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ZÍSKAJTE 
DARČEK

K PREDPLATNÉMU

Predplatné mesačníka                              objednávkový kupón

PREDPLATNÉ NA ROK (12 ČÍSIEL)  6€
Meno a priezvisko:

Adresa:

Mesto:

*Číslo účtu:
*len v prípade ak je predplatné hradené prevodom z bankového účtu

Číslo telefónu:

PSČ:

*Kód banky:

Email:

Objednávkový kupón zašlite na adresu : OZ Záhorí.sk Potočná 54, 909 01  Skalica
Číslo účtu: 2618238001/5600
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» Holíč

Piatok trinásteho 
v znamení Dňa narcisov

zdroj: holic.sk

Pod názvom Deň narcisov zorganizovala 
13. apríla Liga proti rakovine už 22. roč-
ník celoslovenskej finančnej zbierky na 
pomoc onkologicky chorým pacientom.

Úlohy hlavného organizátora v Holíči sa 
opäť zhostili učitelia a žiaci Základnej školy 
na Bernolákovej ulici. Ich úsilie podpori-
li i tohto roku členovia miestnej Jednoty 
dôchodcov a Slovenského zväzu telesne 
postihnutých, ktorí oslovili ľudí v uliciach.

V Holíči sa podarilo vyzberať doteraz naj-
vyššiu čiastku. Na konto Ligy proti rakovine 
pribudlo 4312 eur vrátane 69 eur, ktorými 
v predvečer verejnej zbierky prispeli účast-
níci besiedky Základnej umeleckej školy. Aj 
táto suma pomôže Lige proti rakovine na 
realizáciu projektov a aktivít zameraných 
na pomoc onkologickým pacientom a ich 
rodinám na Slovensku.

» Záhorie si pripomenulo koniec II. sv. vojny

Pred 73 rokmi skončila 
2. svetová vojna
Mnohé obce na Záhorí si v apríli pripomenuli 
svoje oslobodenie Červenou armádou 
a jej spojencami, uctili si pamiatku osloboditeľov 
i svojich padlých občanov.

Pamätníci vojnových nešťastí pomaly odchádzajú, 
no je našou povinnosťou stále si uvedomovať, 
že mier nie je samozrejmosťou a bol vybojovaný 
za cenu mnohých obetí, ktorým patrí česť a vďaka. Dňa 6. 4. 2018 si pripomenuli 73. výročie 

oslobodenia obce v Brodskom

11. apríla sa pietnej spomienky zúčastnili 
predstavitelia mesta, miestni politici, žiaci 
a učitelia v Holíči

K pamätnej tabuli priniesli veniec 
aj Popudinských Močidľanoch, 
ktoré boli oslobodené 8. 4. 1945

V Jablonici pri príležitosti výročia oslobodenia 6. 4.  
odhalili nový pamätník v podobe zrekonštruovaného 
historického dela. Slávnosti sa zúčastnil aj prvý 
tajomník Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR Nikolaj 
Sergejevič Ryžov

zdroj: weby obcí
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» Skalica

Začína sa 
rekonštrukcia 
pracoviska MŠ 
Pod kalváriou

zdroj: skalica.sk

Elokované pracovisko MŠ Skalica Pod 
kalváriou začína s revitalizáciou, mes-
to Skalica získalo z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a Ministerstva 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR finančné prostriedky na realizáciu 
tohto projektu.

Celkové náklady sú 491 452,40 €. Výška 
nenávratného finančného príspevku z do-
tácie je 339 434,96 € a spolufinancovanie 
mestom Skalica vo výške 152 017,44 €.

„Mesto Skalica podpísalo 10. januára 
s Ministerstvom pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka zmluvu na čerpanie 
prostriedkov z Európskeho fondu regio-
nálneho rozvoja. Predmetom čerpania 
je rekonštrukcia hospodárskeho paviló-
nu v škôlke Pod kalváriou a vznik novej 
triedy s kapacitou 19 miest,“ informoval 
zástupca primátora Skalice Milan Roman.

Začiatkom tohto týždňa zasadala Rada 
primátora pre rekonštrukciu škôlky. Vý-
sledkom je podpis zmluvy so zhotovi-
teľom. S prácami začína už tento víkend.

„Naším zámerom je, aby bola škôlka 
od septembra opäť k dispozícii a plne 
funkčná,“ ozrejmil viceprimátor Roman.

Z európskych peňazí bude odstránený 
havarijný stav podlahových konštrukcií, 
vyrieši sa vnútorná kanalizácia a zníži sa 
energetická náročnosť celého objektu.

„Škôlkari navštevujúci toto zariadenie, 
budú počas trvania rekonštrukcie roz-
delení do ďalších materských škôl na 
území Skalice. Prestavba by mala byť 
hotová do začiatku nového školského 
roka,“ uviedol Roman.

Projekt počíta aj s obnovou oplotenia ob-
jektu a samotné vybavenie novej triedy 
moderným interiérom.

11. apríla 2018 uplynulo 73 rokov od oslobodenia mesta Skalica sovietskou armádou.
Toto jubileum si v Parku oslobodenia pred Základnou školou Mallého prišli uctiť predstavitelia mesta Skalica, členo-
via miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, poslanci mestského zastupiteľstva, vedenie 
mesta Holíč, zástupcovia politických strán, školských zariadení, inštitúcií a spoločenských organizácií a žiaci základných 
a stredných škôl i MŠ Skalica. Prítomným sa prihovorili predseda miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistic-
kých bojovníkov Jozef Kováč a primátor Skalice Ľudovít Barát. Pietne podujatie pri príležitosti udalostí v druhej svetovej 
vojne pripravila miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a mesto Skalica.

