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» Malacky
Mesto Skalica musí
vrátiť takmer 100 000
EUR z eurofondov!
Prednedávnom vyšla na verejnosť informácia, ktorá nebola schválená ani prerokovaná
na mestskom zastupiteľstve, a to že mesto
Skalica musí vrátiť peniaze z projektov podporovaných Európskou úniou.
Celkovú suma, ktoré mesto musí vrátiť
predstavuje 93 291 Euro! „Poslanci mesta
však neboli o tomto fakte informovaní
a bez súhlasu poslancov primátor mesta uzavrel splátkový kalendár, v ktorom
mesto zadĺžil až do roku 2020,“ vyjadruje
svoj postoj predseda ekonomickej komisie
Lukáš Tisoň. Peniaze sa musia vracať z projektov:
Projekt: Komplexné vzdelávanie pracovníkov Mestského úradu v Skalici.
Vratka: 43 305,62,– Euro
Mesto bude splácať od 10. 4. 2017 do 10. 3.
2020
Projekt: Podpora biodiverzity, budovanie biokoridorov a vetrolamov v príhraničnej oblasti.
Vratka: 51 985,97,– Euro

» ONLINE

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

Otváranie plavebnej sezóny na Baťovom kanáli
lámalo rekordy!
Už po 11. krát sa 1. mája naplnil prístav
Skalica na Baťovom kanáli do prasknutia.
Stovky Skaličanov si našlo cestu za dobrou
zábavou, ktorá je už roky na otváraní sezóny tradíciou. Organizátori podujatia si
pre návštevníkov pripravili vynovený areál s prvomájovými trhami.
Na hlavnom pódiu sa deťom predstavili
Šašo Fifo, žiaci ZUŠ Šaštín-Stráže a ZUŠ
Gbely, Klára Kudláčová s Markom Zavadilom. Podvečer patril hudobným skupinám
Black Company a Sto Korun. Pre návštevníkov bola pripravená aj bohatá tombola.
Pre deti bola pripravená pirátska cesta, na
ktorej mohli pomocou námorníkov vylúštiť tajničku, za
ktorú dostali v cieli odmenu. Cesty sa zúčastnili stovky

2500 návštevníkov. „Som rada, že sa akcia teší každoročne toľkej návštevnosti, a tento rok až rekordnej, za
čo patrí veľká vďaka šikovným organizátorom. Osobne
ma potešilo vidieť v prístave stovky detí, ktoré si tento
deň užili,“ zhodnotila akciu riaditeľka Skalického prístavu – Martina Wágner.
Organizátori podujatia ďakujú všetkým návštevníkom a
tešia sa na Vás počas letných akcií v Skalickom prístave.

detí. Ostrovčeky kanála patrili čajovni, vodnému zorbingu a chill out zóne, v ktorej nechýbala dobrá hudba,
o ktorú sa celú dobu staral DJ N.Y.X.
Akcia v tomtom roku prekonala niekoľko rekordov. Oproti minulému ročníku sa na Baťovom kanáli zišlo viac ako
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Dofinancovanie
prevádzky Materskej
školy Skalica

Bobria hrádza je demontovaná!
Návrat v nedohľadne!
zdroj: cas.sk

zdroj: skalica.sk

Uskutočnilo sa druhé pracovné stretnutie
ohľadom finančnej situácie v Materskej škole
Skalica.

Bobria hrádza bola v minulom roku jednu z hlavných letných atrakcií na Záhorí. Toto leto tomu však tak nebude z dôvodu poškodenia. Na zimu sa stala neprístupnou, aktuálne sa vykonáva jej demontáž. „Je tam materiálne poškodenie, začalo to hniť.
Kolegovia ju rozobrali, lebo tam stále chodili ľudia a bolo to nebezpečné,“ informoval starosta obce Kuchyňa Róbert Bujna.
Čakajú aj na vyjadrenie statika a projektanta. „Všetko robíme len brigádnicky vo voľnom čase. Radi privítame ľudí, ktorí
nám prídu pomôcť,“ doplnil starosta. Kedy sa rekonštrukcia skončí nevie, a to, koľko bude stáť, si zatiaľ nevie ani tipnúť.

Divadelná jar v Senici
zdroj: senica.sk, Viera Juríčková, ZOS Senica, foto: Bc.
Tomáš Jurovatý
V priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Senici
12. apríla konfrontovali výsledky svojho tvorivého snaženia súbory detskej dramatickej tvorivosti Trnavského kraja
na súťažnej prehliadke Senická divadelná jar o postup na
celoštátnu súťažnú prehliadku Zlatá
priadka Šaľa 2017. Súťaž každoročne
organizačne pripravuje Záhorské
osvetové stredisko v Senici v polupráci
s Mestským kultúrnym strediskom za
finančnej podpory Fondu na podporu
umenia a Coop Jednota v Senici a nebolo tomu inak ani toho roku.
Zúčastnili sa jej víťazi regionálnych prehliadok divadla
hraného deťmi Trnavského kraja s predstaveniami: DDS
Studnička ZUŠ Dr. Janka Blaha Skalica – Dievčatko zo šípového kra, DDS Bodka ZŠ Skalica Vajanského ul. – Malá
princezná, DDS LDO ZUŠ Cífer – Maco Maťo na vajci, DDS
Severka ZŠ J. A. Komenského Veľký Meder – Roztopašná
Hlavný organizátor
podujatia:

Generálny
partner:
Gastro partneri:

veverička, DDS „Za šecki drobné GOS Galanta“ – Ukážeš mi
prosím cestu?
Odborná porota, ktorá pracovala v zložení – Mgr. art. Lenka
Dzadíková, ArtD., teatrologička špecializujúca sa na bábkové divadlo a divadlo pre deti, Mgr. art. Alexandra Štefková,
PhD., odborná pracovníčka pre detskú dramatickú tvorivosť
a divadlo dospelých hrajúcich pre deti,
pedagogička, lektorka, Mgr. Peter Janků,
PhD., scénograf a divadelník, odporučila
programovej komisii na postup do programu celoštátnej súťaže Zlatá priadka
2017 DDS LDO ZUŠ Cífer, ktorému udelila
prvé miesto za inscenáciu Maco Maťo na
vajci. Druhé miesto a odporúčanie na
postup získal DDS „Za šecki drobné GOS Galanta“ – Ukážeš
mi prosím cestu? Tretie miesto si odniesol DDS Bodka ZŠ
Skalica Vajanského ul. za rozprávkovú hru Malá princezná.
Súčasťou prehliadky bola aj otvorená diskusia pedagogického vedenia detských divadelných súborov s odbornou
porotou na rozborovom hodnotiacom seminári.

