07. 08. 2016 výhra každý deň – 2 ks 
detský lístok – Výletná plavba s lodivodom – 
Baťov kanál.
08. 08. – 14. 08. 2016 výhra každý deň – 1 ks 
celodenný rodinný lístok – Prírodné kúpalis-
ko v Zlatníckej doline.
15. 08. – 21. 08. 2016 výhra každý deň – 2 ks 
V.I.P. vstupeniek – Multikino Cinemax v ZOC 
MAX Skalica.
V poslednom žrebovaní budete navyše 
súťažiť o víkendový pobyt pre dvoch s pol-
penziou v Aquacity Poprad.
Žrebovanie výhercu prebehne každý deň 
o 24:00.

Najlepšie ukončenie leta na Baťovom kanáli!

zdroj: Národná dialničná spoločnosť

Národná diaľničná spoločnosť v piatok 8. júla 2016 
slávnostne prestrihla pásku stavby ekoduktu na Záhorí. 
Motoristom sme touto stavbou zabezpečili bezpečnejší 
prejazd úsekom diaľnice 
D2 – vysoká zver, ako je-
lene, srnce či diviaky vyu-
žijú na migráciu ekodukt 
pri Moravskom Svätom 
Jáne.

Diaľnica D2 od Bratislavy 
po hranicu so susednou 
Českou republikou tvorí 
umelú bariéru brániacu 
voľnému pohybu zveri 
v krajine a prirodzenej 
genetickej výmene jedincov či osídľovaniu lokalít. Vy-
budovaním ekoduktu vznikol komunikačný priestor nad 
diaľnicou D2 pre migrujúcu zver, ktorá bude bezpečne 
prevedená na druhú stranu. Zároveň sa zmenší frekven-
cia vstupov živočíchov na diaľnicu a nehôd zapríčinených 

kolíziou zveri s vozidlami. Výsledkom bude zvýšenie 
bezpečnosti.

Ekomost je súčasťou projektu AKK Basic v rámci cezhra-
ničnej spolupráce Slovenska a Rakúska. Cieľom tohto 

projektu je zachovanie 
migračnej trasy zveri 
v rámci Alpsko-karpat-
ského koridoru. Gestor-
mi projektu boli Krajinská 

vláda Dolného Rak-
úska a rakúska 

d i a ľ n i č n á 
spoločnosť 
A S F I N A G , 
za slovenskú 

stranu rezorty 
dopravy, životné- ho prostredia, 
bratislavská a trnavská župa a Národná diaľničná spo-
ločnosť. Spoločné vyhlásenie, ktoré predstavovalo závä-
zok budovať zelené mosty pre migráciu zveri, podpísali 
susedné krajiny koncom januára 2012.

Párty aká v Skalici ešte nebola! Zakončenie 
leta vo velkom štýle sľubujú organizátori Ska-
lica Festu. Ten sa uskutoční 26. 8. v priesto-
roch Baťovho kanála v Skalici.

Za mixpultom sa vystriedajú mená slovenskej 
a českej DJ špičky ako Mairee, Robert Burian, 
Matamar, John Culter, Richard Reynolds, DJ 
TDHS, Djane Dia, DJ TONY (rezidenti Time 4 
HOUSE).

Vstupné je 9 EUR.

Na Záhorí sa otvorila slovensko-rakúska 
hranica pre zver

VIDEO u nás na 
webe!
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ZLK bude mať onedlho 
dvadsaťpäť

História spoločnosti, ktorá sa začala na zelenej lúke 
pod rukami Jána Kosa, siaha až do deväťdesiatych 
rokov minulého storočia. Zručnosť pána Jána Kosa, 
ktorý všetky riešenia sám navrhoval a konštruoval 
nebrala konca. Logické vyústenie jeho šikovnosti 
dáva predobraz spoločnosti ZLK s.r.o.
Spomienky na prvé výrobky, na prvé peniaze za 
vyrobené výrobky a veľká drina. Tak by sa dala cha-
rakterizovať počiatočná snaha majiteľa spoločnosti 
Jána Kosa. Teraz spoločnosť riadia jeho deti – syn 
Ján ml., a dcéra Renáta. Rodinná firma ZLK s.r.o. má 
teda svojich pokračovateľov. A nielen to. Spoločnosť 
má veľkú nádej a svetlú budúcnosť najmä vo svojich 
vnukoch.
Všetky dni 
však neboli 
svetlé, tak to 
býva, ale ob-
rovská vôľa, 
snaha a kva-
lita výrobkov dávala šancu prežiť tejto spoločnosti. 
A podarilo sa... V súčasnosti zamestnáva firma viac 
než sto zamestnancov. Nárast práce, väčšie zákazky, 
väčšie obraty, to všetko viedlo v roku 2009 k trans-
formácii spoločnosti na „eseróčko“. Nasledoval ná-
kup hál, vybavenia, priestorov, aby sa spoločnosť 
mohla ďalej rozvíjať.
ZLK s.r.o. patrí v súčasnosti k najvýznamnejším pod-
nikom na Záhorí a k najvýznamnejším výrobcom 
strojárenských výrobkov. „Je úžasné pozorovať, čo 
náš otec dokázal. Je neskutočné, čo dokázal z nuly, 
patrí mu náš veľký obdiv. Teraz našu spoločnosť 
sleduje z diaľky, napriek tomu si stále vážime jeho 
názory a priania. Aj vo svojom veku sa neustále 
venuje výrobe a najrôznejším vychytávkam, ktoré 
môžu celú výrobu zefektívniť, zlepšiť a zjednodu-
šiť. Je skvelé, že má ešte stále chuť nám pomáhať,“ 
dodáva dojatá konateľka spoločnosti, PhDr. Renáta 
Vyskočová.

Skalický prístav hostil inline korčuliarov

Nedeľný podvečer na Baťovom kanáli v Skalici patril už 
po ôsmykrát korčuliarom. Ôsma Inline paráda prilákala 
sedemdesiat vyznávačov koliesok v rade. Pre všetkých 
návštevníkov boli pripravené inline súťaže o veľa krás-
nych cien. Vrcholom ôsmej Inline parády 2016 bol pokus 
o prekonanie národného rekordu v inline reťazi korču-
liarov.

