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Ex-poslanec Jurovatý – odporný útok na
skalickú mládež
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Bývalý mestský poslanec Jozef Jurovatý, nie je
Skaličanom neznámy. Večný obhajca a pravá ruka
bývalého primátora Chovanca sa stal neslávne
známym pre viaceré kauzy. Za panovania svojho
patróna Chovanca kúpil od mesta dom na skalickom námestí za neuveriteľných 27 000 EUR, neskôr
sa stalo legendárne jeho opovrhovanie zákonom a
slušnosťou, keď zaparkoval so svojou limuzínou na
mieste vyhradenom pre hendikepovaných občanov.
jurivaty_chovanec
Skaličania za ho za to odmenili zaslúženým politickým odpočinkom, keď v ostatných voľbách skončil
mimo zastupiteľstvo. Popravde, už jeho kandidatúra
sa javila ako drzosť.
Pán ex-poslanec sa však
zrejme rozhodol Skaličanom
pomstiť. Osoba s menom
Mgr. Jozef Jurovatý a rovnakou adresou akú uvádzal ex-poslanec, si požiadala o registráciu ochrannej známky
hokejového klubu skalickej
mládeže – SKALICA MHKM
(Mestský hokejový klub
mládeže) aj s jeho logom.
Aby tohto nebolo málo, zaregistroval si Jozef Jurovatý
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aj názov a logo pod ktorým hrajú skalickí futbaloví
mládežníci i muži – MFK SKALICA 1920.
Nie je ťažké dovtípiť sa, o čo ex-poslancovi Jurovatému ide. Po svete behá plno ľudí, ktorí sa snažia
zarobiť parazitovaním na tvrdej práci iných. Majiteľ
ochrannej známky má totiž právo, aby mu platil
každý, kto túto známku užíva – napríklad ju má na
drese.
Je nechutné, že ex-poslanec Jurovatý sa rozhodol parazitovať práve na našich deťoch a dobrých
ľuďoch, ktorí sa v športových kluboch deťom venujú. Je zvrátené, že ex-poslanec Jurovatý si za
obete svojej chamtivosti vybral
práve tých, ktorí svoj čas venujú
reprezentácii nášho mesta.
Ťažko povedať, či sa jedná o ďalšiu
spoluprácu Jurovatý – Chovanec,
alebo ide tentokrát o samostatné
dobrodružstvo pána ex-poslanca.
Rozum však zostáva stáť nad tým,
ako môže pán ex-poslanec vôbec
vyjsť v Skalici bez hanby na ulicu
a ako môže ex-primátor Chovanec žiadať od Skaličanov dôveru
vo voľbách, keď každý vie, akými
stvoreniami sa obklopuje.
Čo si myslíte o konaní ex-poslanca vy a čo by ste mu odkázali?
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Skaličanky na pochode proti rakovine v Bratislave!

» V Skalici
rastie nové obchodné centrum so stovkou bytov!

Už druhým rokom podporila časť žien zo Skalice projekt Avon Pochod proti rakovine prsníka konajúci sa v Bratislave.
Všetci, ktorí sa pochodu zúčastnili, prejavili porozumenie, pomoc a podporu, či už finančnú, ale najmä emotívne vyjadrenie
aktu spolupatričnosti s tými, ktorým táto choroba akokoľvek poznačila život... ružové balóniky leteli v sobotu popoludní
z bratislavského hradu tam, kde ich už každoročne čakajú tí, ktorí už tu s mami nie sú a na ktorých s láskou spomíname.

Už pred rokom sme vás informovali o
tom, že na Mallého ulici v Skalici, pred
existujúcim zábavo-obchodným centrom MAX by sa mal vybudovať nový
komplex s názvom Shopping Centrum
Skalica. Podľa investora bude v Skalici
vytvorená nová časť kvalitného mestského bývania, ktorú mesto postráda.

Študenti VIA HUMANA po stopách Tomáša Baťu
Koncom školského roka sme sa rozhodli si tieto posledné
predkoncoročné chvíle spríjemniť marketingovou exkurziou s názvom Tomáš Baťa a jeho odkaz.
Tentokrát sme sa vybrali do Zlína, kde nás čakala návšteva vily Tomáša Baťu spojená s prednáškou o jeho
živote na tému „Podnikateľský príklad“ o nie vždy jednoduchej ceste k úspechu, ktorú nám zaujímavým a
pútavým spôsobom predniesol Ing. Pavel Velev. Tomáš
Baťa – jeho priezvisko je synonymom pre topánky, ktoré sa predávali a predávajú po celom svete. Stal sa významnou osobnosťou
podnikateľského sveta,
do ktorého priniesol
revolučné manažérske
koncepcie, systém riadenia a organizácie
práce, ktoré sa uplatňujú doteraz. Zaslúžil
sa o rozvoj mesta Zlín
a celého regiónu – staval byty, nemocnice,
športoviská, školy, kultúrne centrá a svojím
prístupom k jeho spolupracovníkom, ako
ich on sám nazýval,
si získal veľa priaznivcov a stal sa významnou svetovou
osobnosťou podnikateľského a ľudského sveta. Jeho cieľom nebolo podnikať, aby sa on len sám mal dobre, ale
aby mohol zaplatiť ľudí, ktorí pre neho pracovali a aby
žili spokojný život so všetkým, čo k nemu patrí. Jedným
z jeho citátov je: „Pokládám za svou zaměstnavatelskou
povinnost platiti lidem za práci tak, aby ve svých čtyřiceti letech mohli žít z úspor a pracovati s pomocí svého kapitálu a zkušeností a ne ze svých holých rukou.“
Napriek všetkým prekážkam, ktoré ho zastihli, či už to
bol prvý neúspech spojený s pokusom predať topánky,

alebo kríza po vojne, nikdy sa nevzdal a hľadal spôsoby
ako to zvládnuť.
V poobednajších hodinách sme navštívili tzv. 21. budovu „Baťov mrakodrap“, ktorý nechal postaviť Jan Antonín Baťa v rokoch 1936 – 1938. Nechali sme sa administratívnym výťahom vyviezť až na najvyššie poschodie,
odkiaľ sme mali možnosť pozorovať vybudované mesto
zhora. Ďalšou zastávkou bolo Muzeum Jichovýchodní
Moravy, kde sme mali možnosť vidieť jednotlivé exponáty, ktoré sa týkali života Tomáša Baťu – rôzne druhy

topánok z baťovej dielne, filmový kabinet – reklamu,
filmy, reklamné prospekty, cestovateľské spomienky,
automobil, stroje...
Samozrejme, na záver nesmela chýbať ani zastávka
v nákupnom centre, kde sme doplnili zásoby... Spojili
sme príjemné s užitočným, odniesli sme si zaujímavé
a motivujúce informácie, ktoré sa určite budeme snažiť
využiť nielen teoreticky, ale aj prakticky.
Ďakujeme pani profesorkám Lenke Mikulovej a Blažene
Rybárovej, že s nami do toho išli :-) Už teraz sa tešíme na
ďalšiu zaujímavú „výpravu“.