V stredu 19. apríla sa na ňom stretli primátor Ľudovít Barát, jeho zástupca Peter Pagáč, predseda
ekonomickej komisie Lukáš Tisoň, podpredseda
komisie pre šport, vzdelávanie a mládež Martin Kojš, riaditeľka Materskej školy Skalica Oľga
Luptáková spolu s účtovníčkou MŠ Skalica Helenou Hanzalíkovou. Menovaní na týchto stretnutiach prebrali kompletné hospodárenie materskej
školy a zhodli sa na tom, že mesto Skalica, ako
jej zriaďovateľ dofinancuje prevádzku Materskej
školy sumou cca 175 tis. €. Bude teraz na poslancoch a primátorovi, aby do najbližšieho zasadnutia Mestskej rady a zastupiteľstva v máji tieto peniaze v rozpočte našli a zmenu rozpočtu následne
na zasadnutí schválili.

KRISTÍNA VOXEL
Pavel Helan
MARKUSS

ENERGIA

Hlavní partneri:
5K

Mediálni partneri:

Partneri:

20.5.
2017

VINOHRAD

ˇ

ZUŠ J.Blaha Skalica:

sobota 10:00 Františkánska záhrada, Skalica

~ Predpredaj vstupeniek v sieti Ticket-Art

prehliadky
pamiatok

~

Informácie: TIK Skalica +421 915 723 216, +421 34 664 5341

~ www.trdlofest.sk ~
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V Malackách odovzdali vodohospodárom
nové traktory

zdroj: malacky.sk
Pracovníci Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) dostali nové traktory. Dva
putovali aj do Malaciek na Správu povodia Moravy. Vodohospodárom ich odovzdali
v areáli ul. Pri Maline v dopoludňajších hodinách 24. apríla.
V tomto roku postupne pribudne vodohospodárom 32 nových traktorov. Primárne sú
určené na kosenie hrádzí, ktorých má podnik v správe takmer 3 000 km.
„Na plnenie úloh pri ochrane obyvateľov pred povodňami potrebujeme kvalitnú
techniku. Som preto veľmi rád, že náš vozový park bude obohatený o ďalšie nové
stroje,“ vysvetlil Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
Okrem Malačanov dostanú nové traktory vodohospodári v Bratislave, Banskej Bystrici,
Košiciach a v Piešťanoch.
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. bol založený v roku 1997. Vznikol spojením štyroch štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy
a Hornádu.
SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela
Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².
Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi
odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská
Bystrica a Košice) a jednotlivými správami povodí.
Odštepný závod Bratislava
• Závod Dunaj
• Závod Gabčíkovo
• Správa povodia Moravy
• Správa vnútorných vôd Komárno
• Správa vnútorných vôd Šamorín

Skaličan v Zlatníckej doline sa má
stať minulosťou!

Podľa aktuálnych informácií portálu ProZáhorí by sa mal stať areál rekreačného zariadenia Skaličan minulosťou. Aktuálnym majiteľom priestorov je Fakultná nemocnica
s poliklinikou Skalica, a.s. „Stredisko je od konca sezóny 2015 uzatvorené,“ informuje
stránka rekreačných zaradení.
Lôžkovú ubytovňu chceli v roku 2015 predať, informuje o tom portal predaj – kupa.sk.
„Základná odborová organizácia FNsP Skalica, ponúka na predaj lôžkovú ubytovňu
v RZ Skaličan – Zlatnícka dolina, ktorej cena je na základe znaleckého posudku stanovená na 181 000 €. Predajná cena je 50 000 €.“ Všetky informácie preverujeme a
správu budeme aktualizovať.
Areál Skaličanu má aktuálne rozlohu 6 ha a je celý oplotený. V minulosti išlo o ideálny priestor pre zabezpečenie športových sústredení, škôl v prírode a letných táborov.
K dispozícii bolo tenisové ihrisko, volejbalové ihrisko, stoly na stolný tenis, hojdačky,
preliezačky, ruské kuželky.

www.prozahori.sk

Spoznávajte Holíč vďaka aplikácii
Sprievodca Holíčom

SPOZNÁVAJ MESTO HOLÍČ pomocou našej mobilnej aplikácie audio guide „Holíč vo vrecku“. V našej aplikácii nenájdete len historické pamiatky, ale aj stravovacie a ubytovacie
služby a zariadenia. Aplikáciu z dielne študentov Hotelovej akadémie v Holíči uviedli na
trh na Veľtrhu študentských firiem JA Slovensko v Košiciach dňa 5. 4. 2017.
Pre občanov a turistov v meste HOLÍČ bude dostupná v priebehu apríla 2017 prostredníctvom QR kódu a na facebook stránkach firmy CREATIVE GROUP. Skupina študentov
pôsobiacich v tejto firme už pre mesto Holíč pripravila viacero zaujímavých aktivít, napr.
obľúbený Martinský lampiónový sprievod, Rum tasting a pod.