73. výročie oslobodenia Skalice

zdroj: skalica.sk

25 rokov SSOŠ Via Humana Skalica

VIA HUMANA už nie je dievča, 
čo sníva svoj sen, 
už to nie je ani mladá žena, 
čo bojuje s veternými mlynmi. 
VIA HUMANA je dáma, 
čo si zaslúži úctu, obdiv a uznanie.

Iba jedno z vyznaní, ktoré dostala naša oslávenkyňa. 
A bolo ich veru neúrekom. 11. apríla 2018 sa stretli 
súčasní i bývalí štu-
denti, učitelia, vzácni 
hostia a priatelia ško-
ly v Kultúrnom dome 
v Skalici na Slávnostnej 
akadémii k 25. výročiu 
založenia školy.
V takmer dvojhodino-
vom programe sa pod 
vedením Mgr. Vierky 
Psotovej predstavili štu-
denti všetkých odborov. 
Markeťáci, hotelieri, 
cestoruchári, informa-
tici, movkári. Nechýbal 
tanec, ľudový i moder-
ný, spev, krátke videá 

a prezentácie zo života školy, scénky, ukážka miešania 
nápojov, ale i vystúpenia bývalých úspešných absolven-
tov Adama Truhlářa, Katky Pavkovej či spevákov Mária 
Fiantoka a Kamily Kozinovej.
Študenti odboru Výživa a šport predviedli ukážky svojej 
športovej činnosti so sprievodným slovom Adama Am-
bru z III.D.
Vďaka všetkým účinkujúcim, moderátorkám programu 
Saške Iršovej z II.D a Karin Krajsovej z III.B, ale aj cha-
lanom – informatikom Jakubovi Pailovi, Dominikovi 
Kosírovi a Filipovi Mlýnkovi, ktorí sa síce neobjavili na 
javisku, ale boli oporou Vierke Psotovej pri príprave celej 
akadémie.
Áno, taká je naša Via Humana. Dáma láskavá, vzdela-
ná, kreatívna, ľudská... Som rada, že napriek všetkým 
prekážkam, ktoré jej osud kládol do cesty, sa vždy našli 
ľudia, ktorí jej verili, dokázali ju podporiť v ťažkej situácii 
a stáli na jej strane. Mnohí z nich prijali pozvanie na našu 
akadémiu. Bolo nám potešením.

Adriana Ilčíková
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» Malacky

Seniori sa môžu prvýkrát 
bezplatne poradiť 

s právnikom
zdroj: malacky.sk, -MsÚ-

Bezplatná právna pomoc pre seniorov sa 
začala na Mestskom úrade v Malackách 
poskytovať v piatok 20. apríla.
Máte právny problém alebo potrebujete 
poradiť?
Mestský úrad Malacky ponúka seniorom 
mesta Malacky bezplatné právne poraden-
stvo.
Kde sídli právna poradňa?
Právna poradňa sídli na I. poschodí budovy 
Mestského úradu Malacky (Inkubátor) na 
Bernolákovej ul. č.5188/1A v miestnosti 
č. dverí 128.
Komu sa poskytuje právne poradenstvo?
Právne poradenstvo sa poskytuje seniorom, 
ktorí majú trvalý pobyt v meste Malacky. 
V prípade záujmu o právne poradenstvo, 
predložia záujemcovia občiansky preukaz, 
aby bolo možné overiť adresu trvalého po-
bytu a vek.
Kedy sa poskytuje právne poradenstvo?
Každý prvý a tretí piatok v mesiaci v čase od 
10.00 do 12.00 h.
Kto poskytuje právne poradenstvo?
JUDr. František Kurnota – advokát.
V akých oblastiach je poskytované práv-
ne poradenstvo?
Bezplatné právne poradenstvo je poskyto-
vané pri riešení problémov týkajúcich sa:
• exekúcií
• otázky týkajúce sa rodinných vzťahov 
ako napr. rozvod, rozdelenie bezpodielové-
ho spoluvlastníctva manželov
• otázky týkajúce sa dedičského konania
• poradenstvo vo veciach zmluvných 
vzťahov, napr. uzavretie kúpnej zmluvy, 
darovacej zmluvy, nájomnej zmluvy
• otázky majetkovej povahy napr. vy-
sporiadanie podielového spoluvlastníctva, 
predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctvo 
nehnuteľností nezapísaných na LV, výpove-
de z nájmu
• problémy na úseku ochrany spotrebi-
teľa, napr. reklamácie tovaru/služieb
• otázky právnej ochrany ako napr. 
usmernenia v súdnych sporoch a v kona- 
niach pred štátnymi orgánmi
Neposkytuje sa poradenstvo v trestných 
veciach a advokát nezastupuje klientov 
v konaniach na súdoch.

Najlepšie halušky v regióne majú 
na Skalickej kolibe

Písal sa rok 2007 a v rekreačnej oblasti Zlatnícka do-
lina, pár kilometrov od kráľovského mesta Skalica 
vyrástla nová koliba. Nie je však postavená v štýle 
slovenských dreveníc, táto pripomína americký zrub. 
Za posledné roky sa Skalická koliba stala neoddeli-
teľnou súčasťou gastronómie a cestovného ruchu 
v regióne.