„Projekt Polyfunkčný objekt SCS je situovaný v okrajovej časti mesta. Má 4
nadzemné podlažia a jedno ústupné
podlažie. Stavba po svojom dokončení bude slúžiť pre obchody, služby, a
najmä na bývanie. Zo severozápadnej časti je pozemok sprístupnený
pre statickú dopravu. Celkový počet
parkovacích miest je 257, z toho 12
parkovacích miest pre imobilních spoluobčanov. Parkoviská sú navrhované
v severovýchodnej a juhozápadnej
časti riešeného územia a aj pozdĺž
celého objektu zo severnej strany,“
informuje webový portál obchodného
centra.
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Na mestskom
zastupiteľstve v Senici
sa pobili poslanci!
Na posledné mestské zasadanie len tak
nezabudnú! Viceprimátor mesta Senica
Martin Lidaj sa dostal do konfliktu s poslancom Petrom Švecom.
Po slovnej potýčke medzi poslancami mal Peter Švec napadnúť poslanca Lidaja. Po údere
vyhlásil, že to konečnie niekto musel urobiť.
„Je to pre mňa absolútne nepochopiteľné,
odsudzujem akúkoľvek formu násilia. Na
pána Šveca som podal trestné oznámenie,“
hovorí viceprimátor Martin Lidaj. „Prijali sme
trestné oznámenie a vo veci sa zákonným
spôsobom koná,“ uviedla policajná hovorkyňa Martina Kredatusová.

» Deň Prvej pomoci
zdroj: skalica.sk, Michaela Havelková

Vo štvrtok 15. júna 2017 sa na Štíbore v rámci Dní zdravia 2017 uskutočnil „Deň Prvej pomoci“.

Pre seniorov bol pripravený program,
v ktorom sa dozvedeli nové a dôležité
informácie o poskytovaní prvej pomoci.
Od študentov SZŠ v Skalici sa učili na
mieste prvú pomoc poskytovať, prezreli
si vozidlo RZP, vypočuli si rady záchranárov z FNsP a.s. v Skalici, okoštovali
výrobky zdravej výživy a získali mnoho
ďalších informácií o činnosti zdravotníkov. Ďakujeme všetkým za účasť a tešíme sa na ďalšie stretnutie v rámci Dní
zdravia 2017 na Štíbore.

www.prozahori.sk

FNsP Skalica medzi najlepšími v Európe!
Komplexne zrekonštruovali neurológiu
Významné medzinárodné ocenenie za vzornú
starostlivosť o pacientov s cievnou mozgovou príhodou získala Fakultná nemocnica s poliklinikou
Skalica (FNsP) na prahu slávnostného otvárania
nových rekonštruovaných priestorov neurologického oddelenia.
Európska organizácia pre cievne mozgové príhody
(European Stroke Organization – ESO) udelila počas
svojej konferencie v Prahe (16. mája 2017) skalickej
nemocnici štatút Diamantového centra pre liečbu
cievnych mozgových príhod. Udelený, tzv. štatút excelentnosti prináleží európskym nemocniciam s najvyššou úrovňou starostlivosti o pacientov s cievnou
mozgovou príhodou (CMP). Celkovo získalo ESO ocenenie v roku 2017 desať nemocníc (šesť z nich označili
ako zlaté, dve ako platinové a dve, vrátane FNsP, ako
diamantové centrum). Zo slovenských centier boli
okrem Skalice ocenené nemocnice v Komárne, Nitre
a Košiciach.
Ocenenie je možné získať po splnení veľmi prísnych
odborných kritérií. Predmetné údaje sú súčasťou databázy Národného centra zdravotníckych informácií v
Národnom registri cievnych mozgových príhod. Podmienkou pre získanie štatútu zlatého, platinového a
najvyššie hodnoteného diamantového centra je dodržiavanie najmodernejších diagnostických a terapeutických postupov platných v liečbe akútnych cievnych
mozgových príhod so zameraním na trombolytickú a
endovaskulárnu liečbu.
Pri CMP dochádza k poškodeniu mozgového nervového tkaniva vplyvom nedostatočného prekrvenia (ischemické poškodenie) alebo naopak zakrvácania (hemoragické poškodenie) mozgu. Obe príčiny môžu mať
pre pacienta fatálne následky. Po prekonaní cievnej
mozgovej príhody rozhodujú o kvalite ďalšieho života
sekundy. Každá hodina neliečenej CMP pripraví človeka približne o 3,6 roka života. Až tretina pacientov
po CMP zomiera do roka a viac ako polovica zostáva
s trvalými následkami. CMP je najčastejšou príčinou
imobility spojenej s práceneschopnosťou. Veková hranica výskytu ochorenia v populácii sa stále posúva, nie
je zriedkavosťou, že záchranka privezie do nemocnice
pacienta vo veku 30, 40 rokov. V skalickej nemocnici
ošetria približne 400 pacientov ročne.
„Nové poznatky v diagnostike a liečbe najmä ischemických cievnych mozgových príhod (iCMP) viedli
v posledných rokoch k významnej zmene logistiky
iktovej medicíny na celom svete i na neurologickom
oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica.
Intravenózna trombolýza a endovaskulárna liečba sú

metódami rekanalizačnej liečby iCMP, ktoré umožňujú
dosiahnuť spriechodnenie uzatvorených ciev, dramaticky zlepšujú celkovú prognózu a prežitie takto liečených pacientov,“ vysvetľuje primár neurologického
oddelenia vo FNsP Skalica MUDr. Vlastimil Serdahely a
dodáva: „od roku 2014 sa pri diagnostike a liečbe všetkých pacientov s iCMP postupuje podľa tzv. Trombolytického protokolu neurologického oddelenia našej
nemocnice vo veľmi úzkej spolupráci so záchranným
systémom (RLP a RZP), rádiologickým oddelením, oddelením klinickej biochémie a hematológie a Klinikou
diagnostickej a intervenčnej radiológie NÚSCH Bratislava. Za uplynulé tri roky bolo týmito modernými
metódami liečených v Skalici vyše 140 pacientov.
Za získaným ocenením je okrem obetavej práce lekárov a sestier i rozsiahla rekonštrukcia priestorov neurologického oddelenia s novou šesťlôžkovou moderne
vybavenou jednotkou intenzívnej starostlivosti. Neurologickí pacienti môžu byť s výnimkou CT a MR diagnostiky teraz vyšetrení i liečení v jednom pavilóne,
čo je výhodou najmä pri akútnych stavoch, kde je čas
vyšetrenia dôležitým parametrom liečby.
Zlepšenie vyhliadok pacienta smerom k minimálnym
trvalým následkom po CMP si vyžaduje účinnú prevenciu ochorenia a systémovú podporu štátu. Dôkladne nastavený manažment starostlivosti o potenciálneho pacienta začína u každého jedinca dodržiavaním
vhodnej životosprávy a preventívnymi prehliadkami u
všeobecného lekára a končí dobre nastavenými opatreniami sekundárnej prevencie (v zmysle odporučení
špecialistu pri obezite, cukrovke, vysokom krvnom
tlaku, fibrilácii predsiení…).
Včasná aktivácia záchranného systému a vhodne zvolená sieť dobre vybavených iktových centier sú nevyhnutnou podmienkou poskytnutia správnej starostlivosti, ktorá umožní eliminovať nežiadúce následky
CMP. Dôležitú úlohu môže zohrať aj verejnosť, najmä
potencionálni náhodní svedkovia cievnej mozgovej
príhody, ktorí dokážu správne interpretovať príznaky
ochorenia a neodkladne privolať odbornú pomoc.
Vzdelávanie v oblasti rozpoznania príznakov CMP a
znalosti správneho postupu pri záchrane života stavia
verejnosť do pozície významnej zložky záchranného
systému.
Ďalšie skvalitnenie starostlivosti o pacientov FNsP
Skalica, nielen pri CMP, umožní sprevádzkovanie
komplexne zrekonštruovaných priestorov jej neurologického oddelenia, ktorých slávnostné otvorenie sa
uskutoční 26. júna 2017.