Zmodernizovaná budova
autobusovej stanice
zdroj: senica.sk
Mesto Senica a spoločnosť Arriva odovzdali
30. marca do užívania ďalšiu etapu modernizácie autobusovej stanice. Po zrekonštruovaní
zastrešenia nástupísk a sociálnych zariadení pre
cestujúcich bola zmodernizovaná prevádzková
budova. Zároveň sa pripravuje tretia etapa modernizácie, v rámci ktorej budú upravené priestory čakárne. Celá modernizácia autobusovej stanice by mala byť ukončená v závere
tohto roka.
„Naším cieľom je neustále zvyšovať úroveň služieb a komfort cestovania verejnou dopravou
na Slovensku, kde Arriva pôsobí. To si vyžaduje
investície do obnovy a modernizácie nášho vozového parku a zároveň zatraktívňovanie priestorov slúžiacich pre cestujúcich,“ povedal László
Ivan, generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku. Spoločnosť okrem cestujúcej verejnosti
myslí aj na bezpečnosť a pohodlie svojich kolegov vodičov. Aj im sa snažia poskytnúť
európsky štandard a komfortné podmienky na staniciach. Práve v zmodernizovaných
priestoroch prevádzkovej budovy sa nachádza dispečing, odpočinkové priestory a kuchynka pre vodičov. Tieto priestory budú okrem vodičov spoločnosti Arriva využívať aj
šoféri ostatných dopravných spoločností počas ich prestávky v Senici.
„Prostredníctvom stáleho zlepšovania služieb sa spoločnosť Arriva snaží zvyšovať
záujem o cestovanie verejnou dopravou,“ prezentoval ciele Peter Nemec, generálny
riaditeľ Arriva Trnava. Služby tejto dopravnej spoločnosti ocenil v príhovore aj primátor
Senice Branislav Grimm, ktorý zaželal aj vodičom veľa šťastných kilometrov bez nehody a spokojných cestujúcich. Podpredseda Trnavského samosprávneho kraja Zdenko
Čambal na slávnostnom otvorení ocenil, že Arriva týmito krokmi skvalitňuje verejnú
dopravu, čo by sa malo prejaviť na vyššom počte cestujúcich.
Arriva začala s modernizáciou budovy v novembri 2016. Doteraz z vlastných zdrojov
spoločnosť investovala do modernizácie autobusovej stanice v Senici 150 tisíc eur.
V zmodernizovanej budove sa nachádza informačná kancelária, v ktorej cestujúci
získajú informácie o cestovných poriadkoch, vybavia si dopravné čipové karty, kúpia
miestenky. V čakárni bola nainštalovaná elektronická informačná tabuľa, samoobslužný dotykový kiosk na vyhľadávanie spojov.
Spoločnosť Arriva zabezpečuje prímestskú dopravu v štyroch regiónoch.

www.prozahori.sk
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» BEATFORUM GBELY 2017
V sobotu 22. apríla sa konal 17.
ročník tanečnej súťaže BEATFORUM
v Gbeloch. Navštívilo ho viac ako
800 tanečníkov. Predstavili sa v 117
choreografiách. Spolu proti sebe
bojovalo 17 tanečných skupín.

kultúra
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S 3 miliónmi ukradnutých českých Cestný pirát v Sobotišti
korún utekali cez pole!
zdroj: tivi.sk
zdroj:cas.sk
Z obce na Záhorí dvojica lúpežníkov utekala s lupom 3 milióny českých korún. Ako
sa lúpež, ktorá sa stala pred dvomi desaťročiami, skončila?
Dvaja muži z mesta na západnom Slovensku sa pred dvomi desaťročiami vybrali
kradnúť do rodinného domu podnikateľa v odľahlej časti obce v okrese Skalica.
Predpokladali, že v dome nájdu peniaze.
Starší z dvojice ako prvý, vtedy 39-ročný muž s kuklou na hlave a s kladivom v ruke,
vošiel do domu, o ktorom si spolu s o niekoľko rokov mladším kumpánom mysleli,
že je prázdny. V jednej z izieb však nevolaného návštevníka prekvapila prítomnosť
domácej pani, manželky podnikateľa. Votrelec jej povedal, že sa jej nič nestane, ak
mu dá peniaze. Pani mu zo strachu dala igelitku, v ktorej boli tri milióny českých
korún (v prepočte vyše 111-tisíc eur). Peniaze niekoľko dní pred lúpežou priniesol
domov podnikateľ, ktorý mal firmu v Česku.
Obidvaja muži s peniazmi ušli cez pole do susednej dediny a odtiaľ peši po ceste do
okresného mesta. Až pri delení koristi v meste zistili, akú sumu dostali v igelitke.
Manželke podnikateľa, ktorú starší lúpežník zamkol v jednej z miestností domu, sa
krátko po ich odchode podarilo oslobodiť a zalarmovať políciu. Kriminalisti dvojicu
aj s časťou ulúpených peňazí našli necelých 24 hodín po lúpeži. Ďalšieho chytili o
dva dni. Nájdené peniaze policajti vrátili podnikateľovi. Obidvaja muži po obvinení
z lúpeže skončili v cele.
„Kto by sa na takú lúpež nepamätal. Bolo z toho haló v celej našej neveľkej dedine. Po 20 rokoch o tom, koľko si tí dvaja posedeli vo väzení, radšej nehovorme.
Peniaze, ktoré vrátili podnikateľovi, sa už tiež rozkotúľali. Dnes sa mu až tak nedarí, hoci je už, ako sa vraví, za vodou... Veď už ani on nie je najmladší,“ povedala
pani, ktorá býva neďaleko rodiny podnikateľa.

SENICA: Zrážka cyklistu s autom
Dopravní policajti zasahovali pri nehode s cyklistkou v meste Senica. K nehode došlo na Ulici Hviezdoslavovej pred obytným domom, kde sa snažil 34-ročný vodič
pri cúvaní zaparkovať do radu stojacich vozidiel. Pri parkovaní si nevšimol ženu na
bicykli a zadnou časťou auta Seat Leon do nej narazil. Po náraze spadla 73-ročná
miestna žena z bicykla na zem a utrpela viaceré odreniny a pohmoždenia s doposiaľ
nezistenou dobou liečenia. Polícia vyzvala vodiča, aby sa podrobil dychovej skúške.
Policajti mu krátko po nehode namerali v 0,50 mg/l a neskôr 0,49 mg/l alkoholu
v dychu. Polícia vzápätí obvinila vodiča z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej
látky. Vyšetrovanie dopravnej nehody naďalej pokračuje.