Celou Inline parádou sprevádzal brnenský DJ a promo-
tér, DJ Ritallin. Pre účastníkov bol pripravený zaujímavý 
sprievodný program. Súťaž na rýchlosť, slalom, jazda 
v kostýmoch a pároch. Pre všetkých účastníkov boli 
pripravené zaujímavé ceny. Najmä DM Drogerie Markt 
Slovakia, Hotel sv. Ludmila a CK Kudrna venovali ceny, 
o ktoré súťažili, ako dospelí, tak deti.

Pre návštevníkov bol pripravený tiež bodyzorbing a 
ukážka LaCrosse od Skalica Chiefs LaCrosse team. Skryté 
talenty pomáhala hľadať tiež európska nadácie Sunrise, 
ktorá podporuje nadané deti z najrôznejších kútov Eu-
rópy. Všetci účastníci získali navyše plavebné lístky na 
Baťov kanál, a tak všetci opúšťali prístav s darčekom. 
„Akciu sme chystali starostlivo, veľmi ďakujeme všet-
kým našim partnerom. Sme radi, že sa zišlo aj dosť 
organizátorov a vo veľkej konkurencii aj celkom dosť 
návštevníkov. Bohužiaľ rekord sme tento rok nepreko-
nali, ale veríme, že budúci rok sa nám to podarí,“ dodá-
va konateľka spoločnosti Prvá plavebná, prevádzkovteľa 
Prístavu Skalica, Martina Wagner.

zdroj: senica.sk
Takto zhruba pred rokom, koncom augusta 2015 sa 
začala Kunovská priehrada vypúšťať. Od konca októbra 
je priehrada bez vody a dno postupne zarastá.  Seniča-
nia, rybári, či rekreanti, ktorí majú túto vodnú plochu 
pri meste Senica v obľube sa často pýtajú, kedy bude 
priehrada opäť napustená. Na množstvo otázok sa po-
kúsil získať odpovede primátor mesta Branislav Grimm, 
ktorý sa koncom júla stretol priamo na Kunovskej prie-
hrade s riaditeľom závodu Dunaj zo Slovenského vodo-
hospodárskeho podniku Ivom Dvořákom.
Všetky práce na rekonštrukcii Kunovskej priehrady, kto-
ré sú rozdelené na niekoľko častí, boli naplánované na 
roky 2016 – 2017.  Začiatok prác bol posunutý zhruba 
o dva mesiace neskôr. Podľa hovorcu Slovenského vo-
dohospodárskeho podniku Pavla Machavu, dôvodom 
tohto posunu bolo nepriaznivé počasie a nevyhovujúce 
podmienky pre začatie prác v samotnej nádrži, ktoré 

spôsobila vysoká spodná a povrchová voda v hornej a 
spodnej nádrži.  Momentálne  práce na rekonštrukcii 
pokračujú plynule ďalej. Podzemná voda však robí aj 
naďalej problémy a  zatápa samotné dno nádrže. Na 
vyriešenie tohto problému bol vykopaný odvodňovací 
rigol, ktorý sa tiahne pozdĺž nádrže a zachytáva túto 
vodu z priečnych rebier, ktoré sú vybudované pozdĺžne 
na dne.
Aktuálne sa pracuje na odťažení nánosov z hornej ná-
drže. Okrem toho je na Kunovskú priehradu dovážaný 
lomový kameň v objeme zhruba 300 m3 na opravu 
prehrádzky, ktorá oddeľuje hornú nádrž od dolnej. Ďa-
lej je naplánované prečistenie nádrže a oprava zemnej 
hrádze, oprava betónových konštrukcií funkčného ob-
jektu, oprava betónového opevnenia návodného sva-
hu, oprava koruny hrádze a sanácia vzdušného svahu 
hrádze, oprava drenážneho systému a oprava kovových 
konštrukcií na funkčnom objekte.

Na stavbe 
momentál-
ne pracuje 
10 ľudí, 
ktorí strie-
davo ob-
sluhujú je-
den žeriav, 
n a k l a d a č, 
jednu UDS, dva buldozéry  a tri nákladné autá. Okrem 
toho šesť nákladných áut vozí na stavenisko cestné 
panely, ktoré budú neskôr slúžiť ako prístupová cesta 
do nádrže. Celkové predpokladané náklady na revíziu 
vodnej stavby sú cca 2 555 000 €.
Podľa vyjadrení hovorcu Slovenského vodohospodár-
skeho podniku je predpokladaným termínom na ukon-
čenie prác a začatie napúšťania vodnej nádrže Kunov IV. 
kvartál roku 2017.

» Ako postupujú práce na Kunovskej priehrade?
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ilustračné foto

Senickí policajti zadržali muža, 
ktorý narobil škody za 12500 eur
Policajti zastavili auto, v ktorom sedeli dvaja muži aj s nakradnutými vecami 
v hodnote za takmer 4000 eur. Mužov zadržali a najmä zlaté šperky, 550 eur 
v hotovosti a iné cennosti, ktoré ukradli manželom, zaistili. Ku krádeži došlo 
v stredu, 20. 7. počas dňa v obci Prietrž. 43-ročný Peter vylomil zámok a celý 
byt prehľadal, poškodil zariadenie a do auta Ford Focus nakoniec naložil dvoje 
huslí, niekoľko kusov zlatých retiazok, prsteňov, náušníc a iných šperkov zo zla-
ta, značkový fotoaparát a hotovosť. Veci v hodnote 3850 eur policajti nakoniec 
vrátili pôvodným majiteľom. Škoda na zariadení im však zostala a manželia ju 
po krádeži vyčíslili na ďalších 740 eur.

Počas vyšetrovania tohto prípadu objasnili policajti aj ďalšie krádeže, z ktorých 
je podozrivý Peter P. z Veľkých Levárov. V polovici apríla (17. 4.) sa mal vlámať 
do rodinného domu v obci Moravský Svätý Ján, 5. 6. vykradol rodinný dom 
v obci Kuklov, 8. 6. nahlásil majiteľ rodinného domu v Sobotišti krádež elektro-
niky za 3390 eur a škodu za 200 eur a 13. 6. sa mal obvinený vlámať počas dňa 
aj do rodinného domu v obci Dojč. Okrem zlata si odniesol aj niekoľko kusov 
pamätných mincí. Policajti v rámci vyšetrovania vykonali domovú prehliadku, 
pri ktorej sa podarilo zaistiť dva šperky. Tie budú po identifikácii poškodenými 
vrátené späť. Krádežami spôsobil škody za 12500 eur.