www.prozahori.sk

5

JÚL 2017

II. Športové hry seniorov okresu Senica
zdroj: senica.sk
Seniori z okresu Senica sa po druhýkrát stretli na príjemnom športovom podujatí, ktoré pre nich po druhýkrát pripravila Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Senica. Seniori sa mohli stretnúť a zasúťažiť si v
areáli Základnej školy na ulici V. Paulínyho-Tótha na II.
Športových hrách seniorov okresu Senica.

50 alebo 100 m. Pre mužov bola pripravená 60 m trať,
rovnako hádzali granátom, či na basketbalový kôš,
hrali šípky, stolný tenis, petang, okrem toho súťažili
vo vrhu guľou a v kopoch do bránky cez prekážku.
Zo senických zástupcov sa najlepšie darilo Janke Wágnerovej, ktorá získala prvenstvo v hode na basketbalový kôš a Vlastislavovi Tisoňovi, ktorý získal zlato vo
vrhu guľou a tretie miesto v petangu.
ženských a 8 mužských. Ženy si merali sily v tradičných
aj menej tradičných športoch ako hod valčekom, hod
granátom, triafali na basketbalový kôš, hrali stolný
tenis, šípky, či petang, skákali cez švihadlo či bežali na

Všetkých 93 účastníkov z 24 základných organizácií
JDS prišli na úvod pozdraviť primátor mesta Branislav
Grimm a riaditeľ ÚPSVaR Ján Kovár. Povzbudiť ich prišla aj čestná predsedníčka Okresnej organizácie JDS
v Senici Božena Hradská. Po slávnostnom otvorení
sa súťažilo v 17 disciplínach, pričom 9 disciplín bolo

Najlepší športovci z okresného kola športových hier
budú reprezentovať nielen svoju miestnu organizáciu,
ale aj Okresnú organizáciu JDS Senica na Župnej olympiáde seniorov, ktorá sa bude konať 23. – 24. augusta
2017 v Piešťanoch.

Noc na Štúrovej: noc na palube
zdroj: malacky.sk, text a foto: ŠKD Štúrova

Školský klub detí pri ZŠ Štúrova v Malackách sa
veselo lúčil so školským rokom 2016/2017. Deti 2.
ročníka zažili noc plnú zábavy, hier i prekvapení.

Pod vedením vychovávateliek si deti odniesli nielen
osobne vyrobený certifikát o účasti, ale i veľa zážitkov, dojmov a pocit spokojnosti.
Školský rok sa končí, prázdniny sa blížia, vychovávateľky zo Štúrky želajú všetkým leto plné oddychovHravou formou si zopakovali celoročné učivo a kaž- ky.
dý zo žiakov prezentoval svoju jedinečnú kreativitu.

Šieste Putovanie
»skalickou
históriou
zdroj: skalica.sk, text a foto Záhorské
múzeum

22. apríla sa v priestoroch kina Sloboda v Skalici
uskutočnila ďalšia zo série prednášok v rámci
cyklu Putovanie skalickou históriou pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o
meste Skalica.

Prednášku na tému Hudba v Skalici predniesli
Ladislav Kačic, samostatný vedecký pracovník
Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, ktorý
sa venoval osobnosti pátra Paulína Bajana. V
druhej časti vystúpil etnomuzikológ Záhorského múzea v Skalici Peter Michalovič, ktorý
priblížil osobnosti hudobného života Skalice,
so zameraním na Dr. Janka Blaha, Františka
Krištofa Veselého a Ferenca Buchtu. V rámci podujatia vystúpili so živými hudobnými vstupmi
Peter Michalovič (husle), Roman Blaha (klavír)
a dychová hudba Veselá Zevelanka. Podujatie
moderovala Michaela Hazlingerová, pracovníčka oddelenia kultúry MsÚ Skalica.
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V Kátove napadol pes ženu!
V obci Kátov (okres Skalica) rotvajler napadol svoju majiteľku. Jozef Minár zo Záchrannej zdravotnej služby pre TVNOVINY.sk povedal, že žena utrpela mnohopočetné hryzné poranenia, ktoré spôsobili veľké krvácanie. Záchranári ju ale stabilizovali
a vo vážnom stave previezli do nemocnice v Skalici. Policajti psa okamžite zastrelili.
Podľa našich informácií mala žena na svojom pozemku pre tieto bojové psy chovnú
stanicu.

www.prozahori.sk

Pri zámku v Holíči našli telo
utopeného muža!
Podľa aktuálnych informácií portálu ProZáhorí vytiahli dnes z vody pri zámku
v Holíči. Podľa informácií nemalo prísť k utopeniu z vlastného rozhodnutia,
ale následok alkoholu počas víkendového podujatia na zámku. Telo mŕtveho
Lukáša H. zo Skalice mali dnes na večer vyťahovať z vody hasiči za asistencie
polície. Informáciu preverujeme a čoskoro pridáme nové informácie.

Dopravnú nehodu cyklistu s autom
nasnímala súkromná kamera!
Doparavnú nehodu v Skalici, kde auto narazilo do cyklistu zaznamenala
súkromná kamera na neďalekej budove. Automobil vchádzal na hlavnú cestu, nevšimol si však idúceho cyklistu ktorého zrazil. Cyklista „preletel“ cez
celé auto a skončil na zemi vedľa automobilu. Vodič ostal v šoku a chvílu
ostal sedieť v automobile. Ostatné informácie zisťujeme.

SVOJE NÁMETY NA PRÍSPEVKY
NÁM POSIELAJTE NA:

sefredaktor@prozahori.sk
alebo

facebook.com/prozahori
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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V Bratislavskom kraji pribudlo ďalšie
Centrum včasnej intervencie
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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.