Vôbec nezáleží na tom, ako veľmi pozorný ste na cestách, váš život je čoraz častejšie
v rukách ostatných vodičov. Svoje o tom vie aj čitateľ Miro. Ešte minulý týždeň si
na ceste medzi Podbrančom a Sobotišťom spustil vo svojom aute kameru. Ako sa
neskôr ukázalo, nič lepšie spraviť mohol. Stačilo totiž málo a bol by svedkom veľkej
tragédie.

Nehoda medzi Holíčom a
Hodonínom! Kamión zrazil chodca
Podľa aktuálnych informácií portálu ProZáhorí sa ráno 28. marca medzi 6:00 – 7:00
stala tragická dopravná nehoda na medzi Holíčom a Hodonínom. Kamión tu mal
zraziť chodca – ženu vo veku medzi 30 – 35 rokov!
Podľa posledných informácií sa žena pohybovala v tomto mieste už dlhšiu dobu
(videná bola o 5:00) a pod kamión mala skočiť dobrovoľne.
„K tragickej dopravnej nehode s chodkyňou došlo dnes ráno o 06:13 h v okrese Skalica. Neďaleko hraničného priechodu Holíč – Hodonín došlo k stretu
50-ročnej chodkyne s českým kamiónom, ktorý zrážke vzhľadom na krátku
vzdialenosť, nedokázal zabrániť. Okolnosti dopravnej nehody polícia preveruje,“
informuje mjr. JUDr. Mária Linkešová hovorkyňa KR PZ v Trnave.

Mladíci v Skalici napádali
maloleté deti!
zdroj: FB mesto Skalica
V posledných dvoch týždňoch sa niektorí rodičia v Skalici museli strachovať o svoje
ratolesti. Štyria chlapci zo ZŠ Vajanského a jeden chlapec zo ZŠ Strážnickej po ceste
zo školy zažili strach a bolesť. Boli surovo fyzicky napadnutí staršími chlapcami. Títo
ich bezdôvodne bili päsťami, kopali do brucha a hlavy. Niektoré napadnuté deti
museli vyhľadať lekárske ošetrenie. Rodičia napadnutých detí sa rozhodli urobiť
oznámenie o týchto incidentoch na Mestskej polícii Skalica, ktorá ihneď začala pátrať po možných páchateľoch. Policajná práca nebola jednoduchá, nakoľko popisy
páchateľov poskytnuté jednotlivými napadnutými deťmi sa veľmi líšili. Napokon sa
však poctivá práca príslušníkov MsP vyplatila. Vykonanými previerkami a vyťažovaním sa podarilo usvedčiť páchateľov F.H. a T.P zo Skalice, ktorí sa doznali k štyrom
prípadom napadnutia maloletých. Zarážajúce je, že skutkov sa dopustili takisto
maloleté osoby, i keď o niečo staršie, ako bol vek napadnutých. Nakoľko jednotlivé
prípady vykazujú znaky trestných činov vydierania podľa § 189 Trestného zákona
a výtržníctva podľa 364 Trestného zákona, budú po zdokumentovaní postúpené
k doriešeniu Oddeleniu kriminálnej polície OR PZ Skalica.
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Nelegálna klinika dostala pokutu
22 000 tisíc eur
Nálepkami proti podvodníkom
Bratislavský samosprávny kraj ukončil správne konanie voči nelegálnej klinike plastickej chirurgie.
Župa na základe doručených podnetov a vypočutia
svedkov udelila prevádzkovateľovi kliniky pokutu vo
výške 22 000 eur a zavádza opatrenia proti podobným prípadom.
Klinika
poskytovala
zdravotnú starostlivosť
napriek tomu, že na to
nemala povolenie. „Bratislavská župa konala
tak ako pri ostatných
prípadoch. Aj sme to
tam kontrolovali niekoľkokrát tajne, päťkrát
oficiálne ako kontrola
na mieste. Dali sme okamžite predbežné opatrenie, ktorým sme zakázali činnosť tejto klinike a samozrejme sme spolupracovali pri
policajnom vyšetrovaní, ktoré v tejto chvíli beží, aj na
základe našich zistení, bolo tam vznesené jedno obvinenie,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Začiatkom októbra 2016 vydal Bratislavský samosprávny
kraj predbežné opatrenie, ktorým spoločnosti ILAESTHETIC s.r.o. zakázal poskytovať akúkoľvek zdravotnú starostlivosť. Rozhodnutie bolo vydané na základe podnetu
pacientky, ktorej bola v tomto zariadení poskytnutá
zdravotná starostlivosť, no poskytovateľ na jej vykonávanie nemal oprávnenie. Po upozornení verejnosti na
tento prípad sa župe ozvali ešte štyria ďalší pacienti.
Dovedna tak bolo dokázané poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v piatich prípadoch a to bez akéhokoľvek
povolenia.
„Tento lekár vykonával semiinvazívne a invazívne vý-