Na počiatku sa reštaurácia venovala najmä zabezpeče-
niu stravovania pre neďaleké roľnícke družstvo. Taktiež 
bola k dispozícii možnosť ubytovania, ktorá je už v dneš-
nej dobe vyhradená pre personál. V dnešnej dobe už 
ponuku obedových menu neponúka práve naopak – ve-
nuje sa príprave kvalitných jedál z čerstvých surovín od 
lokálnych dodávateľov.

V príjemnom prostredí hôr, na úpätí Bielych Karpát Vám 
reštaurácia ponúka chutné špeciality z diviny, bravčové-
ho, hydinového a jahňacieho mäsa, špeciality pripravo-
vané na grile, no samozrejme nechýbajú ani špeciality 
zo slovenskej kuchyne, vrátane pravých bryndzových 
halušiek, ktoré sú v regióne jasným lídrom. Výhodou 
receptúry týchto halušiek je aj bryndza, ktorá je priamo 

vytváraná na ne-
ďalekom Skalickom 
salaši. Medzi ďalšie 
významné domáce 
produkty patrí Ska-
lický rubín, ktorý 
sa nedávno zapísal 
medzi najvýznam-
nejšie vína v Európe. 
Obľúbenou objed-
návkou, ako nám 
prezradilo vedenie 
koliby, je pečené 
prasiatko či veľká 
zabíjačková doska 
až pre 20 osôb.

Vedenie reštaurácie 
si pravidelne dáva 

záležať na úprave interiéru aj exteriéru. V lete sa príjem-
ne sedí na krytej terase, ktorá má kapacitu 40 osôb s vý-
hľadom na okolitú prírodu. Rodičia z nej môžu sledovať 
svoje ratolesti hrajúce sa na dobre vybavenom detskom 
ihrisku.

Za kolibou je udržiavaná záhrada s grilom a jazierkom. 
Tá spolu s priestranným interiérom reštaurácie robí zo 
Skalickej koliby vhodné miesto na konanie sa firemných 
akcií alebo rodinných osláv.

Interiér koliby, v ktorom dominuje veľké otvorené ohnis-
ko typické pre Slovenské drevenice, je zariadený pomer-
ne striedmo. Na rozdiel od mnohých iných podobných 
reštaurácií na Slovensku nepôsobí ako skladisko všako-
vakých predmetov nájdených na povalách dedinských 
chalúp. Zútulňujú ho drobné dekorácie, živé kvety, zá-
clonky na oknách či jednoduché obrusy na masívnych 
stoloch.

V roku 2016 sa Skalická koliba odčlenila svojím logom od 
sesterskej Poľovníckej reštaurácie v neďalekých Gbeloch. 
Chceli totiž, aby logo nepredstavovalo ponuku reštau-
rácie, ale priestor, v ktorom sa reštaurácia nachádza. 
Ponuku jedál a špeciálných ponúk prezentujú na svojom 
facebookovom a instagramovou účte.
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Hľadá sa nový majiteľ 
pre Ajaxa!
Z dôvodu úmrtia majiteľa darujeme čistokrvného dva-
násťročného foxteriéra Ajaxa.
Zvyknutý žiť v dome so záhradou, všetky návyky osvo-
jené. Znáša sa s ďeťmi. Nie je vhodný do bytu.
S ohľadom na vek je to už pokojný psik. Vhodný ako 
spoločník k staršiemu majiteľovi.
Netrpí žiadnou chorobou, ktorá by si vyžadovala liečbu 
alebo zvýšené náklady.
Darujeme so všetkým potrebným vybavením a krmi-
vom na pol roka. Prevoz zabezpečíme kamkoľvek na 
Slovensku/Česku.
Vopred ďakujeme tomu, kto sa Ajaxovi rozhodne po-
skytnúť nový domov.
V prípade záujmu kontaktujte pána Lukáša na tel. čís-
le: 0903154668

Hotel sv.Ludmila

Ponúka voľné pozície:
CHYŽNÁ

Náplň práce: upratovanie a udržiavanie čistoty na 
izbách.

UPRATOVAČKA
Náplň práce: upratovanie a udržiavanie čistoty 
v priestoroch hotela cez víkendy.
Ponúkame zmluvu na TPP a mesačne rehabilitáciu.
Ponúkaný plat (brutto): 480 €.
Kontakt:  +421 34 69 77 7777, 
marketing@hotelsvataludmila.sk

Hotel sv.Ludmila

Ponúka voľnú pozíciu:
ČAŠNÍK / ČAŠNÍČKA

Náplň práce: práca na krátky/dlhý týždeň, rýchly, 
účinný a zdvorilý servis hosťom, práca s pokladňou, 
ochota poradiť hosťom.
Osobnostné predpoklady a zručnosti: znalosť AJ ale-
bo NJ na komunikačnej úrovni, prax alebo vzdelanie 
v odbore.
Druh pracovného pomeru: TPP, Dohoda, Živnosť.
Ponúkaný plat (brutto): 800 €.
Zamestnanecké výhody, benefity:
stabilné pracovné miesto, prémie, príplatky, vyplá-
canie mzdy v stanovenom termíne, financovaná pra-
covná obuv, wellness procedúry, výrazné zľavy pre 
zamestnancov na rodinné oslavy, pranie uniformy je 
zabezpečené hotelom.
Kontakt: restaurant@hotelsvataludmila.sk, 
+421 34 69 77 777,  +421 910 856 101

Odovzdanie certifikátu nemocnici 
v Malackách, #Jasomužbola

Preventívne mamografické vyšetrenie môže za-
chrániť život. Napriek tomu ho navštevuje iba 21 % 
Sloveniek. Nedostatočná informovanosť a šírenie 
mýtov o škodlivosti mamografie, ktoré nie sú pod-
ložené žiadnou relevantnou štúdiou odrádzajú od 
preventívnych mamografických vyšetrení.