Centrá včasnej intervencie sú pre rodičov a
ich zdravotne znevýhodnené deti útočiskom,
v ktorom nájdu odbornú pomoc, morálnu oporu a najmä, pracovníci im predstavia možnosti
rozvoja detí. Je to teda miesto, kde odborníci
dokážu z nevýhody spraviť jedinečnosť dieťaťa
a naučiť rodičov, ako s deťmi, ktoré sú obdarené
inak, pracovať a napredovať.
Rozvoj sociálnych služieb pre občanov so zdravotným postihnutím je dlhodobo jednou z priorít Bratislavského samosprávneho kraja. Kraj poskytuje a
zabezpečuje viacero druhov sociálnych služieb, ktoré pomáhajú občanom riešiť dôsledky zdravotného
postihnutia.
Vo vzťahu k zníženiu dôsledkov zdravotného postihnutia na život človeka a rodiny je však kľúčovým poskytnutie včasnej a odbornej intervencie už
v čase ohrozeného, alebo rizikového vývinu dieťaťa,
ale rovnako je dôležité zameriavať sa aj na rodiča,
podporovať jeho kompetencie pri starostlivosti
o dieťa so zdravotným postihnutím alebo rizikovým
vývinom (napríklad predčasne narodené deti) a
pomáhať rodičom týchto detí porozumieť ich špecifickým potrebám a zvládnuť ich vlastnými silami.
Táto služba významne podporuje prijatie dieťaťa
rodinou a širšou komunitou a pomáha rodine nájsť
životnú perspektívu pre seba aj pre dieťa.
Bratislavský samosprávny kraj preto privítal začlenenie služby včasnej intervencie do zákona o sociál-

nych službách a ako prvý spomedzi krajov inicioval
vznik odbornej pracovnej skupiny za účelom prípravy Koncepcie poskytovania služby včasnej intervencie v regióne BSK a iniciuje pracovné stretnutia tejto
skupiny.
Ďalším z dôležitých výstupov tejto odbornej pracovnej skupiny je podpora vzniku centier včasnej intervencie v Bratislave, ktoré poskytujú službu včasnej
intervencie deťom vo veku od 0 do 7 rokov. Prax
ukazuje, že o tieto služby je zo strany rodičov veľký
záujem a kapacita prvých dvoch centier je aktuálne
naplnená.
„Veľmi nás teší, že sme boli pri tom, keď v Bratislave v Rači otvorilo svoje brány a ponúklo svoje
služby klientom a ich rodinám už tretie centrum –
Raná starostlivosť.
V budúcom roku plánujeme v gescii bratislavskej
župy otvoriť ďalšie Centrum včasnej intervencie
so zameraním sa aj na ďalšie časti regiónu Bratislavského kraja tak, aby rodiny mohli služby
využívať čo najbližšie k svojmu bydlisku. Za tým
účelom sme oslovili samosprávy a odborníkov aj
mimo Bratislavy, aby sme boli čo najbližšie k tým,
ktorí našu pomoc potrebujú,“ uviedla podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Gabriella Németh. Doplnila tiež, že bratislavská župa je
pripravená odborne aj finančne sa spolupodieľať
na procese vzniku a prevádzkovaní centier včasnej
intervencie.

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 2017. 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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S rodinným pasom lacnejšie
Projekt zdarma dostupných rodinných pasov
prináša rodinám množstvo výhod nie len v našom regióne. Za návštevu kultúrnych, vzdelávacích, športových a rekreačných zariadení,
ale aj za bežné nákupy zaplatíte s rodinným
pasom menej.
Rodinné pasy ponúkajú zľavy u viac ako 200 subjektov na území Bratislavského kraja, no platné
sú aj za jeho hranicami v Trnavskom kraji, v rakúskom Burgenlande a v Dolnom Rakúsku. Vďaka
nim môžete pripraviť svojej rodine aktívny víkend
za menej peňazí. Najmä v rakúskych regiónoch,
ktoré už systém rodinných pasov používajú niekoľko rokov, ponúkajú zľavy tisíce poskytovateľov.
Zľavy, ktoré sa pohybujú od 5% do 100% vám
ušetria v oblasti cestovného ruchu, kultúry, športu a rekreácie, vzdelávania, služieb pre rodiny a
iných. Kompletný zoznam poskytovateľov zliav
nájdete na www.rodinne-pasy.sk. Nielen počas
blížiacich sa letných prázdnin tak môžete pripraviť program pre vaše deti za výhodnejšie ceny.
Bratislavský samosprávny kraj projekt financuje
a realizuje a týmto spôsobom podporuje rodiny
v regióne. Rodinný pas môžu získať aj partneri,
ktorí nie sú zosobášení, podmienkou je len trvalé
bydlisko v zapojenom kraji a aspoň jedno dieťa
do 18 rokov. Zaregistrovať sa a získať svoj rodinný
pas môžete zdarma na www.rodinne-pasy.sk.

» Tipy na zľavy s Rodinným pasom:
Múzeum mesta Bratislavy – rôzne múzeá
Zľavy: 100% – deti zadarmo v sprievode aspoň jedného
rodiča
Areál Action Park Čunovo
Zľavy: 20% na lanové centrum (veľký okruh) Fun balík na
Lanovom centre (obria hojdačka, lanovka, Tarzanov skok)
BalonFly – Lety balónom
Zľavy: 10% na balónové lety
5% na tandemové zoskoky
Bio-bazén Borovica
Zľavy: 10% na vstup
Bobová dráha na Kamzíku
Zľavy: 25% pri kúpe troch jázd štvrtá zdarma
Dedinka remesiel a umenia Abeland
Zľavy: 20% na atrakcie
20% na občerstvenie

Eurorafting
15% na splav z riek Malý Dunaj a Morava
Inline škola korčuľovania Vločka
Zľavy: 15% na 5-hodinový kurz inline korčuľovania
LUKOSTREĽBA-Záhorie
Zľavy: 20% na lukostreľbu + 1 inštruktor
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Zľavy: 25% na prehliadku expozície Príbeh vína a Dejiny
vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatami
Požičovňa vodáckeho vybavenia a lodí
Zľavy: 10% pre držiteľov karty
50% pre deti na zapožičanie vodáckeho oblečenia
Tandemové zoskoky – Vertical Jump
Zľavy: 20% na tandemové zoskoky
Závodisko, š.p.
Zľavy: 50% na rodinné vstupné (rodičia)
Action Tower – skokanská a vyhliadková
plošina
Zľavy: 15% na zoskoky, zlaňovanie, vyhliadky House
Running
Mestské múzeum v Senci
Zľavy: 100% pre deti do 18 rokov
40% na vstupné pre dospelých
Prešporáčik – Oldtimer® – prehliadky
Bratislavy a okolia
Zľavy: 20% na Staromestský a hradný okruh Prešporáčikom

Žiaci Detskej Univerzity Komenského majú prvú
prednášku za sebou
Aula Univerzity Komenského v Bratislave začiatkom júla privítala viac ako 300 účastníkov už 15.
ročníka Detskej Univerzity Komenského. Počas
oficiálneho otvorenia slávnostne imatrikulovali a slávnostný sľub zložili tristotridsiati piati mladí študenti, ktorí
počas leta absolvujú 9 prednášok, exkurzie a zaujímavé
workshopy.
Slávnostná imatrikulácia jubilejného 15. ročníka Detskej Univerzity Komenského 2017 sa konala za prítomnosti zástupcov
univerzity, pedagógov, rodičov
ako aj zástupcov z Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý
je už tradičným partnerom
tohto projektu. Hneď po imatrikulácii si mohli malí študenti

vypočuť prvú zo série prednášok, ktorá im priniesla
odpoveď na otázku „Prečo včely bodajú“. Vedu im touto cestou priblížila renomovaná profesorka Oxfordskej