kony v lokálnej anestéze. Čo je mimoriadne závažné,
minimálne pri dvoch prípadoch, keď operoval, tak
mali pacienti závažné pridružené ochorenia,“ ozrejmil
lekár samosprávneho kraja Valerián Potičný. Podľa zistení župy tiež neboli vykonané interné predoperačné vyšetrenia: „Nebol vykonaný
ani krvný obraz, biochemické vyšetrenie a ani
kolagulačné vyšetrenie.
Tzn. lekár, ktorý operoval, sa nedozvedel nič o
tom, či pacient má normálnu zrážanlivosť krvi.
Ak by ju nemal, tak aj pri
tom najbanálnejšom zákroku môže vykrvácať,“
doplnil MUDr. Potičný.
Bratislavský samosprávny kraj pokračuje v osvete pacientov a upozorňovaní na nelegálnych a falošných
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. V najbližších
dňoch v rámci preventívneho programu BSK ponúkne
župa lekárom, ambulanciám, lekárňam a ďalším zdravotníckym zariadeniam nálepky, ktorými si budú môcť
označiť svoje ambulancie. Na týchto nálepkách bude
unikátny kód, ktorý je zdravotníckemu zariadeniu pridelený župou. Tento kód si každý môže overiť aj na stránke
www.e-vuc.sk.
„Budeme distribuovať na všetky nami povolené ambulancie nálepku. Ten, kto bude mať platné povolenie
z bratislavskej župy, bude mať nálepku, kde bude aj
príslušný kód, aby si každý mohol overiť, či je u legitímneho lekára. Je to veľmi dôležité, lebo v skutočnosti
tieto prípady výrazne mohli tých pacientov poškodiť a
niektorých aj poškodili,“ uzavrel predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
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Župa učí rozpoznať
falošné správy
Ako študentom pomôcť zorientovať
sa v spravodajských informáciách,
ktoré nájdu na internete, či sociálnych
sieťach, ako odolať propagande, konšpiráciám a dezinformáciám, o tom
sa hovorilo počas diskusie so stredoškolskými učiteľmi z bratislavského
kraja, ktorú zorganizoval Bratislavský
samosprávny kraj v spolupráci s Denníkom N.
Diskusia na tému „Ako bojovať proti dezinformáciám“ sa uskutočnila na pôde
bratislavskej župy. Išlo o úvodné stretnutie s učiteľmi predmetov dejepis a
náuka o spoločnosti, ktorí sa prišli bližšie
oboznámiť s tým, ako čeliť dezinformáciám v médiách, a najmä ako to čo najlepšie podať žiakom a upozorniť ich, na
čo si majú dávať pozor v prípade reklamy, že je veľmi dôležité si robiť závery na
základe faktov a ako nepodliehať falošným správam. Na to má slúžiť aj špeciálna 72-stranová publikácia o klamstvách
a konšpiráciách na webe, ktorú pripravil
Denník N. Jej súčasťou je aj príručka pre
študentov, ktorú si budú môcť učitelia
objednať aj pre svoje školy. Bratislavský
samosprávny kraj ako jeden z participantov zafinancoval aj časť nákladu tejto publikácie. Konkrétne odkúpil 4000
kusov a bude ju zadarmo distribuovať
žiakom škôl v bratislavskom kraji, ktoré
má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

» UPOZORNENIE
Upozorňujeme seniorov v domácnostiach odkázaných na opatrovateľskú službu,
aby si preverili opatrovateľku pred tým, ako ju vpustia do domácnosti.
Opakovane sa stali prípady, kedy rodinní príslušníci v snahe ušetriť podali inzerciu,
že hľadajú opatrovateľku a prišlo k finančnému zneužitiu seniora.
Prípady zneužitia seniorov sa stali v okrese Senec.
Preto je potrebné overiť si osobu opatrovateľky,
či pracuje u registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb.
Register poskytovateľov je dostupný na stránke Bratislavského samosprávneho kraja
www.region-bsk.sk/poskytovatelia-socialnych-sluzieb.aspx.
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Organizátori
si vyhradzujú právo na zmenu
Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu
programu
prípade
nepriaznivého
programu ajajv vprípade
nepriaznivého
počasia.počasia.

/ 09:00
– 11:30hod./
hod. Sprievodný
/ Sprievodnýprogram
program
/09:00
– 11:30
Statickáprezentácia
prezentácialeteckej
leteckejtechniky
techniky
• •Statická
Letovéukážky
ukážky– –motorové
motorovérogalá,
rogalá,špeciálne
špeciálne
• •Letové
modelylietadiel
lietadiel
modely
Zážitkovélety
lety
• •Zážitkové
•
Vystúpenie
hudobnejskupiny
skupinyFreeband
Freeband
• Vystúpenie hudobnej
•
Program
pre
deti
a
mládež
• Program pre deti a mládež
Občerstvenie
• •Občerstvenie

príhovorpredsedu
predseduBSK
BSKPavla
PavlaFreša
Frešaa astarostu
starostu
príhovor
obceDubová
DubováĽudovíta
ĽudovítaRužičku
Ružičku
obce
Sprievodnýprogram
programherec
herec– –Juraj
JurajBača
Bača
• •Sprievodný
Spoločnéletové
letovéukážky
ukážkyvírnikov
vírnikova avrtuľníkov
vrtuľníkov
• •Spoločné
Akrobatickévystúpenie
vystúpeniesvetového
svetovéhoesa
esa
• •Akrobatické
RedBullu
–
Martina
Šonku
RedBullu – Martina Šonku
Akrobatickévystúpenie
vystúpeniezakladateľa
zakladateľalietania
lietania
• •Akrobatické
medzipylonmi
pylonmi– –Péter
PéterBesenyei
Besenyei
medzi
Akrobatickévystúpenia
vystúpeniaskupiny
skupinyFlying
FlyingBulls
Bulls
• •Akrobatické
12:00– –16:00
16:00hod.
hod./ /Hlavný
Hlavnýprogram
program
Akrobatickévystúpenia
vystúpeniaDušana
DušanaŠamka
Šamka
12:00
• •Akrobatické
Oficiálneotvorenie
otvorenie4.4.ročníka
ročníkaLeteckého
Leteckéhodňa
dňa • •Prelet
Preletvládneho
vládnehošpeciálu
špeciálu
• •Oficiálne
Dubová2017,
2017,privítanie
privítaniehostí
hostía anávštevníkov,
návštevníkov, • •Prelet
Preletvojenských
vojenskýchlietadiel
lietadiel
Dubová

zzáábbaacevelvalúaú
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rrooddininuu