Na základe dôkazov polícia obvinila Petra P. zo zločinov krádeže, prečinov po-
škodzovania cudzej veci a porušovania domovej slobody. Vyšetrovateľ zároveň 
spracoval návrh na jeho väzobné stíhanie, s ktorým sa stotožnil prokurátor aj 
súd, a policajti tak v sobotu eskortovali obvineného do ústavu na výkon väzby. 
V minulosti trestanému mužovi hrozí za tieto skutky strata slobody na 3 až 10 
rokov.

Muž po náraze do stĺpa v Kútoch 
podľahol zraneniam
K vážnej udalosti s tragickým koncom došlo v okrese Senica. Na Ulici Brnenskej 
v Kútoch narazil Renault Scénic do stĺpu verejného osvetlenia. Pri nehode sa 
zranili dvaja muži vo veku 23 rokov, 24-ročný muž zraneniam na mieste nehody 
podľahol. Po nehode zistili policajti obom zraneným mužom alkohol, jednému 
namerali hodnotu 0,85 mg/l alkoholu v dychu a druhému 0,26 mg/l. Policajti 
v týchto chvíľach stále zisťujú, kto z trojice mladých mužov sedel v čase nehody 
za volantom ako aj presné príčiny nehody.

Timotejko († 2) zahynul pod kolesom 
otcovho traktora: Jeho bezbranné telíčko 
nemalo žiadnu šancu!

zdroj: cas.sk

Maličký Timotejko († 2) len pred pár dňami oslávil svoje druhé narodeniny. Pre celú 
rodinu bol veľkým slniečkom. Nešťastná udalosť však v okamihu všetko zmarila.

Jeho otec pracoval v záhrade rodinného domu s traktorom. Chlapček, ktorý v trak-
tore sedel vedľa otca, v okamihu vypadol a ocitol sa priamo pod kolesami veľkého 
traktora. Lekári už chlapčekovi nedokázali pomôcť.

Obrovská tragédia sa stala v piatok podvečer. Otec na svojom traktore vykonával 
poľnohospodárske práce v záhrade rodinného domu. Do traktora zobral aj svojho 
najmladšieho synčeka Timotejka († 2). Chlapček z neho v okamihu vypadol. Obrov-
ské koleso z traktora mu prešlo po hlavičke. „Dvojročný chlapec vypadol z kabíny 
traktora, pričom utrpel zranenia, ktorým podľahol. Polícia začala trestné stí-

hanie pre usmrtenie a vyšetruje okolnosti, za akých sa udalosť stala,“ povedala 
trnavská krajská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

Záchranári boli na mieste udalosti takmer okamžite. „Pacienta sme resuscitovali a 
napojeného na umelú pľúcnu ventiláciu transportovali do najbližšej nemocnice 
do Skalice,“ povedal hovorca záchranárov Jozef Minár. V skalickej nemocnici však už 
lekári nemohli nič robiť, chlapčeka prijali mŕtveho.

Celá rodina sa topí v slzách. „Len prednedávnom oslávil svoje druhé narodeniny, 
tak sa tešil z darčekov,“ hovorí užialená suseda. Timotej mal ešte troch súrodencov. 
Nikto z dediny si nevie vysvetliť, ako sa také nešťastie mohlo stať. „Timotejko mal 
veľmi rád traktory, on bol také šidielko, bol veľmi milý, stále usmiaty a slniečkom 
pre celú rodinu. Bude im nesmierne chýbať, bol to ich maznáčik,“ dodáva suseda. 
Rodina je na tom po nešťastí veľmi zle, zasahovať u nich musela záchranka ešte 
v piatok večer. Čo sa presne v záhrade stalo, vie len samotný otec, ktorý teraz bude 
musieť všetko vysvetľovať polícii. Najhorší trest má však už na svojich pleciach do-
životne – stratu svojho milovaného synčeka.

Slniečko rodiny: Timotej († 2) bol najmladším dieťaťom manželov, otec i mama ho neskutočne 
milovali. foto: fb

Stroj smrti: Chlapčekovi obrovské koleso traktora prešlo po hlavičke. foto: Zuzana Šišovská
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Majitelia historických vozidiel sa stretli na Adamove

Hlavným usporiadateľom od roku 2013 je Mesto Gbely. 
Tohto roku bolo registrovaných 46 posádok vozidiel, z toho 
20 motocyklov a 26 automobilov. Najstarším vozidlom 
stretnutia bol automobil FORD A z roku 1928, ktorý prišiel 
predstaviť pán Karl Dieter Wieland z mesta Murr (Nemec-
ko). Po krátkom privítaní účastníkov a oboznámení s pro-
gramom sa o 10. hodine za spoluúčasti polície presunuli 
vozidlá na 79-kilometrovú spanilú jazdu cez Brodské, Lan-
žhot smerom do mesta Břeclav. V spolupráci s Městským 
muzeem a galerií Břeclav mali účastníci možnosť prehli-
adky Lichtenštajnského zámočka na Pohansku, v ktorom 
sa nachádza archeologické múzeum Veľkej Moravy – ra-
nostredovekej ríše z 9. storočia. Po prehliadke múzea, od-
počinku a malom občerstvení místostarosta Města Břeclav 
Svatopluk Pěček odovzdal ocenenie Pohanska, ktoré získal 
Jiří Vrzal z Brna s motocyklom Norton ES2 a Václav Havel z 
Brna s automobilom MGTC z roku 1947. Poďakovanie patrí 
pánovi Petrovi Gajdovi (správca Pohansko) a vedeniu Města 

Břeclav, za umožnenie vjazdu vozidiel do chránenej oblasti 
povodia Dyje.
Kolóna vozidiel ďalej pokračovala smerom cez Kúty, Čáry 
do mesta Šaštín-Stráže, k Bazilike Sedembolestnej  Pan-
ny Márie, kde pán farár don Peter Barina požehnal všetky 
historické vozidlá na šťastnú jazdu. Po krátkej výstave sa 
kolóna presunula cez Smolinské do mesta Gbely, kde ich 
čakal obed v dome kultúry. Gbelania tak mali možnosť po-
čas obedňajšej prestávky si prezrieť vozidlá. Posledná etapa 
bola naplánovaná cez Petrovu Ves, okrajom mesta Holíč a 
cez Kopčany späť do rekreačnej oblasti Adamov. Počas ce-
lého dňa nás sprevádzal kameraman zo Západoslovenskej 
televízie. Fotografie z tohto stretnutia nájdete na www.
rajce.net – adamovske jazera 2016, video zapadosloven-
ska televizia.
Pre čitateľov, ktorým typy áut nehovoria veľa, jedno malé 
prirovnanie. Na stretnutí sme mali napríklad také typy vo-

Po polročnej príprave sa v sobotu 30.07. v rekreačnej oblasti Adamov zišli majitelia historických vozidiel 
na 11. letnom stretnutí HV – ADAMOVSKÉ JAZERÁ 2016.