univerzity Prof. Dame Carol Robinson. Študentov ešte
čaká 8 rôznych prednášok, a to každú stredu v priestoroch Divadla Aréna.
Okrem prednášok budú súčasťou Detskej Univerzity Komenského 2017 aj exkurzie a tvorivé
dielne v spolupráci so SNG, SNM
a filharmóniou, army workshop,
škola v prírode na Planinke,
tanečný workshop s Miňom
Kerešom a parlamentná hodina
otázok a odpovedí.
Po slávnostnej imatrikulácii
ocenil na Slávnostnom akademickom zhromaždení Rektor UK
prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
Zlatou medailou Univerzity Komenského aj riaditeľa Divadla
Aréna Juraja Kukukuru, ktorý je
aj členom Správnej rady UK.
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Seniori športovali
Krajské športové hry a turistické stretnutie seniorov
Bratislavského kraja zorganizovala v júli Jednota
dôchodcov v Malackách. Seniori súťažili vo viacerých disciplínach a následne spoločne absolvovali
výstup na zrúcaninu hradu v Plaveckom Podhradí.
Partnerom tohto podujatia bol aj Bratislavský samosprávny kraj, ktorý s Jednotou dôchodcov dlhodobo
spolupracuje na rôznych úrovniach.
„Bratislavská župa dlhodobo podporuje seniorov v ich
aktívnom živote. Na dôchodku sa totiž aktivity nemusia skončiť, ale práve naopak. Seniori majú konečne
dostatok času venovať sa svojim záľubám na plno. Pri
športovom zápolení to v Malackách potvrdilo takmer
90 aktívnych seniorov,“ zhrnul predseda Bratislavského
samosprávneho kraja Pavol Frešo, pod ktorého záštitou
sa súťaž konala.
„Veľmi dobre spolupracujeme s Bratislavským samosprávnym krajom a to na základe uzatvorenej spolupráce,“ uviedla Žofia Lomnická, predsedníčka Krajskej
organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bratislave a doplnila: „tento ročník je už 8. ročník Krajských
športových hier a veľkou výhodou je, že to robíme stále
na tej istej škole.“

Bratislavský samosprávny kraj
je dlhodobo partnerom Jednoty dôchodcov na Slovensku a jej
Krajskej organizácie Bratislava.
Župa aktívnym seniorom pomáha
pri organizácii napríklad Krajskej
prehliadky v prednese poézie,
prózy i vlastnej tvorby či Krajskej
prehliadky speváckych súborov
JDS, seniorov Bratislavského kraja. Okrem toho majú seniori zľavy
v divadlách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, Úrad BSK poskytuje
aj dodatočnú zľavu podľa platného cenníka cestovných
lístkov v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja a takisto BSK poskytuje seniorom 50% zľavu
na jednorazový vstup alebo permanentku na 10 vstupov
vo vyhradenom čase do bazéna Komplexného centra hydroterapie (Mokrohájska 3,
Bratislava). Bratislavský samosprávny kraj
takisto každoročne od roku 2011 organizuje
Župnú olympiádu seniorov.
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Hasičská súťaž dobrovoľných hasičských zborov
zdroj: senica.sk, bar

Na Námestí oslobodenia bola 24. júna Hasičská
súťaž dobrovoľných hasičských zborov, a to jubilejný 25. ročník. V úmornej horúčave sa z víťazstva
a pohára primátora mesta Senica tešilo hasičské
družstvo mužov z Cerovej, za nimi skončilo družstvo z Rybiek a na tretej priečke usporiadateľské
hasičské družstvo mužov zo Senice.

Šesticu zúčastnených družstiev doplnili hasičky z Cerovej, hasiči zo srbskej obce Pivnica a z Podbranča Dolnej Doliny. Práve táto hasičská družina, ktorá sa venuje
viac zásahovej činnosti a na súťaž chodí len do Senice,
zaujala na svojom facebookovskom profile hasičov zo
srbskej obce Pivnica. Veliteľ podbrančského družstva
Ján Richta: „Slovo dalo slovo a hasiči z takmer 4-tisícovej obce Pivnica prijali pozvanie na návštevu a napokon súťažili aj v Senici.“ Predsedu ich 65-členného
zboru hasičov Jaroslava Vlčeka a veliteľa Jozefa Papa
v Senici privítal aj primátor mesta Branislav Grimm.
Za zvukov hasičskej hymny prišli hasičské družstvá
v uniformách a zo zástavami na námestie na čele s veliteľkou súťaže a predsedníčkou Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) Senica Jarmilou Barcaj Drinkovou
a patrónom sv. Floriánom. Položením kvetov pri soche
sv. Floriána si uctili patróna hasičov. Potom už plocha
pred tribúnou patrila mažoretkám CVČ Spirit, ktoré
vystriedala omladina DHZ
Senica, ktorý si vychováva
svojich nástupcov. Témou
tohtoročnej súťaže bola činnosť integrovaného záchranného systému a prispeli do
nej ukážkou aj detičky od 3
do 6 rokov, ktoré bravúrne
zvládli naaranžovanú zrážku
dvoch kolobežkárov. Volaním na číslo 112 sa na miesto havárie dostavili najprv
policajti a vzápätí za nimi
aj ambulancia s lekárom a

sestričkami. K horiacemu domu rýchlo prišli aj hasiči
a hasili oheň. Obecenstvu s papierovými rekvizitami
predviedli ukážkový zásah, za ktorý potom dostali
zaslúženú odmenu a pochvalu od primátora mesta:
„Nemusíme sa báť o svoju bezpečnosť, vyrastajú
nám kvalitné hasičské nádeje.“ Neskoršia ukážka
spolupráce Integrovaného záchranného systému početnému diváckemu publiku nielen predviedla, ako
to v praxi často vyzerá, ale
bola aj veľmi edukatívna.
Spolupráca Policajného
zboru, zdravotníckych záchranárov a hasičského a
záchranného systému sa
začína prvým telefonátom na linku 112. Ukážka
takejto prvotnej komunikácie bola vzorom, na čo

by sa mal volajúci sústrediť
a čoho sa radšej vyvarovať,
aby záchranné zložky čo
najrýchlejšie mohli konať.
Po príchode všetkých troch
zložiek na miesto činu
– havarovaného auta so
zranenými osobami – konali v súčinnosti a s veľkou
profesionalitou.
Senická hasičská súťaž sa robí so staršími typmi požiarnych striekačiek PS-8, ktoré sa vyrábali v rokoch
1950 – 1978. No na súťaži boli vystavené aj staršie
typy, ktoré do Senice priniesol Richard Januščák. Časťou svojej súkromnej zbierky historických hasičských
strojov reprezentoval DHZ Špačince. V Senici si hasiči
a nielen oni so záujmom pozreli skvost – požiarnu
striekačku z roku 1934, ktorú Špačinčania kúpili pri
10. výročí založenia zboru. Za nepotrebnú ju pova-