é
zázžáižtiktokvové

lleettyy
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ceHléoHo dŇ
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progprra
i

prepdreetdeti

www.leteckydendubova.sk
www.leteckydendubova.sk
partneri:
partneri:

destinačný
partner: mediálni
mediálni
partneri:
destinačný
partner:
partneri:

sponzori:
sponzori:

SharkDisplay
DisplayTeam
Team
• •Shark
OčovskíBačovia
Bačovia– –akrob.
akrob.vystúpenie
vystúpenievetroňov
vetroňov
• •Očovskí
BoeingStearman
Stearmanskupina
skupina
• •Boeing
FollowMe
MeTeam
Team– –lietanie
lietanievovoformácii
formácii
• •Follow
Zoskokakrobatických
akrobatických
parašutistov
so strie• •Zoskok
parašutistov
so striebornýmolympionikom
olympionikom
Radom
Židekom a
borným
Radom
Židekom
a mnoho
mnoho ďaľších
ďaľších ukážok
ukážok (v
(v rozpracovaní)
rozpracovaní)
16:00– –18:00
18:00hod.
hod./ /Záver
Záver
16:00
Zážitkové
lety
pre
záujemcov
Zážitkové lety pre záujemcov
Voľnýprogram
programv vareáli
areáliletiska
letiska
Voľný
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Pumptrack na „Zoške“ otvorený
Zástupcovia Bratislavského samosprávneho kraja
v apríli slávnostne otvorili Pumptrackovú dráhu
nad Modrou, pri Zochovej chate, ktorá je slovenským unikátom. Jazdiť na dráhe môžu cyklisti,
korčuliari, skateboardisti, ale aj kolobežkári.
Unikátny projekt pumptrackovej dráhy realizoval
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s mestom
Modra. Areál bude slúžiť širokej verejnosti, športovcom, ale aj rodinám s deťmi. Návštevníci si na 113
metrov dlhej dráhe môžu zdokonaliť svoju jazdu, sebadôveru a zvyšovať kondíciu. Výškový rozdiel na trati

je viac ako meter a skoky sú z hliny, povrch dráhy je asfaltový. Župa vybudovala aj dve nové cykloodpočívadlá v Modre
a Svätom Jure a plánuje aj ďalší rozvoj
cykloturistiky v oblasti Modry, ktorým
by mala byť bikerská horská dráha situovaná v lese.
Dráha je jedinečná aj tým, že sa tu jazdci
hýbu pomocou pohybov hore a dolu, na
dráhe „pumpujú“ a tým namiesto šliapania do pedálov poháňajú kolesá.
„Je to výborné, že sa dá jazdiť
na kolobežke, na bicykli, na
korčuliach aj na skateboarde, vlastne na všetkých kolesách, čo je
veľmi dostupné pre naše deti. Je to veľmi
bezpečné, lebo nie sú to nejaké skoky, niečo neočakávané, takže si tu ľudia a deti
vybudujú správne návyky a potom neskôr,
keď pôjdu do terénu alebo pôjdu na cestný bicykel, tak už majú schopnosť ovládať
stabilitu a sú pripravení zvládať hocijaký

terén. Je veľmi dôležité, aby trať mala také parametre, aby ju zvládli aj tie najmenšie deti, ale aj profíci
mali nejakú zábavu,” zhodnotil dráhu aj Filip Polc,
slovenský reprezentant v Citydownhille.
Prevádzkovateľ areálu plánuje pravidelne organizovať
podujatia ako napríklad Deň na kolesách, či tréningy a
preteky na pumptracku s Filipom Polcom, ale aj exhibície profi jazdcov.

Kaštieľ MOS-ky v Modre zrekonštruujú
Z kaštieľa a záhrady v Modre by sa malo stať kultúrno-kreatívne centrum regiónu, ktorého úlohou bude
najmä ochrana kultúrneho dedičstva.
Cieľom prebudovania Národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Modre, v ktorom sídli Malokarpatské osvetové
stredisko, je nielen poskytnúť priestor umelcom,
ale najmä digitalizácia a
sprístupnenie prírodného
a kultúrneho dedičstva
prihraničného regiónu.
Rekonštrukciou MOS sa
vytvorí zázemie a priestor práve pre uchovanie
kultúrneho dedičstva a
zároveň pre kultúrno-kreatívne dianie v regióne.
Bratislavský samosprávny kraj spolu s Malokarpatským osvetovým
strediskom v Modre a rakúskymi partnermi predložili na ministerstvo pôdohospodárstva žiadosť
o nenávratný finančný
príspevok na projekt „Kultúrno-kreatívne oživenie
tradícií“, ktorého súčasťou

je aj rekonštrukcia objektu kaštieľa a záhrady v Modre.
Oba regióny, teda slovenské Malokarpatsko a rakúsky
Weinviertel sú známe svojou tradíciu vinohradníctva,
tradičnými remeslami a folklórom. Mnohé súčasti regionálnej identity a kultúrneho dedičstva sa však strácajú,
preto je nevyhnutné ich
chrániť, zdokumentovať
a uchovávať pre ďalšie
generácie.
Kaštieľ po rekonštrukcii
budú využívať amatérski
aj profesionálni umelci,
osvetoví a kultúrni pracovníci, umelecké školy,
profesijné združenia a
cechy, vinohradníci a
vinári, široká a odborná
verejnosť či už v oblasti
pamiatkovej obnovy,
architektúry, etnografie,
enológie, ale aj organizácie cestovného ruchu,
miestne a regionálne
samosprávy.
Celkový rozpočet projektu, ktorý je prerozdelený
medzi všetkých partnerov je 3,6 milióna eur.