» naj...
Najstaršie vozidlo – automobil: Karl Dieter 
Wieland FORD A 1928 – Murr, Nemecko
Najstaršie vozidlo – motocykel: Ernst 
Štefan JAWA 175 1936 – Gajary, SR
Renovácia vozidla ČSSR – automobil: Krys 
Miloš ŠKODA FELÍCIA 1961 – Polešovice, ČR
Renovácia vozidla ČSSR – motocykel: Mar-
tinček Anton JAWA 552 STADION – Skalica, SR
Renovácia zahraničné vozidlo – automo-
bil: Vystrčil Vladislav CHEVROLETZ MASTER DE 
LUX 1938 –Břeclav, ČR
Renovácia zahraničné vozidlo – motocy-
kel: Kubaška Vladimír NoRTON ES2 – Senica, 
SR
Najstarší súťažiaci stretnutia pre rok 
2016: Nič Jozef – Ladná, ČR
Najmladší účastník stretnutia pre rok 
2016: Tomša Dano – Malacky, SR
Kategória žena vodička:
Pavelková Hanka ČZ 250sport –Senica, SR
Pochylá Petra ČZ 175 – Holíč, SR
Weberobá renata ŠKODA MB –Otrokovice, ČR
Sázavská Alena GCS HAWKE – Střelnice, ČR

zidiel ako napríklad Hadraplán, ktorý poznáte z fil-
mu Vrchní, prchni!, ďalej Citroen X19 z filmu Fanto-
mas, Citroen 2CV z filmu Žandár zo Saint Tropéz, či 
automobil Triumph z Agent 007 – James Bond.
Na záver ďakujeme všetkým zainteresovaným: Mes-
to Gbely, Správa mestského majetku Gbely, Městské 
muzeum a galerie Břeclav, Polícia SR, Polície ČR, 
Lesy ČR, Mesto Šaštín-Stráže, bufet ELVIS Adamov, 
Polícia Brodské a všetkým sponzorom a pomocní-
kom, ktorí umožnili opäť usporiadať v Adamove 11. 
letné stretnutie historických vozidiel Adamovské 
jazerá 2016.

Schopní a zodpovední ľudia, takých potrebujeme, nesie sa z Kovotvaru
Výrobné družstvo Kovotvar z Kútov je jedným z historicky 
najsilnejších subjektov v regióne. Vo svojej výrobe zamest-
nával kedysi až šesťsto zamestnancov. V súčasnej chvíli za-
bezpečuje výrobu, ktorá putuje z 95% na zahraničné trhy, 
má okolo 100 zamestnancov a ďalšiu stovku hľadá. Nájsť 
tých správnych ľudí je však oriešok.
Spoločnosť obsadzuje dlhodobo veľmi vysoké priečky v naj-
rôznejších slovenských anketách o najlepšieho zamestnáva-
teľa. Aj napriek tomu však stále zamestnancov hľadá. Kovotvar 
ponúka najrôznejšie benefity a veľmi zaujímavé finančné 
ohodnotenie, k tomu sa v posledných rokoch každoročne vy-
pláca aj 13. a 14. plat. Dobrá dostupnosť na železničnom uzle 
a situácia spoločnosti blízko stanice dáva zamestnancom veľmi 
dobré podmienky pre prácu v Kovotvare. „Všetkých zamest-
nancov zaučíme, máme veľmi dobre 
rozvrhnutý pracovný čas a myslím si, 
že platové podmienky na náš región 
sú nadštandardné,“ hovorí výkonná 
riaditeľka spoločnosti, Marcela Toko-
šová.
Spoločnosť Kovotvar hľadá zamest-
nancov primárne do výroby, ako na-
stavovača strojov, nástrojára, obsluhu 

lisu, lasera a ďalších obslužných zariadení.
A čo je podľa úspešnej a uznávanej podnikateľky najväčší súčas-
ný problém trhu práce? „Tvrdím, že získať perspektívneho 
nástrojára je prakticky nemožné. Firmy sa s týmto vyspori-
adavajú samé. To znamená že zamestnajú veľakrát i človeka, 
ktorý nemá s daným oborom absolútne nič spoločné a inves-
tujú do neho náklady na zaučenie.“
Na Slovensku sa kritizuje systém vzdelávania. Produkujú podľa 
vás školy absolventov bez uplatnenia? „Presne tak! Školy pro-
dukujú absolventov bez toho, aby mali v praxi opodstatne-
nie a uplatnenie. Každý potom takto otitulovaný prestáva 
mať záujem o manuálne zamestnanie. Ani absolventi z pri-
emysloviek už nie sú ochotní prezliekať sa v práci do mon-
térok, veď oni majú maturitu! Pokiaľ ide o úroveň znalostí 

slovenského pravopisu tak to je nao-
zaj na zaplakanie. Čo sa týka znalosti 
cudzích jazykov, pár mladých ľudí, 
ktorí už boli niekde vycestovaní za 
prácou, poznajú iba základy daného 
jazyka. Deti nevedia počítať z hlavy, 
nepoznajú násobilku, nedokážu ro-
biť si písomné poznámky z nejakého 
školenia. Všetci do jedného ovládajú 

facebook, no prezentáciu v Power pointe nevedia urobiť ani 
len vo svojom materinskom jazyku. Nehovorím už radšej o 
komunikácii ako takej. Deti tu u nás v regióne Záhoria do-
konca nevedia rozprávať po slovensky!!
Skúšali ste nadviazať spoluprácu so strednými školami, kde by 
ste si dopredu vychovali budúcich zamestnancov? „Áno skúšala. 
Ak priemyslovke ponúknem, že chcem po praktickej stránke 
„vychovávať“ jej študentov, iba ma vypočujú a povedia, že 
aktuálne takých študentov, ktorí by sa mi hodili nemajú. 
Dôvod je, že som danej škole nepriniesla „moje dieťa“ – štu-
denta, ktorý sa rozhodne študovať na ich škole kvôli tomu, že 
som ho presvedčila ja, a inak by na túto školu študovať ne-
šlo, a pri tomto všetkom je dobré, ak takýchto mojich detí im 
prinesiem minimálne okolo 10 každý rok, aby sa im oplatilo 
otvoriť aspoň zmiešanú triedu. Duálne vzdelávanie je apliko-
vateľné tam, kde je potreba nových pracovníkov každoročne 
aspoň pol triedy jedného odboru. Čo pre firmu so stovkou za-
mestnancov je nepredstaviteľné. Ďalej veľmi demotivujúce 
pre zamestnávateľov je, že nedostanú od štátu za túto snahu 
a prácu žiadnu, ani len najmenšiu úľavu,“ uzaviera tému za-
mestnanosti Tokošová.
Viac informácií o spoločnosti a možných pracovných ponukách 
nájdete na www.kovotvar.eu.