Vďaka spolupráci OZ Amazonky a Ružová stužka, n.f. 
vznikol osvetový projekt #Jasomužbola, ktorý upozorňu-
je na potrebu včasného záchytu onkologického ochore-
nia prsníka a má za cieľ prispieť k búraniu mýtov súvisia-
cich s týmto vyšetrením.

Návšteva lekára môže zachrániť život

Preventívne mamografické vyšetrenie dokáže odhaliť aj 
zmeny, ktoré nie sú zistiteľné pri samovyšetrení alebo 
sonografii prsníka. Pomáha odhaliť zhubné nádorové 
ochorenie v štádiu, kedy je veľmi dobre liečiteľné. „Ak by 
ženy nezanedbávali prevenciu a absolvovali pravidel-
né prehliadky, podarilo by sa nám zachrániť 300 slo-
venských žien ročne. Toľko ich každý rok umiera úplne 
zbytočne,“ hovorí predsedníčka OZ Amazonky Mgr. Eva 
Bacigalová.

„Mamografické vyšetrenie nie je nebezpečné ani bo-
lestivé a trvá len niekoľko sekúnd, ktoré môžu zachrá-
niť život,“ dodáva MUDr. Alena Kállayová, zástupkyňa 
Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rá-
diologickej spoločnosti SLS a správkyňa Ružová stužka, 
n.f.

Vyšetrenie je potrebné vykonávať v preverených mamo-
grafických pracoviskách, ktoré pracujú v súlade so smer-
nicami Európskej únie (European Guidelines for Quality 
Assurance in Breast Cancer Screening and Diagnosis).

„Sme hrdí, že práve Malacky sa môžu pochváliť kvalit-
ným mamografickým pracoviskom,“ hovorí primátor 
JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.

„Máme jedno z najmodernejších mamografických pra-
covísk, ktoré je plne digitalizované, čo znamená pre 
ženy najmä podstatné zníženie radiačnej záťaže ako aj 
kvalitatívny prínos 
vo forme vysokého 
rozlíšenia, čo umož-
ňuje diagnostikovať 
malé ložiská a tým 
pádom zachytávať 
onkologické ocho-
renia prsníkov vo 
včasnej fáze. Ročne 
pracovisko navštívi 
viac ako 3500 – 
4000 žien vo veku 
od 40 – 69 rokov. 
Vyšetrenie prebieha 
za štandardizova-
ných podmienok, 

ktoré zahŕňajú aj dvojité vyhodnocovanie dvoma 
špeciálne zaškolenými rádiológmi. K dispozícii máme 
interdisciplinárny tím, ktorý umožňuje úzku spoluprá-
cu rádiológa a gynekológa. Pri pozitívnych nálezoch 
naši lekári úzko spolupracujú s Onkologickými pra-
coviskami, v týchto prípadoch najmä s Onkologickým 
ústavom sv. Alžbety,“ hovorí zástupca nemocnice MUDr. 
Robert Vetrák, MPH, manažér pre zdravotnú činnosť.

„Mamografické pracovisko v Malackách preukázateľ-
ne spĺňa všetky kritériá kvalitného mamografického 
pracoviska, preto neexistujú žiadne dôvody, aby ženy 
z Malaciek a okolia nechodili na preventívnu mamo-
grafiu,“ dodáva MUDr. Kállayová.

Cena „Amazonka“ – aby zdravé ženy mohli ostať 
zdravými

OZ Amazonky sa v tomto roku rozhodlo vďaka putov-
nému podujatiu „#Jasomužbola“ venovať vynikajúcim 
pracoviskám cenu „Amazonka“ od žien, ktoré vedia ako 
vyzerá boj o zdravie a pomáhajú zdravým ženám, aby 
zdravé zostali.

„Jej autorkou je umelkyňa vystupujúca pod menom 
Hromula. Osudy a príbehy členiek občianskeho zdru-
ženia ju zasiahli tak, že na ich základe vytvorila toto 
umelecké dielo. Amazonke chýba jeden prsník ako 
symbol ženskosti, o ktorý pacientky s karcinómom 
prsníka často prichádzajú, a jej odev je vytvorený z ob-
väzov. Hoci zvonku pôsobí krehko, vo vnútri sochy je 
kameň – symbol odvahy a nezlomnosti, s akou ženy 
Amazonky s chorobou bojujú,“ vysvetľuje Mgr. Eva Ba-
cigalová.

Prvým z týchto pracovísk je práve Mamografické pra-
covisko v Malackách, ktorému bolo ocenenie udelené 
13. apríla 2018 v Nemocnici Malacky, za účasti pani Evy 
Bacigalovej – predsedníčky OZ Amazonky, MUDr. Aleny 
Kállayovej – správkyne Ružová stužka, n.f., ako aj primá-
tora Malaciek JUDr. Ing. Juraja Říhu, PhD. a zástupcov a 
lekárov Nemocnice Malacky.
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» Nové ulice v Malackách nesú mená významných osobností

zdroj: malacky.sk, N. Bednáriková

Na mapu Malaciek pribudli dve nové ulice. Ich ná-
zvy schválili poslanci mestského zastupiteľstva. 
Od 13. apríla máme Ulicu Ernsta Wiesnera (pri-
pojenie na Cestu mládeže) a Ulicu Karola Virsíka 
(pripojenie na Ulicu Jána Hollého).