Stvárni knihu
Ak máte šikovné ruky a radi čítate, zapojte
sa do súťaže, ktorú pripravil Kreatívny Klub
Luna. Cieľom celoslovenskej súťaže Stvárni
knihu je spojiť posolstvo obľúbenej knihy
s handmade tvorbou. Úlohou prihlásených
súťažiacich bude pomocou troch prvkov
stvárniť akoukoľvek výtvarnou alebo kreatívnou technikou konkrétnu knihu.
Zapojiť sa môžete do 1. júna 2017. Úlohou súťažiacich bude posielať fotografie svojej tvorby poštou alebo elektronicky. Porota vyberie
20 najlepších prác, ktoré budú predstavené na
výstave a z nich budú vybratí víťazi v každej
kategórii. Víťazov vyberie porota zložená zo
spisovateľov, grafikov, výtvarníkov, učiteľov
výtvarnej výchovy a usporiadateľov. Slávnostné vyhlásenie víťazov a udelenie jednotlivých
cien sa bude konať 23. júna 2017 v Zichyho
paláci.
Súťažné kategórie sú jednotlivci a skupiny:
• jednotlivci – vek do 10 rokov
• jednotlivci – vek od 11 – 15 rokov
• jednotlivci – vek od 15 a viac
• skupiny – školy, kluby, združenia a rodiny
Viac informácií nájdete na
www.stvarniknihu.sk.
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Cenu Skalickej mládeže získal Radoslav Rekoš za MHKM!
Dobojované! Skaličania spoznali víťaza v prom ročníku ceny Skalickej mládeže, ktorú vyhlásil portál Skalica Plus. Z 50 nominácií a
13 semifinalistov sa do finále prebojovali traja najlepší. V prvom
ročníku sa stal víťazom Radoslav Rekoš – tréner mládeže mestského hokejového klubu mládeže. „Jedno veľké ďakujem mojej
jedinečnej rodine, skvelým priateľom, známym za veľkú podporu, že ste mi darovali svoj hlas vo finálovom hlasovaní“, ďakuje
víťaz Radoslav Rekoš. „Toto víťaztvo patrí Vám, veľmi si to vážim
– mám neskutočnú radosť.“
„Ďakujem všetkým súťažiacim ale aj hlasujúcim v našom projekte. Veľmi si ceníme záujem, ktorý táto cena u Skaličanov
vzbudila. Určite budeme pokračovať i o rok,“ hodnotí súťaž riaditeľ portálu Skalica Plus Erik Formánek.
Na druhom mieste sa umiestnila Dominika Michálková, vedúca a
zakladateľka tanečnej skupiny TAXIS. Tretie miesto patrí Miroslavovi Buzrlovi za ĽH Pláňava.

Holíčania Adam a Adam v pesničke českého speváka Adama Mišíka!
Adam Mišík, česká hviezda ktorá sa preslávila najmä vďaka
show „Tvoje tvář má známy hlas“. Mladý spevák však zatúžil
po hudobnej zmene a tak oslovil dvoch beatboxerov – Holíčanov Adama Lastovičku a Adama Erberta. „Je to taký experiment, ešte nikdy som neurobil hudbu a text k piesni za
jeden deň,“ hovorí Adam Mišík pre TOP Star.
Ako zhodnotili spoluprácu Holíčania? „Prišlo to totálne náhodne. Našiel som si správu v messengeri v žiadostiach,
vyšlo z toho, že ide o reklamu, bez váhania sme to aj s mojím kolegom Erbeatom (Adamom Erbertom) vzali a dohodli
podmienky. Boli sme neistí, pretože to bola pre nás obrovská zmena, kedže sa prevažne pohybujeme v undergroundovom štýle a hlavne v úplne odlišných štýloch hudby. Následne sme sa spojili s Adamom Mišíkom a dohodli sa, na
aký štýl to bude. Som rád za túto príležitosť a skúsenosť,
zase sme sa pohli niekam inam, spoznali sme super ľudí a
cítili sa dobre.“
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
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» FOTO: Vedeli ste o tejto rozprávkovej chalupe v Koválovci?
Vedeli ste, že takáto nádherná rozprávková chalúpka sa nachádza
na Záhorí? V malej prihraničnej obci Koválovec, približne kilometer
nad dedinou, smerom k moravským hraniciam, stojí nad potokom
a peknou studničkou domček ako z rozprávky.
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» Hokej
Najväčšia hokejová návštevnosť
v sezóne bola v Skalici!

foto: HK Skalica

» Šach

Portál prvaliga.sk vydal oficiálne čísla návštevnosti zápasov v základnej časti
a taktiež v play off. V priemernej návštevnosti základnej časti skončila Skalica
na treťom mieste s priemerom 642. (Predbehli ju Michalovce – 695 a Prešov
783)
Skalica si však titul „hokejové mesto“ vybojovala v play off, kedy prekonala
rekord návštevnosti prvej ligy s návštevnosťou finále – 3642 divákov. Návštevnosť finále je najväčšia v Skalici za posledné tri roky. Naposledy 17. marca 2013 v extraligovom štvrťfinále proti Piešťanom ešte aj s legendárnym
Žigmundom Pálffym. Vtedy bolo na skalickom štadióne 4057 divákov. Skaličania skončili prví aj v celkovej návštevnosti, kedy za celú sezónu HANT arénu
navštívilo 30145 divákov!

Záhoráci na Majstovstvách
Slovenska v šachu!

Majstrovstvá Slovenska družstiev Základných škôl v šachu sa konali 11. 4.
v Zakamennom. V konkurencii 42 a 168 družstiev sa objavili aj Záhoráci. Na
väčšine zapojených škôl funguje šach ako nepovinný predmet alebo krúžok.
Nechýbali štvrtáci zo Súkromnej základnej školy v Skalici Štvorlístok – Lin,
Ela, Kristínka a Filipko.
Odohrali sedem kôl a aj keď družstvo bolo nasadené až v druhej polovici štartovného poľa, tak uhrali neskutočné 8. miesto. Všetci štyria dosiahli mimoriadne dobrý výsledok, no najlepší uhrala na tretej šachovnici Kristínka, ktorá
si vybojovala 6 bodov zo 7. Pohár za tretie miesto na šachovnici jej ušiel len
o pomocné body, ktoré rozhodli, že bola štvrtá na tretej šachovnici.
Všetkým Záhorákom GRATULUJEME!