Pozrite si našu fotoreportáž 
z najväčšieho Česko-Slovenského festivalu CIBULA FEST!

Photo by: Erik Formánek a Michal BmPhoto Baránek

»CIBULA FEST 2016
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Chodníky v meste budú 
krajšie a bezpečnejšie

zdroj: malacky.sk, text a foto: I. Sochorová

Malacky začali vo veľkom opravovať chodníky. 
Súbežné rekonštrukcie si samozrejme vyžia-
dajú nevyhnutné dočasné zníženie komfortu 
pre peších a čiastočné dopravné obmedzenia 
v nutnej miere. Samospráva prosí obyvateľov 
o pochopenie, koniec všetkých prác sa predpo-
kladá najneskôr do 2. septembra.

Aktuálne už prebieha rekonštrukcia chodníka 
na Mierovom námestí oproti súdu, kde treba 
dávať pozor na dočasné dopravné značenie. 
Pôjde o úplnú revitalizáciu, novinkou bude 
pozdĺžne parkovanie so zelenými ostrovčekmi, 
mobiliárom a stromami. Cyklisti sa môžu tešiť 
na nový originálny malacký typ cyklostojanov.

V pondelok 8. augusta sa začala rekonštrukcia 
chodníka od bašty po ZŠ J. Dérera, teda pozdĺž 
hlavnej cesty M. R. Štefánika (pokračovanie 
chodníka na Mierovom námestí). Chodník vy-
menia aj s podkladovými vrstvami a povrch 
bude dláždený. Odvod dažďovej vody budú 
zabezpečovať žľaby do kanalizácie. Zároveň 
odstránia kolízne miesta pri vchode do ZŠ, kde 
chodník rozšíria a stupeň do školy upravia. Do-
pravné obmedzenia sa dotknú len lokálnych 
vjazdov.

V tejto dobe pribudne nový chodník aj na Zá-
horáckej ulici a spojí ju s vnútorným blokom na 
ulici 1. mája. V septembri, keď je priaznivejšie 
počasie na výsadbu, bude dokončená výsadba 
zelene a stromov v jeho okolí.

Takisto príde k zmene povrchu a úprave vstupov 
chodníka popri rekonštruovanom parkovisku, 
kde pôvodný asfalt nahradia dlaždice, pribudnú 
koše, stojany na bicykle a nové lampy. Doprav-
né obmedzenia môžu spočívať predovšetkým v 
prítomnosti nákladných vozidiel na parkovisku. 
V rámci ukončovacích prác rekonštrukcie parko-
viska vysadia tridsať nových stromov a zatráv-
nia nespevnené plochy. Príde aj k ohradeniu 
kontajnerových stojísk.

5. ročník Športového dňa v Čáčove
zdroj: senica.sk, text: Slavomír Bučák, foto: Marek Štít-
ny

V sobotu 6. augusta sa konal 5. ročník Športového dňa 
v senickej mestskej časti Čáčov. 
Počasie vyšlo na jednotku, a tak 
sa mohlo odštartovať súťaženie 
i zábava.

K dobrej atmosfére a súťaženiu 
prispeli Dobrovoľný hasičský 
zbor Senica spolu s dobrovoľ-
níkmi civilnej ochrany a ďalšími 
dobrovoľníkmi, ktorí mali pre 
deti pripravené rôznorodé súťaže i vedomostné hry. Deti 
sa tak mohli do sýtosti realizovať pri rôznych súťažných 
úlohách a nakoniec ich zužitkovať v hlavnej súťaži o ceny 
a medaile. V priebehu dňa spestril program miestny Ky-
nologický klub Čáčov, ktorý predviedol svoju výcvikovú 

činnosť v podobe niekoľkých úkážok poslušnosti i obra-
ny. Taktiež miestni chovatelia koní prišli spestriť poduja-
tie  a odviesť sa v sedle mohli nielen deti, ale aj dospelí.

Okrem detských súťaží prebie-
hala počas dňa aj súťaž dospe-
lých tímov vo varení gulášu. 
V súťaži o titul Gulášmajstra 
Čáčova obhájila svoje prvenstvo 
z minulého roka rodina Súkopo-
vých.

Nakoniec sa všetko prenieslo do 
plynulej zábavy, ktorá v duchu 

dobrej nálady trvala do neskorých nočných hodín.

Veľké poďakovanie patrí všetkých sponzorom a dobro-
voľníkom, ktorí pridali ruku k dielu a umožnili tak zor-
ganizovať toto podujatie venované deťom ale i všetkým 
ostatným vekovým kategóriam.

Jumping v Senici oslávil narodeniny 
Jumping maratónom

zdroj: senica.sk, foto: Marek Štítny

Jumping v Senici oslávil svoje tretie narodeniny a senic-
ký LETS´GO team zorganizoval oslavu svojich narodenín 
opäť vo veľkom štýle. V sobotu 6. augusta zaplnili zimný 
štadión malé trampolínky a na nich 105 cvičiacich absol-
vovalo 4-hodinový Jumping maratón o pohár primátora 
mesta Senica. A ako na každej dobrej oslave, ani tu ne-
chýbala torta, občerstvenie a oslavu po všetkej tej drine 
zakončila aj zaslúžená večerná after party.

Prvého maratónu, ktorý sa konal v roku 2014 vonku pri 
jednom zo senických hotelov, sa zúčastnilo 40 cvičiacich. 
O rok neskôr už počet účastníkov výrazne stúpol a zaská-
kať si prišlo 103 jumperov. Tretie narodeniny jumpingo-
vého klubu v Senici prišlo osláviť 105 priaznivcov tohto 
športu.