Ernst Wiesner (1890 – 1971), 
architekt

Rodák z Malaciek vyštudoval Vysokú školu technickú 
vo Viedni a Majstrovskú školu architektúry na vie-
denskej Akadémii výtvarných umení. Po prvotných 
skúsenostiach s prácou architekta vo Viedni, Poľsku, 
Tirolsku a Dalmácii sa od roku 1919 začal venovať ka-
riére samostatne pôsobiaceho architekta v Brne, kde 
zásadne ovplyvnil stavebnú kultúru mesta.  V roku 
1939 emigroval do Veľkej Británie, kde sa natrvalo 
usadil a pôsobil ako pedagóg v Oxforde a Liverpoo-
le. Od Univerzity J. E. Purkyně v Brne získal čestný 

doktorát za celoživotné dielo. Kvôli politickej situácii 
v ČSSR sa už do rodnej krajiny nevrátil.

Karol Virsík (1915 - 2009), 
priekopník liečby TBC

Rodený Malačan dostal krátko po absolvovaní uni-
verzitného štúdia medicíny vojnový rozkaz. Po ná-
vrate z frontu nastúpil na infekčné oddelenie internej 
kliniky , kde sa zameral na problematiku tuberkuló-
zy. Boj proti tejto chorobe sa stal jeho hlavným život-

ným cieľom. V 50. rokoch bol poverený vybudovaním 
tuberkulózneho dispenzára v Podunajských Bis-
kupiciach, v súčasnosti Národný ústav tuberkulózy 
a respiračných chorôb. V roku 2003 dostal štátne 
vyznamenanie Pribinov kríž I. triedy. Svoj pracovný 
i súkromný život opísal v autobiografickom románe 
Odchádzam s Hippokratom, v ktorom spomína aj na 
rodné Malacky. V roku 2006 dostal malacké ocenenie 
Zlaté Pálfiho srdce. 

Lipová rodová alej 
vznikla v Hlbokom

Starosta obce Hlboké ďakuje všetkým ľuďom, 
ktorí si kúpili a zasadili rodové lipky a tým spo-
ločne vytvorili novú lipovú alej nad dedinou, kto-
rá bude oázou pokoja, relaxu a cieľom vychádzok. 
Dúfame, že sa všetky lipky ujmú a budú dlhé roky 
robiť radosť rodinám, ktoré si ich zasadili, ale 
i ostatným návštevníkom. Vďaka občianskemu 
združeniu Prakoreň za inšpiráciu a spoluprácu, PD 
Senica za zapožičanie cisterny na vodu, pánovi Já-
novi Otépkovi za poskytnutie elektrickej energie a 
v neposlednom rade i zamestnancom a všetkým, 
ktorí priložili ruku k dielu. Výsadbou ďalších ovoc-
ných alejí budú Hlbočania pokračovať na jeseň.

Internetová kronika Jablonice doplnená 
o zápisy z rokov 2015 – 2016

zdroj: jablonica.sk

Obec Jablonica má na svojej internetovej stránke 
interaktívnu digitálnu verziu kroniky. Obsahuje 
chronologicky zoradené zväzky, ktoré mapujú spolo-
čenský, politický a hospodársky vývoj obce od 2. sve-
tovej vojny až po súčasnosť.

Kronika je vhodným prameňom na záujmové rozširo-
vanie historických vedomostí, ale aj dobre využiteľná 
pri štúdiu, či písaní školských prác. Pamätníci môžu pri 
listovaní zaspomínať na dávne i nedávne udalosti v Jab-

lonici. V elektronickej forme kroniky je možné listovať 
ako v reálnej knihe, prehliadanie je dokonca umocnené 
zvukom šuštiaceho papiera. Jednotlivé listy je možné 
priblížiť, robiť si v kronike záložky na rýchlejší návrat na 
označenú stranu. Z kroniky je možné taktiež tlačiť a zau-
jímavé informácie zdielať na sociálnych sieťach. Nedáv-
no boli do digitálnej kroniky obce doplnené zápisy za 
roky 2015– 2016.

Kroniku nájdete na www.jablonica.sk/obecny-urad-1/
kronika-obce/.



RAŇAJKY / BREAKFASTRAŇAJKY / BREAKFAST

Raňajky na terase v Garden Restaurant

Hotel Sv. Ludmila, ul. Tehelňa 40, Skalica 
tel: +421 34 69 77 777,  mob: +421 910 856 102,  e-mail: info@hotelsvataludmila.sk,  www.hotelsvataludmila.sk

80g Pošírované vajíčka v kréme z čerstvého 
kôpru a chilli olej (pečivo)

4,90 €

300g Ovsená kaša s čerstvou škoricou 
medom a ovocím (prevedenie aj kokosové 

mlieko, mandľové)
4,70 €

120g Bekendex z oravskej mäsitej slaninky 
(maslo, pečivo, zelenina)

4,80 €

120g Hemendex zapekaný s plátkovým 
chedarom (maslo, pečivo, zelenina)

5,80 €

120g Miešané vajíčka na cibuľke a masle 
(maslo, pečivo, zelenina)

4,10 €

120g Omeleta so šunkou a syrom (maslo, 
pečivo, zelenina)

4,70 €

100g Croissant s maslom, džem, med
5,70 €

250g Krupica s maslom a škoricou
4,30 €

150g Grilované párky (horčica, kečup, 
maslo, pečivo, zelenina)

5,90 €

150g Varené párky (horčica alebo kečup, 
maslo, pečivo, zelenina)

5,70 € 

100g Šunkovo syrový tanier (maslo, 
zelenina, pečivo)

5,50 €  

80g Varené vajíčka (maslo, pečivo, 
zelenina)