žovali v roku 1958, no zachránil ju otec Richarda Januščáka Augustín, ktorý bol v DHZ strojníkom. Druhý
vystavený stroj PS-4 pochádza z Pavlíc a tretia PS-8
z Batizoviec. Historickou technikou sa môžu pochváliť aj hasiči z Podbranča Dolnej Doliny, ktorí priviezli
ručnú požiarnu striekačku z roku 1891 a na záver súťaže ukázali, aké podmienky mali hasiči na začiatku
20. storočia. K doplnkovému programu hasičskej súťaže patrila ukážka práce policajného psovoda. Mladé 3-mesačné šteniatko si získalo priazeň detského
i dospelého publika a policajt odpovedal na množstvo
otázok ohľadom výcviku psa.
Novinkou na hasičskej súťaži bola tvorba detí, ktoré
výtvarne stvárnili prácu hasičov. Do výtvarnej súťaže Hasiči očami detí sa zapojilo 30 malých maliarov.
Porotca, pedagóg ZUŠ Senica Štefan Orth udelil hlavnú cenu 11-ročnému Andrejovi Dušanovi Junekovi,
8-ročnému Máriovi Dulíkovi a 10-ročnému Jakubovi

Gašpárkovi. Ceny získali aj 7-ročná Klára Bláhová,
5-ročná Natália Boťánková. Cenu za tvorivý prístup
získala rodina Antalová – deti Sabinka (3 roky) a
Samko (6 rokov) a mama Eva. Výstava výtvarných prác
Požiarna ochrana očami detí bola aj v Dome kultúry,
ktorú zorganizovali OR HaZZ, DHZ Senica a Územná
organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Senica.
Samotná hasičská súťaž mala dve kolá požiarneho
útoku s vodou, kde boli sily takmer vyrovnané a na
výsledok sa čakalo až do konca.
Výsledky: 1. DHZ Cerová – výsledný čas 66,04 s., 2. DHZ
Rybky 71,16 s., 3. DHZ Senica 79,12 s., 4. Cerová ženy
82,72 s., Pivnica – Srbsko 86,71 s., Podbranč Dolná Dolina 89,00 s.
Poďakovanie organizátorov Mesta Senica a Dobrovoľného hasičského zboru Senica patrí aj spevákovi
Richardovi Havlovi, hudobnému duu Benedikt Cintula
a Radka Rynikárová, ktorí účinkovali pred začiatkom
hasičskej súťaže. Veľká vďaka patrí aj sponzorom:
Technické služby Senica, a.s., RSMS, MsPS Senica,
COOP Jednota Senica, Vilija Senica, Pyroteam, PD Senica, Kominárstvo Peter Metelička, MsKS, CVČ.
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ROZHOVOR: Captain Jack sa teší na Slovenské pivo!

Už len necelé tri týždne zostávajú do otvorenia
brán ďalšieho ročníka najväčšieho česko-slovenského multižánrového open air festivalu Cibula
Fest 2017. Jednou z jeho najväčších hviezd počas
3 festivalových dní od 20. do 22. júla na holíčskom
letisku bude legendárna formácia Captain Jack,
ktorá v deväťdesiatych rokoch valcovala svetové
hitparády a jej hity dodnes nezostarli. Frontman
tejto eurodancovej kapely Bruce Lacy prezradil, na
čo sa na Slovensku teší najviac.
Mohli ste predstaviť členov svojho živého projektu? A povedzte nám niečo viac o vašom mieste
účinkovania na Slovensku.
Najprv sa chcem poďakovať za pozvanie mňa a mojej kapely do Holíča. Sme veľmi radi, že môžeme byť
súčasťou Cibula Festu 2017! Žijem co Frankeneck /Nemecko, nedaľeko mesta Kaiserslautern/. Moja vokalistka Michelle Stanley žije v Mannheime. Naše štúdio
má sídlo vo Wiesbadene, je to veľmi blázko k letisku
vo Frankfurte. Ja som začal spievať ako Captain Jack v

roku 2006, krátko po smrti Franky Gee v roku 2005. Už
10 rokov som frontmenom zoskupenia Captain Jack a
je to veľká zábava! Cestujem po celom svete a vraciam
ľudí späť do 90. rokov.
Prezdadťe nám niečo viac o projekte Captain Jack.
Zakladateľom a producentom kapitána Jacka je Udo
Niebergall z Wiesbadenu. Projekt sa začal v roku 1995
s úžasným úspechom. Udo je zodpovedný za všetky
hudobné produkcie a videozáznamy. Všetci spolu sme
jedna veľká rodina a rok čo rok zažívame veľa zábavy
na koncertoch a turné!
S akými pesničkami sa predstavíte na CIBULA FESTe?
Zahrajeme pôvodné hity Captain Jacka z 90. rokov
ako napríklad „Drill Instructor“, „Little Boy“ a “Heyo
Captain Jack”. Máme ale aj nové verzie piesní „Soldier
Soldier“ a „Give it up“. Špeciálne však pre České a Slovenské publikum zaradíme do repertoáru aj “Together
& Forever” nakoľko sme sa dozvedeli, že je na Slovensku veľmi obľúbená.

Hity Captain Jack sú hity z minulosti. Máte nejaké
plány do budúcnosti (album, pesničky, videoklipy
atď.)
Neustále pracujeme na nových piesňach a videoklipoch. Nie však všetky piesne zverejňujeme na našom
youtube. Nájdete tam videoklipy ako napríklad “..”
“…” Z dôvodu veľkého návradu 90 rokov teraz cestujeme po celom svete a preto nemáme veľa času pracovať na albume.
Aké sú vaše ďalšie plány?
Už budúci mesiac vydáme náš nový singel „In the
Army Now“. Je to podľa mna najsilnejšia skladba akú
sme kedy urobili. Je naozaj úžasná a určite Vám ju zahraneme aj na Cibula Feste v Holíči. Pre túto pieseň
pripravuejme aj veľkolepý videoklip. Video bude zároveň aj spôsob uznania prvej pieseni “Captain Jack”
z roku 1995. Nová armáda Captaina Jacka s 20-tymi
vojačkami v sexy maskáčovom oblečení Bude to určite
najhorúcejší videoklip tohto leta!
Captain Jack sa predstaví aj na Cibula Fest v Holí-
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» ROZHOVOR: Captain Jack sa teší na Slovenské pivo!

či. Je to pre Vás prvá návšteva Slovenska?
Do Holíča sa veľmi teším a som veľmi zvedavý čo ma
tam čaká. Nikdy som tam nebol (smiech). V minulom
roku sme sa na Slovensku predstavili v Bratislave a Michalovciach. Slovensko ako aj jeho publikum je veľmi
úžasné a vytvára skvelú atmosféru.
Aké je Vaše obľúbené pitie a jedlo na turné?
U mňa je to veľmi jednoduché! (smiech) Dajte mi
miestne pivo a veľký kurací šalát a som spokojný a
šťastný po celý zvyšok dňa.
Veľké skupiny preferujú veľké festivaly (napríklad
Sziget, Rock am Ring, Glastonbury a pod.) Čo preferujete vy? Menšie či väčšie akcie a prečo?
Máme radi zmes všetkého. Po veľmi dlhom turné na
obrovských festivaloch po celej Európe (ako napríklad
Die Mega 90er v Nemecku, We Love The 90s vo Fínsk,
Vi som älskar 90-talet V Dánsku, Total Dance Festival
v Maďarsku Remember the 90s v Holandsku, I love
90s v Poľsku,…) sa radi venujeme aj akciám v malých
kluboch kde sme v bezprostrednej blízkosti našich fanúšikov. Oba druhy akcií majú svoje výhody.
Aké miesto, ktoré ste navštívili je pre Vás najkrajšie?
Som umelec, takže ako u každého umelce je moje najkrajšie miesto na pódiu nech už som v ktoromkoľkvek
kúte sveta. Veľmi rád zabávam ľudí. Celý rok precestujem, takže taktiež vidím veľa prekrásnych miest. Rád
sa vraciam domov, ale najštastnejší som keď sa cez
víkend vždy vraciam na javisko. Je to môj život!
Čo by ste na záver chceli prezradiť našim čitateľom?
Veľmi rád by som pozval čitateľov 22. júla na letisko v
Holíči, kde sa uskutoční jedno z najlepších vystúpení
Captaina Jacka spolu s mojími pódiovými partnermi
Michelle Stanley a Udo Niebergall.
Už sa neviem dočkať mojej návštevy na Slovensku
v Holíči! Mier a lásku!
Okrem Captaina Jacka sa fanúšikovia festivalovej
zábavy pod holým nebom môžu tešiť aj na desiatky
ďalších kapiel a spevákov na štyroch pódiách. Ďalšou
zahraničnou kapelou bude melodicmetalová formácia
Freedom Call. Českú a slovenskú hudobnú špičku budú