Štvorhodinový maratón bol rozdelený do 6 blokov s ma-
lými prestávkami, ktoré boli využité na tombolu. Pred 

súťažiami sa vystriedali okrem domácich inštruktorov 
z LETS´GO teamu aj inštruktori z bratislavského jumping 
štúdia Miroslav Bielčik a Juraj Holič, master trénerka 
Katarína Kováčiková z Jumping Hlohovec, ako aj Petra 
Královičová, ktorá je odchovankyňou domáceho tímu, 
no vedie jumpingového centrá v Jablonici a Borskom 
Mikuláši. Títo všetci rozhodovali o výkonoch súťažiacich 
a rozhodli sa udeliť dve špeciálne ceny od Mesta Senica, 
a to pre Vierku Novákovú z Bratislavy a jedného z dvoch 
zúčastnených chlapov – Daniela Cintulu z Borského Mi-
kuláša. Víťazkou maratónu sa stala Bibiana Švárna zo 
Senice.

Ako povedala jedna z inštruktoriek: „Cieľom tejto akcie 
nie je vyhrať, ale stráviť skvelé popoludnie s ľuďmi, 
ktorí majú radi Jumping. Rozskákali sme štadión a to 
bol ten najlepší pocit pre nás  organizátorov, inštruk-
torov.“
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Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce: Skalica

Aká bude vaša rola v tíme?
• Aktívny predaj produktov a služieb zákazníkom
• Byť inšpiráciou pre zákazníkov a ukázať im ponuku 
produktov a služieb

• Poradenstvo a komplexná starostlivosť o zákazníka
• Evidencia objednávok, riešenie reklamácií a iná 
administratíva spojená s chodom predajne.

Čo od vás čakáme?
Moderné technológie vedia zlepšiť život nám 
všetkým. My to vieme a preto hľadáme technických 
nadšencov, ktorí majú skúsenosti s najmodernejšími 
vychytávkami a denne ich používajú.

Ozvite sa nám, ak odpoviete ÁNO na väčšinu 
týchto otázok:
• Často používam aplikácie v smartfóne alebo tablete a 
hľadám stále nové

• Viem veľmi dobre komunikovať s ľuďmi, nebojím sa 
ich osloviť a ponúknuť im vhodnú službu

• Technológie sú súčasťou môjho života a rád/rada 
o nich rozprávam

• Som aktívny/a, baví ma učiť sa nové veci
• Mám otvorenú myseľ a som pripravený prijímať nové 
výzvy

• Zaujímam sa o potreby zákazníka a nebojím sa mu 
predať, čo potrebuje

• Mám vo vrecku maturitné vysvedčenie
• Som časovo flexibilný/á a pracujem na maximum
• Moja predchádzajúca predajná skúsenosť môže byť 
výhodou

Ak ste ochotný na sebe pracovať, učiť sa a 
zároveň sa v práci s kolegami aj zabaviť, chceme 
práve vás.

Čo vám ponúkame?
Okrem mesačnej mzdy a provízií ponúkame aj iné 
výhody:
• Mladý a dynamický kolektív
• Výborná pracovná atmosféra
• Podporíme ťa v tvojom kariérnom raste
• Rozvoj technických zručností
• Výhody formou motivačných súťaží
• Ďalšie vzdelávanie a rozvoj

Kontakt:
dedikova.iveta@gmail.com

Predajca partnerskej predajne Skalica
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» Malacky

August bude rovnako 
bohatý na kultúru

zdroj: malacky.sk, text: MCK-, foto: kino-
malacky.sk

Aj počas druhého prázdninového mesiaca 
pre vás Mestské centrum kultúry Malacky  
pripravilo v rámci Kultúrneho leta 2016 mno-
ho zaujímavých podujatí. Okrem tradičných 
rozprávkových popoludní na nádvorí kaštieľa 
(7. 8., 14. 8., 21. 8.), sa môžete tešiť na let-
né štvrtky v kaštieli, konkrétne na historické 
potulky Malackami (4. 8.), divadelné pred-
stavenie Divadla na hambálku: M. Gavran: 
Muž mojej ženy (11. 8.) a koncert Mariána a 
Martina Geišbergovcov (18. 8.). Kultúrne leto 
uzatvorí nedeľný koncert Libuše Kerakovej: 
Piesne renesančnej Európy, ktorý sa uskutoční 
21. 8. o 18.00 hod.

Do Hlbokého sa vracia legendárne RETRO!

Po rok a pol dlhej pauze kultúrny dom v Hlbokom opäť ožije legendárnou akciou RETRO! Už 3.septembra v Kultúr-
nom dome v Hlbokom. O zábavu sa postarajú DJ CHOCI a ROBERTO DEEJAY! „Príďte sa zabaviť a spoločne sa vráťme 
do časov minulých. Hlavne nezabudnime na dress code ktorý je u Hlbockého retra typický,” dodáva Erik Formánek 
za GROUP 21 MEDIA. Cena vstupenky je 4,50 EUR. Kapacita vstupeniek je obmedzená.
Vstupenky sú už v predpredaji: INFOSEN Senica, Restaurant u Radnice Skalica

Guláš párty v ZOC MAX Skalica

Myslíte si, že ste špička vo varení gulášu? Tak si 
príďte zmerať sily pre Zábavno obchodné cent-
rum MAX v Skalici.
Podeľte sa o svoj gulášový recept, vyhrajte a zá-
roveň podporte dobrú vec. Podujatie MAXi guláš 
párty sa bude konať 28. 8. 2016 pred budovou ZOC 
MAX Skalica.

Prídite sa zabaviť, nebude chýbať parádna nálada, 
kultúrny program a veľa zábavy pre deti a rodiny.

Zúčastniť sa môžete v tíme s neobmedzeným po-
čtom členov. Štartovné za tím je 10 eur. Prineste si 
ingrediencie, kotol a náradie potrebné na varenie 
gulášu, všetko ostatné zabezpečí organizátor. Sú-
ťaží sa o darčekové karty do prevádzok ZOC MAX 
Skalica. Víťazný guláš vyberá porota, ktorá bude 
predstavená na úvode podujatia.

Tešíme sa na vás a vaše gulášové menu! Hlásiť sa 
môžete u organizátora súťaže – Erik Formánek 
0910 533 452.

Vracia sa úspešná súťaž 
MISS ZÁHORIA 2016!