3,80 €

80g Volské oko (maslo, pečivo, zelenina)
3,80 €

180g Domáci ovocný jogurt
2,70 €      

200g Biely jogurt s vločkami 
a orechmi, ovocie 

4,20 €
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» Na cestách
Nehoda motocyklistu

Dňa 9. 4. v poludňajších hodinách došlo 
v okrese Malacky k dopravnej nehode 
s účasťou vodiča motocykla a motorového 
vozidla, ktorá skončila s ťažkým zranením 
jedného z jej účastníkov.
V čase o 16:45 h v medzi obcami Lozorno a 
Jablonové, viedol 36-ročný vodič motocykel 
zn Triumph Tiger (EVČ-PK). Počas prechádza-
nia pravotočivej zákruty z doposiaľ presne ne-
zistených príčin prešiel do protismernej časti 
vozovky, kde následne došlo k zrážke s tam 
idúcim motorovým vozidlom zn. Volkswagen 
Touran (EVČ-MA). Zrážkou došlo následne aj 
k poškodeniu ďalšieho motorového vozidla 
zn. Volswagen Touareg (EVČ-BL), idúceho 
v čase zrážky za motocyklom. Vodič motocyk-
la pri nehode utrpel viaceré ťažké zranenia, 
s ktorými bol letecky transportovaný do jed-
nej z nemocníc. U vodičov vozidiel Volswagen 
Touran a Volkswagen Touareg nebola vykona-
ním dychovej skúšky na zistenie prítomnosti 
alkoholu v dychu zistená prítomnosť alkoholu 
v dychu, u vodiča motocykla bol nariadený 
odber krvi za účelom zistenia jej prítomnosti.
Vyšetrovaním okolností ako aj príčin, ktoré 
predchádzali tejto dopravnej nehode sa za-
oberá príslušný útvar Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru v Malackách.

Mladík riadil auto pod 
vplyvom alkoholu

Senickí policajti zastavili 14. 4. iba 
14-ročného chlapca, ktorý riadil moto-
rové vozidlo v meste Senica.
Pozornosť policajtov upútala podozrivo po-
malá jazda a takmer neviditeľný vodič za vo-
lantom. Keď vozidlo zastavili, z auta Citroen 
Xantia na ich prekvapenie vystúpil iba 14-roč-
ný chlapec.; Žiaka základnej školy podrobili 
orientačnej dychovej skúške a mladému „vo-
dičovi“ namerali v dychu 0,28 mg/l alkoholu, 
čo je 0,58 promile. Polícia ihneď kontaktovala 
rodičov a za ich účasti chlapca vypočuli. Pred 
jazdou si mal dať jedno pivo a pomalou rých-
losťou stihol absolvovať trasu Šaštín-Stráže, 
Borský Mikuláš a Senica. Počas jeho experi-
mentu sa nikomu nič nestalo.
V zmysle zákona sa chlapec dopustil priestup-
ku v doprave a prečinu neoprávneného pou-
žívania cudzieho motorového vozidla. Vo 
veci priestupku mu chýbalo pár mesiacov a 
dovŕšením 15. roku veku by bol za jazdu pod 
vplyvom alkoholu už zodpovedný. V správ-
nom konaní hrozí dospelej osobe za jazdu 
pod vplyvom alkoholu pokuta až do výšky 
800 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozi-
dlá do 3 rokov, u mladistvých osôb je možné 
uložiť pokutu max. do výšky 300 eur a zákaz 
činnosti na jeden rok. V prípade trestného 
činu nedali rodičia súhlas na jeho trestné stí-
hanie a preto polícia uvedený skutok v zmysle 
zákona odloží.

S palicami okradli cyklistov
podľa aktuality.sk

Malackí policajti pátrali po páchateľoch, ktorí pod 
hrozbou násilia ukradli bicykle dvom tínedžerom. 
Lupičom hrozí až osem rokov väzenia.

Páchatelia v nedeľu 15. 4. okolo 14:30 h pristúpili k dvom 
cyklistom vo veku 15 a 18 rokov na cyklotrase medzi ob-
cami Moravský Svätý Ján a Malými Levármi. Pohrozili 
im, že ak im nevydajú bicykle, napadnú ich palicami.

Mladíci z obavy o život a zdravie vydali bicykle pácha-

teľom. Zlodeji odišli smerom na Veľké Leváre.

„K zraneniu osôb nedošlo, avšak poškodeným bola 
spôsobená škoda vo výške celkovo 700 eur,“ uviedol pre 
aktuality.sk policajný hovorca Michal Szeiff. Poškodení 
prišli o bicykel značky CTP Zephyr a ďalší horský bicykel.

Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
v Malackách začal v tejto súvislosti trestné stíhanie vo 
veci trestného činu lúpeže. V prípade preukázania viny 
je možné za takéto konanie v súlade so zákonom uložiť 
trest odňatia slobody na tri až osem rokov.

Na cudzí preukaz si v Skalici vybral 1500 eur
Obvodné oddelenie PZ v Skalici vykonáva trestné stí-
hanie vo veci prečinu podvodu. Doposiaľ neznámy muž 
predložil dňa 20. 12. 2017 v meste Skalica na ulici Nám. 
Slobody v pobočke banky občiansky preukaz s osobný-
mi údajmi na muža z Českej republiky. Vzápätí vykonal 
v pobočke výber v hotovosti vo výške 1500 eur.