zastupovať napríklad Tomáš Klus, Xindl X, Iné Kafe,
Polemic, Horkýže Slíže, Walda Gang, Dymytry, DJ EKG,
DJ Milan Lieskovský, ale aj čerství držitelia hudobných
cien Anděl – speváčka Lenny a kapela Jelen a desiatky

ďalších na štyroch pódiách.
Vstupenky je možné kúpiť v sieti Eventim.sk a ďalších
predajných miestach.
Viac info na www.cibulafest.eu
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Mladí záchranári zo ZŠ
Vajanského tretí
na Slovensku
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» Hokejbal

Žiaci ZŠ Vajanského sa výrazne presadili na celoslovenskom finále súťaže Mladý záchranár.

Potom, ako sa žiaci ZŠ Vajanského Sabina Boorová, Natália Ovečková, Jakub Jurčík a Viktor
Vlček stali víťazmi okresného kola súťaže Mladý
záchranár civilnej ochrany v Kopčanoch, dosiahli
výrazný úspech aj v celoslovenskom meradle. Na
majstrovstvách Slovenska v Gabčíkove, kde sa zišla silná konkurencia až 78 družstiev a vyše 400
súťažiacich získali tretie miesto. Gratulujeme a
ďakujeme za skvelú reprezentáciu mesta i okresu.

Indiáni víťazom Skalickej hokejbalovej ligy!
Majstrom mestskej hokejbalovej ligy v Skalici pre rok 2017 sa stal tím Indiánov. Vo finále zdolali Havanu 3:0 na
zápasy. Na treťom mieste skončil tím Legendy.

facebook.com/
ProZahori
instagram.com/
ProZahori

Skaličania medzi majstrami sveta v hokejbale!
Zostava Skaličanov patriaca pod tím Legends sa dnes stala majstrom sveta v hokejbale masters. Ide o majstrovtvá
hráčov nad 35 rokov. Gratulujeme! Skaličania Hránek, Polak, Krajsa, Petrovič, Kovalovský.

» Športovci z FBC pomáhali
zdroj: skalica.sk

17. júna sa v bývalej hale ZVL uskutočnil nultý ročník
Benefičného turnaja pre Erika Rozborila – brata hráča FBC Skalica Samka, ktorý trpí detskou mozgovou
obrnou.
Výťažok z turnaja bude použitý na Erikovu rehabilitáciu v Adeli medical center v Piešťanoch. Turnaja sa
zúčastnilo 5 tímov prípraviek zo Skalice, Strážnice a
Hodonína. Prišiel ich podporiť aj viceprimátor Skalice
Peter Pagáč. Víťazmi sa stali hráči z tímu FBC Skalica

– zelení, druhí skončili hráči Hodonína A, na treťom
mieste skončila Skalica – bieli, štvrté miesto obsadil
Hodonín B a na poslednom mieste sa umiestnili hráči
Strážnice. Po skončení turnaja pokračoval program
zápasmi detí, rodičov a hráčov A-mužstva. Celý športový deň sa niesol v uvoľnenej atmosfére a športovom duchu, veď sa „bojovalo“ za dobrú vec. Rodičia
si vyskúšali úlohy hráčov, deti úlohy rozhodcov a
obsluhy časomiery. Deti si zároveň mohli vyskúšať
svoje zručnosti v súťažiach v streľbe na bránu. Na

záver každý hráč dostal pamätnú medailu a sladkosť
v podobe špeciálnej torty. Počas turnaja sa pre Erika
vyzbierala krásna suma – 500 eur.
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Štramák Fest
zdroj: senica.sk, bar

Sadová ulica a priľahlý park sa v sobotu 1. júla stali miestom, kde sa prelínalo skvelé pivo s dobrou
hudbou i jedlom, a do toho ešte zábavná zóna pre
deti. Atmosféru tohtoročného senického pivného
festivalu Štramák Fest si v chládku parku vychutnávali stovky Seničanov i návštevníkov z okolia.

podporu z Krajskej organizácie cestovného ruchu Bratislava Region Tourism, si na svoje prišli všetky vekové
kategórie.
Pre tých skôr narodených vystúpila dychová hudba
Hradišťanka. Následne pódium patrilo kapelám ako
Šaldo band, Back to the Roots, Horkýže slíže revival, či
Jimi Cimbala s kapelou Metropolis.
Novinkou podujatia bola tzv. detská zóna, kde sa dobrovoľníci zo Senica 2.0 a animátori venovali najmenším návštevníkom. V parku okolo DAVu bolo pre deti
pripravených 8 stanovísk, za prejdenie ktorých ich
v cieli čakal malý darček. Okrem súťaží o ceny nechýbalo maľovanie na tvár, skákacie hrady, divadielko so
Šašom Fifom, či tvorivé dielničky, kde si mohli vyrobiť

Návštevníci mali možnosť ochutnať poctivé pivá od
regionálnych minipivovarov Hellstork, Šandorf, Stupavar, Wywar, Mauacký Muádek, Rudavar, Svätojánsky pivovar, Lingišpír a Štramák.
Posedenie pri ochutnávkach piva spríjemňoval bohatý
kultúrny program. Vďaka spolupráci pivovaru Štramák
a mesta Senica, ktorému sa podarilo získať finančnú

odznak s ľubovoľným motívom.
Na festivale sa
odprezentovali
aj oblastné organizácie cestovného ruchu,
ktoré návštevníkom ponúkli zaujímavé tipy na
výlety. Svoj stánok na Štramák
Feste rozprestreli
OOCR Záhorie, Región Tirnavia a Bratislava Region.
Pri ochutnávkach piva vždy dobre trávi, preto nechýbalo ani dobré jedlo. Návštevníci si okrem klasickej cigánskej mohli pochutiť aj na burgroch, palacinkách, či
sladkých aj slaných výrobkoch senických a skalických
pekární, prišla aj pojazdná kaviareň pána Králička
i whisky dovezená v pivných sudoch.
Celkovo možno teda hodnotiť tento ročník Senických
pivných slávností ako úspešný.