Staň sa novou Miss Záhoria 2016! Ak si milá, sym-
patická a usmievavá slečna vo veku od 18 do 24 ro-
kov, bez plastických operácií a tetovania, bezdetná, 
slobodná, slovenskej štátnej príslušnosti s výškou 
170 cm a viac, tak hľadáme práve Teba.

Na www.misszahoria.sk vyplň prihlasovací formu-
lár a príď na casting, ktorý sa uskutoční 4. septem-
bra v Skalici v priestoroch ZOC MAX a 6. septembra 
v Hoteli Atrium Malacky. Budeme sa na Teba tešiť! 
Nezabudni si priniesť plavky, lodičky a úsmev.

Počas nasledujúcich mesiacov prejdú vybrané fina-
listky dôkladnou prípravou na finálový galavečer 
Miss Záhoria 2016. Neoddeliteľnou súčasťou pro-
jektu je aj silný charitatívny podtext. Výťažok z sms-
-hlasovania o Miss Sympatia Záhoria 2016 bude 
použitý na projekt „Happy moments with BANANA“ 
(pomoc chorým deťom a ich rodinám).

Víťazka nás pôjde reprezentovať na medzinárodnú  
súťaž krásy do New Yorku, na Slovak Fashion Night 
počas svetoznámeho New York Fashion Weeku, na 
International Fashion Night Bratislava, získa auto-
mobil na obdobie štvrť roka, honorovanú zmluvu, 
zájazd a veľa ďalších zaujímavých cien!

Vidíme sa na castingu

BANANA EVENTS TEAM
organizátor podujatia
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» Futbal

» Hokejbal

Iskra Holíč sa búri: V. ligu hrať nebudeme!
Preradenie klubu TJ Iskra Holíč do nižšej ligy ako bola 
zaregistrovaná celý team nahnevalo. Toto je ich oficiálne 
vyjadrenie. Pobúrené sú aj iné kluby na Záhorí, ktoré TJ 
Iskra podporujú:

„Kategoricky odmietame rozhodnutie výkonného vý-
boru, ktorým ten istý výbor anuloval svoje predošlé 
rozhodnutie o nezaradení mužstva TJ Iskra Borčice do 
IV. ligy Severozápad. Ten istý výbor prijal svoje rozhod-
nutie o schválení rozpisu súťaží ZsFZ na rok 2016/17, 
v ktorom do dnešného dňa figurovala naša TJ Iskra 
Holíč. Podnikneme všetky dostupné a i právne kroky, 
aby sme zmenili tento stav a v žiadnom prípade sa ne-
zúčastníme súťaže – V. liga západ, do ktorej sme boli 

preradení. Súdnou cestou budeme vymáhať i finančnú 
ujmu, spôsobenú nám týmto rozhodnutím. Popri všet-
kých právnych krokoch, ktoré podnikneme, sme zvažo-
vali i odstúpenie všetkých našich mládežníckych muž-
stiev zo súťaží, k čomu ale zatiaľ neprišlo. Iskra Holíč už 
bola do IV. ligy výkonným výborom riadne schválená 
a riadne si i splnila svoju povinnosť v zaplatení všet-
kých náležitostí súvisiacich so štartom novej ligy. Oča-
kávali sme kompromisné riešenie v podobe rozšírenia 
IV. ligy SZ o TJ Iskra Borčice na 17 mužstiev, s čím však 
nesúhlasila nadpolovičná väčšina účastníkov. O tejto 
situácii budeme samozrejme informovať i širokú ve-
rejnosť prostredníctvom dostupných verejných médií.“

Panthers Senica vyhrali druhú najkvalitnejšiu ligu 
na Slovensku!

Na Záhorí sa konali ME 
žien do 19 rokov!

Majstrovstvá Európy žien do 19 rokov, ktoré sa 
hrali na Slovensku, sú za nami. Senica bola jed-
no z miest, v ktorom sa uskutočnili ME žien do 19 
rokov. Mesto patrí pod Trnavský kraj, žije v ňom 
okolo 30 000 obyvateľov na rozlohe 50,32 km2.

ŠTADIÓN V SENICI

Nachádza sa na Sadovej ulici 639/22, otvorili ho 
v októbri 1962. Je zrekonštruovaný, má kapacitu 
5070 miest, väčšina je krytá, v priestoroch areálu 
je 100 parkovacích miest pre osobné autá.

ME ŽIEN 19

Očakáva sa, že ženský futbal neostane na Záhorí 
bez odozvy. „Už na gymnáziu som dral lavice s 
našimi súčasnými reprezentantkami Majkou 
Korenčiovou či Veronikou Klechovou a nielen 
ony dve, ale aj ďalšie futbalistky, ktoré som 
mal možnosť vidieť hrať, sú dôkazom, že ženský 
futbal má u nás svoju kvalitu. Možno v našom 
prostredí nie je taký populárny, ale som pre-
svedčený, že aj vďaka tomuto turnaju povedo-
mie o ňom porastie, zvýši sa jeho popularita a 
zabojuje o väčšiu pozornosť,“ povedal pred tur-
najom Filip Holec, hovorca senického FK. „Je pre 
nás cťou a zároveň zodpovednosťou podieľať sa 
na organizovaní tohto podujatia. Sme radi, že 
na našom štadióne privítame účastníkov eu-
rópskeho turnaja, náš domovský stánok je veľ-
mi útulný, moderný a zaslúži si pozornosť ako 
hostiteľ vážnej medzinárodnej akcie, veď spĺňa 
náročné kritéria UEFA. Je to tiež skvelá možnosť 
propagácie klubu aj mesta.“

Hokejbalový tím Panthers Senica vyhral rozhodujúci fi-
nálový zápas a stal sa tak majstrom regionálnej SMHbL.

Po základnej časti skončili Panteri na 4. mieste v tabuľke 
keď hlavne v posledných zápasoch ukázali výbornú for-
mu keď prehrali z posledných 8 zápasov iba jeden aj to 
po samostatných nájazdoch.

V play-off vyhrali v štvrťfinále s THC Adidas 2:0 na zá-
pasy (4:3, 7:2) a v semifinále porazili víťaza základnej 
časti Indians 3:1 na zápasy (1:3, 5:4, 7:3, 7:3). Vo finále 
nastúpili proti Vikings Skalica, sériu vyhrali 3:2 (5:2, 7:3, 
4:6, 2:3, 3:4pp) a stali sa tak prvým senickým víťazom 
tejto ligy.