Polícia vykonala viaceré previerky k osobe podozrivého, 
no doposiaľ sa nepodarilo muža stotožniť. Ak ste muža 
na záberoch spoznali, akékoľvek informácie k osobe 
môžete polícii poskytnúť na bezplatné číslo 158 alebo 
osobne na najbližšom útvare polície.

Počas veľkonočných sviatkov vodiči jazdili 
pod vplyvom alkoholu

zdroj: minv.sk, Aktuality Prezídia PZ

Prezídium Policajného zboru, Slovenské združenie vý-
robcov piva a sladu a Oddelenie bezpečnosti cestnej 
premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby SR  
počas veľkonočného predĺženého víkendu (30. 3. – 2. 
4. 2018) zorganizovali spoločne Deň zodpovednosti, 
ktorého cieľom bolo poukázať na nebezpečenstvo al-
koholu za volantom. O tejto preventívnej akcii infor-
movalo aj rozhlasové dopravné spravodajstvo Zelená 
vlna RTVS, ktoré akciu mediálne podporilo.
Počas dní veľkonočných sviatkov prebiehala celoslovenská 
policajná akcia zameraná na kontrolu alkoholu u vodičov 
motorových vozidiel. Hliadky boli strategicky rozmiestne-
né na frekventovaných cestách vo všetkých krajoch našej 
republiky. Zodpovední vodiči boli odmenení balíčkom 
obsahujúcim propagačné letáky na zvýšenie povedomia 
vodičov o nebezpečenstve alkoholu za volantom. V prípade 
pozitívnej dychovej skúšky však boli vodiči sankcionovaní 
v zmysle platnej legislatívy.
Pre lepšiu orientáciu sme sledovali detailnejšie výsledky za 
jednotlivé krajské riaditeľstvá Policajného zboru. Policajti 
skontrolovali 1854 vodičov, pod vplyvom alkoholu odhalili 
osem z nich. Ak to rozmeníme na drobné, dychovej skúške 
podrobili 383 vodičiek žien a 1471 vodičov mužov. Dámy 
robili zrejme garde šibačom, pretože ani jedna skontrolo-
vaná žena „nenafúkala“.

Najviac podgurážení vodiči boli odhalení v Bratislavskom 
kraji (5) a najmenej v Prešovskom kraji (1). Zo sledovaných 
vodičov boli pod vplyvom alkoholu traja vo veku 30 až 39 
rokov, dvaja vo veku 40 – 49 rokov po jednom vo veku 
18 – 20 rokov a 21 – 24 rokov. Ak sa pozrieme na dĺžku 
držania vodičského oprávnenia, traja opilci mali vodičské 
oprávnenie 11 – 15 rokov, dvaja 21 – 25 rokov a dvaja vo-
diči od 1 do 5 rokov.
Okrem krajských policajtov však dodržiavanie predpisov 
kontrolovali aj policajti z okresných riaditeľstiev. Tí za štyri 
dni skontrolovali ďalších 8205 vodičov a odhalili 28 vodičov 
pod vplyvom alkoholu do jedného promile. Jeden vodič 
odmietol dychovú skúšku, čo sa podľa zákona považuje za 
trestný čin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky, čiže 
šoféroval pod vplyvom alkoholu nad jedno promile. Bližšie 
údaje k týmto previnilcom nie sú známe, čo je však na za-
myslenie, že takéto výsledky sme zistili po tom, čo sme na 
akciu upozorňovali tri dni vopred a tiež počas sviatkov. Na 
druhej strane pozitívne je, že vodiči pod vplyvom alkoholu 
tvoria ani nie 0,5 percenta zo všetkých skontrolovaných 
vodičov.
Preventívno-osvetová kampaň Deň Zodpovednosti je 
súčasťou Národného akčného plánu pre problémy s alko-
holom 2013 – 2020. Hlavným zámerom je zvýšenie pove-
domia na podporu zodpovedného, kultúrneho a kontrolo-
vaného požívania alkoholu.
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Pri nerozvážnom skracovaní cesty cez koľaje 
každý rok prídu o život desiatky ľudí

zdroj: minv.sk, Aktuality Prezídia PZ

Železnice Slovenskej republiky v spolupráci s Prezí-
diom Policajného zboru pripravili na 10. apríla 2018 
už po druhýkrát preventívno-bezpečnostnú akciu 
pod názvom ,,Stihnem – nestihnem“. Zameraná 
bola na kontrolu na nelegálnych prechodoch cez 
železničnú trať, kadiaľ si občania všetkých vekových 
kategórií, vrátane mládeže a detí, a dokonca aj cyk-
listi, skracujú cestu.

Nerešpektovaním všeobecného zákazu vstupovať do 
obvodu dráhy a prechádzať cez železničnú trať mimo vy-
značených a na to určených prechodov nielen porušujú 
zákon a dopúšťajú sa priestupku, ale predovšetkým ve-
dome a nepochopiteľne riskujú svoj život. Zrážka s mno-
hotonovým kolosom, ktorého brzdná dráha je v závislos-
ti od dĺžky a hmotnosti vlaku niekoľko sto metrov, máva 
fatálny následok.

Z dôvodu nelegálneho prechádzania cez železničnú trať 
mimo označených priechodov zahynú na Slovensku kaž- 
dý rok desiatky osôb. Len v priebehu tohto roka zazna-
menali Železnice Slovenskej republiky 27 zrážok mimo 
označených priecestí, pričom 22 ľudí zomrelo a päť sa 
ťažko zranilo.