Mažoretky ELLA v európskej špičke
zdroj: malacky.sk, text a foto: K. Horecká

V dňoch 22. – 25. júna sa v talianskom meste
Giulianova stretlo viac ako 100 súborov zo 14 európskych krajín. Mažoretky z celého kontinentu si
prišli zmerať sily na majstrovstvá Európy.
Mažoretky z Malaciek tento rok prvýkrát bojovali
v staršej vekovej kategórii junioriek. Aj napriek tomu,
že spomedzi tímov boli vekovo najmladšie, na majstrovstvá Európy sa prebojovali až s 3 choreografiami.
Postúpiť sa im podarilo z majstrovstiev Slovenska, kde
získali dva tituly majsteriek a dva tituly prvých vicemajsteriek.

Výprava z Malaciek vyrazila do Talianska o pár dní skôr,
aby si dievčatá stihli užiť slnko a more, ale aj aby si
stihli zopakovať choreografie. Súťaž sa oficiálne začala
slávnostným nástupom súborov pár krokov od pláže.
Pre mažoretky ELLA sa začal šampionát na druhý deň,
keď začali súťažiť juniorské miniformácie. Ako prvé sa

pred porotu postavilo trio junior Eliška Bačová, Alicka Blažková a Julka Baťková – tohtoročné majsterky
Slovenska. Naše dievčatá obsadili v ťažkej konkurencii
17 súborov krásne 5. miesto! Po nich prišla na rad miniformácia junior Eliška Bačová, Alicka Blažková, Julka
Baťková, Nikolka Kovarovičová, Stellka Kovarovičová
a Natálka Slezáková. Po krásnom výkone si taktiež
v obrovskej konkurencii 17 súborov vybojovali skvelé
6. miesto a patria tak do TOP 6 v Európe.

Predposledný deň čakalo pochodové defilé pri slnečnej pláži. Malačanky odtancovali svoju choreografiu krásne. Ďalšia súťaž, tentoraz veľká formácia
s choreografiou „Mníšky v akcii“, bola na programe
v posledný deň. Čakanie na výsledky bolo dlhé, no
oplatilo sa – za veľkú formáciu spolu s defilé získali
prekrásne 4. miesto. Hoci si dievčatá z Talianska nepriviezli medaily, spokojné a šťastné sa vrátili domov.
Vedúca a trénerka Daniela Bukovská s trénerkou Kristínou Horeckou a manažérkou Martinou Danihelovou
sú na svoje zverenkyne nesmierne hrdé.

Teraz už majú mažoretky ELLA pred sebou iba pár vystúpení a potom ich čakajú vytúžené prázdniny. V septembri budú medzi seba prijímať nové členky. Všetky
záujemkyne od malých až po tie veľké vo veku od 4
do 14 rokov majú dvere otvorené. Nábor sa uskutoční
v utorok 5. septembra a vo štvrtok 7. septembra od
16.30 do 19.00 v Kultúrnom dome v Kostolišti.
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Krížovky s úsmevom
ukon enie
(zried.)

BARAN
Väčšinu mesiaca prežijete s ľuďmi z vášho
najbližšieho okolia. Koncom júna to bude
najmä rodina.

poklesne

BÝK
Prežívate rušné, komunikatívne obdobie.
Terajší známi, či priatelia z detstva, súrodenci, rodičia, alebo starí rodičia - to je teraz stredobod vašej pozornosti.

zna ka
tória

BLÍŽENCI
Zo začiatku vás zamestnáva najmä snaha
zarobiť čo najviac peňazí. Ale koncom mesiaca sa už budete venovať len ľuďom okolo seba.
RAK
Začiatkom júla sa vám bude dariť. Smelo sa
pustíte do veľmi ambicióznych cieľov. Patrí
k nim aj aktívna snaha o zlepšenie finančnej situácie.
LEV
Ak budete počas prvých troch týždňov oddychovať, rekapitulovať a plánovať, tak to
bude to najlepšie, čo môžete urobiť. Až záver mesiaca
bude trochu rušnejší a aktívnejší.
PANNA
Začiatok júla bude venovaný práci pre
druhých. Neskôr sa budete vyhýbať spoločnosti. Zvolíte samotu, aby ste sa dokázali sústrediť a
zvládnuť čosi zvláštne, ale dôležité.
VÁHY
Vrcholí obdobie aktívnej sebarealizácie. Po
týždňoch, obetovaných kariére, však príde
záver mesiaca, ktorý už bude patriť priateľom.
ŠKORPIÓN
V priebehu prvých troch týždňov dostanete
ešte príležitosť uniknúť a objaviť nové zážitky a nové obzory. Nenechajte si to ujsť, neskôr na
to už nebude čas.
STRELEC
Tento mesiac sa musíte najprv popasovať s
množstvom finančných a majetkových záležitostí, ale potom sa už môžete tešiť na objavovanie
nových obzorov.
KOZOROŽEC
V júli bude témou číslo jedna najprv láska
a partnerstvo a neskôr finančné záležitosti.
VODNÁR
Júl vás najprv poriadne zamestná a upozorní aj na rezervy v kondícii, aby vás neskôr
sladko a romanticky odmenil.
RYBY
Prvé týždne prinesú veľa pôžitku a to
presne podľa vašich predstáv. Záver mesiaca už bude viac zameraný na prácu a prípadné zmeny
v životnom štýle.
www.astrotouch.com

hrabaním
pozh aj

skratka
pre a dato

zázrak,
udo

1. as
tajni ky

štátny
(hovor.)

majite
lodí

Starší lekár sa bezúspešne snaží
o priaze mladej sestri ky a ke že
sa mu to nedarí, nakoniec sa jej pýta:
- Sestri ka, o vám mám da , aby ste
sa nechali pobozka ?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
Teodora
(dom.)

lisár,
lisova

obtreli

rebrík
(hovor.)

prever!

poslalo
spä
napodobneniny
úver
(kniž.)
rameno
(bás.)

Irena
(dom.)

zna ka
stroncia
robilo
krotkým

dôstojná
staršia
žena
aké
(hovor.)
bantuština

diela
výtvarného
umelca
Akadémia
Pomôcky:
driapaním múzických
maori,
umení
poškodia
ultimo,
korup ník
lojtra

chytal
rukami
strapcový
zmeták
maor ina
kozorožec,
po esky

brloh,
pelech
(kniž.)
druh
ú esu
súhra,
harmónia

opice
(zried.)

zna ka
decilitra

jednotka
dedi nosti

chrlilo
lávu
týkajúca
sa tavenia
lovom
získaj
zatína

radnica
(zastar.)

žr
na voze
zn. pre
long ton

syn
Penelopy

skr. pre
tohto roka
okultné
krvácanie

ma ba
vodovými
farbami

!

2. as
tajni ky
citoslovce
búrlivej
radosti

Pomôcky:
kont, mop,
bantu, Italos, ratúz

k b spájajúci dva
lánky
prsta

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

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o lístky na Happyland v Senici. Správnu odpoveď pošlite do 26. 7. 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: „... spredu, tiež sa to sám seba pýtam!“
Víťaz z minulého čísla: Gitka Balážová, Zohor. Výherca získal poukaz na luxusnú večeru na Skalickej
Kolibe.

sudoku

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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