Každoročne sa vo februári koná v Gajaroch Víkend ho-
kejbalových šampiónov, kde sa medzi sebou stretajú 
2 najlepšie tímy z každej ligy na Slovensku a účastníci 
SMHbL na tomto turnaji pravidelne víťazia. To je jeden 

z hlavných ukazovateľov prečo je táto liga hneď po ex-
tralige druhou najkvalitnejšou súťažou na Slovensku. 
Začiatkom budúceho roka tak majú Panthers Senica istú 
miestenku na tomto turnaji a určite budú patriť medzi 
najväčších favoritov.

» Zostava Panthers Senica:

Brankári: Ondrej Dekány, Jaroslav Brečka

Obrancovia: Erik Štefanka, Ján Štefka, Alex Vymyslický, 
Michal Vrbovský, Michal Polach, Pavol Janík, Marek Šte-
panovský, Lukáš Hrbatý

Útočníci: Patrik Otrísal – kapitán tímu, Filip Kajba, Rasti-
slav Vereš, Dominik Michalica, Jakub Štefek, Patrik Otrísal, 
Lukáš Prétory, Radovan Paračka, Jaroslav Surový, Juraj 
Rehuš, Miroslav Vereš, Ondrej Janík, René Slezák, Adam 
Hrbatý

Manažér mužstva: Róbert Malíkilustračné foto
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BARAN
Spoznávate nové veci a popritom si užívate. 
Záverečný augustový týždeň upriami vašu 

pozornosť na zdravie a kondíciu.
BÝK
Rodina, prípadne bývanie sú hlavné témy pr-
vých týždňov. Popritom sa úspešne venujete 

aj finančným záležitostiam. Posledný týždeň prinesie 
navyše veľa potešenia a to presne podľa vašich predstáv.

BLÍŽENCI
August prináša stretnutia a rozhovory. Najmä 
s osobnými a pracovnými partnermi, ale 

možno aj s rodinnými príslušníkmi a ďalšími blízkymi 
ľuďmi. Prípadné zmeny pozitívne ovplyvnia rodinný ži-
vot.

RAK
Starostlivosť o zdravie a pracovné povinnosti 
vás oberú o mnoho času a energie. Až kon-

com augusta si konečne nájdete čas aj pre ľudí okolo 
seba a to bude rozhodne stáť za to.

LEV
Konečne myslíte aj na seba a svoje záujmy 
a rozvoj. V návale rozhodnosti a nadšenia 

podniknete aj úspešné kroky smerom k väčšej finančnej 
nezávislosti.

PANNA
Potrebujete si toho veľa premyslieť. K aktivite 
vás nútia len určité rodinné záležitosti, kto-

ré sa teraz riešia v rýchlom tempe. Zásadné zmeny sa 
rysujú v rámci osobného života.

VÁHY
August bude zo začiatku mimoriadne rušný a 
spoločenský. Koncom mesiaca ale zatúžite po 

samote, aby ste sa vlastnými silami vyrovnali s nakope-
nou robotou, alebo nejakým problémom.

ŠKORPIÓN
Nedokážete z hlavy vyhnať úvahy o penia-
zoch a zdá sa, že najlepší spôsob, ako ich teraz 

môžete získať, je práca. Prvé týždne tomu všetko podria-
dite. Ale záver augusta už bude patriť aj priateľom.

STRELEC
Tento mesiac patrí cestovaniu alebo štúdiu. 
Všetky nové poznatky a skúsenosti môžete 

hneď aj zúročiť. Koncom augusta sa totiž objaví zaujíma-
vá pracovná výzva.

KOZOROŽEC
August bude mať veľmi introspektívny cha-
rakter. Až koncom mesiaca príde čas vyliezť 

z ulity a objaviť nové zážitky a nové obzory.
VODNÁR
V auguste zvládnete neuveriteľné množstvo 
spoločenských povinností a to aj napriek 

tomu, že takmer neustále myslíte na lásku. Koncom me-
siaca pribudne ešte jedna téma: financie.

RYBY
Vrháte sa do práce, ale aj zdravie a kondícia 
by si zaslúžili viac pozornosti. Tak, či onak, 

koncom mesiaca hodíte všetko za hlavu a budete hlavne 
randiť a užívať si. ■ www.astrotouch.com 

» Horoskop
Pomôcky: 
ajaja, olo-  
rozo, Lua,  
havelok

lúpaním    
zbavila    

kôry

1. as     
tajni ky

zna ka    
pre long   

ton

orgán     
zraku

mesto     
v Indii

okno

Šarlota    
(dom.)

dravé     
vtáky

titul  
indických   
feudálov

skratka    
okultné-    

ho krváca-  
nia

urob      
ohavným,  
znetvor

prever!

zužuj

španielske 
víno       

ženské    
meno

búchaj,    
udieraj     
(expr.)

mesto     
v Po sku   

fúka,      
vanie

spájalo,  
zlu ovalo  

(odb.)

zna ka    
hélia      
strmý      
svah

lesklé  
ozdobné   
stužky

pohrebná  
hostina    
mäkká   
tkanina

bahniako-  
vitý vták

3. as     
tajni ky    
súperenie !

Pomôcky: 
kimono,    
mir, rao,   
kavalet

ažko,   
namáhavo

zna ka    
neónu     

zašpiním,  
zababrem

rie ny     
kôrovec    
jazdecká 
prekážka

šírite ,   
prenášate

hlinený    
dychový   
hudobný  
nástroj

rímska    
bohy a

japonský   
odev      

šport. hra  
na ade   

slovesná   
predpona

pánsky    
pláš       
báse      
(bás.)

bilo sa     
(hovor.)

tkaním   
olemoval

zn. rus.    
hodiniek   
kame-     

olom

bežal, 
utekal     
(expr.)

ukazova-   
cie zámeno 
skr. lesnej  

hliadky

2. as     
tajni ky

ženské    
meno

tam,      
tamtoh a   
(expr.)

Škót si kúpi f ašu whisky, dá si ju do vnútorného 
vrecka kabáta a ide na bicykli domov. V zákrute 
dostane šmyk, spadne na zem a cíti, ako mu         
po tele nie o steká. Zopne ruky, zdvihne o i 
smerom k nebesiam a hovorí:
(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 zásteru ProZáhorí. Správnu odpoveď pošlite do 26. 8. 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: „... zablúdili pred tromi týždňami.“ Výherca z minulého čísla: 
Agáta Caletková. Výherca získal ročné predplatné ProZáhorí.

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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