» Hokejbal

Hokejbalisiti Skalice v SEMIFINÁLE!

foto: Miroslav Mindáš

Skaličanom sa podaril neuveriteľný obrat, druhý tím po základnej časti končí svoju púť
v play-off. Ani domáce prostredie v piatom štvrťfinálovom stretnutí nepomohlo LG
Bratislava k postupu cez HBK Hokejmarket Skalica do semifinále.
Bratislavčania viedli už od 28. minúty, keď krásnym gólom spoza bránky poslal ich tím
do vedenia Ondrušek. V závere to už vyzeralo so Skalicou veľmi zle, no v 44. minúte
Rampáček vytiahol jednu zo svojich fantastických rán. O minútu neskôr poslal hostí
dokonca do vedenia Holaza a LG bolo na pokraji vyradenia. O natiahnutie duelu sa
postaral Fumač v samom závere stretnutia, a tak rozhodovali až samostatné nájazdy.
V šiestej sérii sa hrdinom stal Skaličan Lantoš, a tak sa „predčasné finále“ skončilo
v prospech vicemajstra, ktorý zo základnej časti postupoval zo siedmeho miesta.
Semifinálové dvojice:
Imperial Vitamins Martin – HBK Hokejmarket Skalica
VIPPOKERPRO Kežmarok – Leaders Ružinov

16 oddych

» Horoskop
BARAN
Peniaze síce nie sú všetko, ale zdá sa, že
vás o tom teraz nepresvedčíme. Až koncom
mája sa konečne odpútate od financií a majetku a
všimnete si svojich blízkych, ktorí už netrpezlivo čakajú na váš návrat.
BÝK
Svet sa točí okolo vás. Chytáte druhý dych
a vo všetkom sa vám darí. V druhej polovici
mesiaca sa dokonca objaví príležitosť zvýšiť si príjmy.
BLÍŽENCI
Stále ste v zajatí záhad vlastnej psychiky,
ale inventúra pomaly končí. Rodia sa nové,
smelé plány.
RAK
Keď je niečoho priveľa, preje sa to. Po rušných spoločenských týždňoch prídu dni,
ktoré strávite za zatvorenými dverami plánovaním
svojej dalšej budúcnosti.
LEV
Prvé tri týždne budú patriť rodinným a
pracovným záležitostiam. To sa koncom
mesiaca zmení a vy sa necháte strhnúť vírom spoločenských aktivít.
PANNA
Vaša túžba po poznaní je stále väcšia. Niečo
z toho, čo ste sa naučili, môžete onedlho
aj zúročiť. Koncom mesiaca sa totiž objaví zaujímavá
pracovná príležitosť.
VÁHY
Počas prvých týždňov vás zamestnávajú
majetkové otázky. Až koncom mesiaca
dostanete opäť šancu čiastočne uniknúť a vstrebávať
nové zážitky, či objavovať nové obzory.
ŠKORPIÓN
V máji budete myslieť najmä na lásku. Až
v druhej polovici mesiaca sa zrazu objaví
aj čosi dalšie: finančný úver, dedičstvo, pôžička, alebo
podnikateľské plány, vyžadujúce investície.
STRELEC
Máte pred sebou množstvo rutinných povinností, ktoré už chcete mať za sebou. Ale
aj kondíciu treba zlepšiť, takže smelo do toho. Koncom
mesiaca máte nezabudnuteľné rande s Amorom.
KOZOROŽEC
Zdá sa, že v máji si málokto užije toľko zábavy, ako vy. Koniec mesiaca vás navyše
podnieti k pozitívnym zmenám v životnom štýle.
VODNÁR
Počas prvých týždňov sa zaslúžite o zmeny,
ktoré pozitívne ovplyvnia rodinný život. A
ku koncu mesiaca nastúpi čas hravosti, flirtu, zábavy.
RYBY
Prežijete týždne plné stretnutí a komunikácie. Koncom mesiaca sa váš svet zúži na
to najcennejšie – na rodinu.
www.astrotouch.com
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Krížovky s úsmevom
postupuj
v za atej
innosti
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E V
Vranova
nad Topou

ve ká
plocha
po a

arabský
kô

staršie
ženské
meno
bohoslužobný stôl

Stretnú sa dve vdovy a jedna za ne horekova :
- Bože, ako sme sa my milovali... Žili sme si ako
v raji, krivého slova sme si nepovedali a teraz
som zrazu taká opustená... Ni mi po om
neostalo, ale úplne ni !...
- Ale akože ni ? Ve máte tri deti.
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
mlá a
ošípanej

podzemná skratka
skrýša
súhvezdia
zvierat
Malý voz

3. as
tajni ky

odraz
svetla

napäto
potrubie
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mesiac
Urána
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žiadaj
laický
kazate

skratka
sústavy
vodných
diel
zna ka
železa

prinucoval

príslušník
jazdeckej
pechoty
bedlí
odkladajú
(zastar.)
táborisko
ko ovníkov
nie,
po rusky
zn. pre
minútu

ve mi
po oba
(expr.)

vzorec
jodovodíka
predložka
s 2. pád.

prilákam,
privábim

nuž, teda
(zastar.)

oblizol

zvýšený
tón A

citoslovce
pohrozenia

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

!

Pomôcky:
Ariel, slogan, UMi,
ulus, adas

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o 2 lístky na Fest na Zimáku v Hodoníne. Správnu odpoveď pošlite do 26. 5.
2017 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: „... Veď u Karolíny som bol celú
noc ja.“ Víťaz z minulého čísla: Lucia Blahovičová, Veľké Leváre. Výherca získal knihu Vademecum
zdravej výživy.
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