ŽSR a polícia vybrali v rámci celého Slovenska celkom 82 
nelegálnych prechodov, kde hliadky železničnej polície 
v najfrekventovanejšom čase monitorovali pohyb osôb 

na miestach, kde to nie je dovolené, a tiež 37 železnič-
ných priecestí, kde vodiči najčastejšie porušujú zákon o 
cestnej premávke, predovšetkým maximálnu povolenú 
rýchlosť 30 km/hod., a nerešpektujú výstražnú svetelnú 
a zvukovú signalizáciu. Každý z prichytených previnilcov 
dostal od policajtov informačný leták, v ktorom je vy-
svetlené, ako a kde bezpečne prechádzať cez železničnú 
trať.

Ako pripomenul minister dopravy Árpád Érsek, nere-
špektovaním všeobecného zákazu vstupovať do obvodu 
dráhy a prechádzaním cez koľaje mimo vyznačených 
priechodov ľudia nielen porušujú zákon, ale predovšet-
kým nezmyselne riskujú svoj život.

„Často prebiehajú cez koľajnice, mladí ľudia pri tom 
majú neraz slúchadlá, počúvajú hudbu a nepočujú 
vlak. Pri zrážke s ním je pri tom takmer isté, že bude 
mať smrteľné následky. Je škoda tých životov, a preto 

by sme chceli vyzvať ľudí, občanov, učiteľov, aby robili 
prevenciu v školách i medzi sebou a mysleli na to, že je 
lepšie radšej prejsť pár krokov navyše, ako raz vojsť do 
cesty vlaku,“ pripomenul minister Érsek.

Podľa slov viceprezidenta PZ SR Ľubomíra Ábela môže 
policajt za prechod koľajníc mimo označených priecestí 
uložiť pokutu od desať do 50 eur, v správnom konaní sa 
môže vyšplhať na 300 eur. „Polícia víta takúto akciu. 
Cieľom je poukázať na to, aby sa občania sami chránili, 
pretože na koľajniciach skutočne ide o život, preto je aj 
ten adrenalínový názov akcie, Stihnem – nestihnem, 
nastavený tak, aby poukázal na toto nebezpečenstvo,“ 
vysvetlil viceprezident Ábel.

Polícia podľa jeho slov vlani zdokumentovala okolo 
5000 priestupkov, ktoré spáchali ľudia pri prechádzaní 
cez koľajnice mimo označených priechodov. „A neraz sú 
medzi nimi aj rodičia s deťmi. A to je veľmi zlý príklad. 
Treba si uvedomiť, že ten vlak je veľmi silný súper a 
stret s ním je spravidla smrteľný. Preto sa chceme ak-
tívne podieľať aj na ďalších aktivitách v rámci preven-
cie, lebo je to jediná cesta, ako znížiť počet tragických 
udalostí,“ skonštatoval viceprezident Ľubomír Ábel.

Preventívna akcia sa v utorok 10. apríla 2018 kona-
la aj na priecestí na Kamennej ceste v Trnave, ktoré je 
zabezpečené zvukovou i svetelnou signalizáciou. „Je 
zarážajúce, že aj napriek tomu máme v jeho okolí 
niekoľko nelegálnych priechodov. A pri tom každé pre-
chádzanie koľajníc a skracovanie si cesty je vedomým 
a dobrovoľným ohrozením života. Je ťažké porozu-
mieť, prečo to ľudia robia, keď stačí prejsť pár krokov 
navyše a prejsť celkom bezpečne. Len na tejto trati sa 
od roku 2010 stalo 13 nehôd, pri ktorých 11 ľudí zo- 
mrelo,“ uviedol generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

krimi

» Výsledky v číslach:
Zúčastnení príslušníci PZ: 166
Skontrolované osoby: 583 (197 chodci, 359 vodiči, 
27 cyklisti)
Nepovolené prechádzanie cez dráhu: 125
Porušenie maximálnej rýchlosti na železničnom 
priecestí: 104
Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej 
premávky: 50
Policajti v jednom prípade zadržali vodičský preukaz za 
jazdu na červenú a vypátrali jednu vec.

» Skalica

Vypadol z okna
V sobotu 21. 4. doobeda muž vypadol 
z okna na 3. poschodí panelového domu 
v Skalici. Pri páde narazil o pristavený 
veľkoobjemový kontajner pod oknom a 
utrpel ťažké zranenia. Do nemocnice ho 
transportoval vrtuľník.

V Skalici na ulici Dr. Clementisa prebieha 
rekonštrukcia bytu. Muž pri vyhadzovaní 
odpadu z okna do pristaveného kontajnera 
sám vypadol a udrel si hlavu o kontajner. 
Zranenia boli vážne, zasahovali vozidlá ha-
sičského zboru, do nemocnice ho transpor-
toval vrtuľník. Obvyklé miesto pristávania 
vrtuľníkov v podobných prípadoch – do-
pravné ihrisko – bolo obsadené pre športo-
vú akciu, ktorá sa konala v meste. Vrtuľník 
preto pristál na letnom štadióne.

Zranený bojuje o život.

Za info & foto ďakujeme našim facebooko-
vým prispievateľom.
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» Podujatia

Výstava fotografií
Peter Novota – Cesty za svetlom

do 12. 5. 2018
Galéria MCK, Malacky

Výstava drevených ikon
Evanjelium v obrazoch

1. – 27. 5. 2018
Mestské múzeum a galéria Holíč

Tanečná súťaž
Beatfórum 2018

5. 5. 2018 9:00 – 20:30
Dom kultúry Gbely

Do prírody za dobrodruž-
stvom

Rozprávkový pochod
5. 5. 2018

Chata Amor v Zlatníckej doline, Skalica

Záhradnícky jarmok
Kvetinové dni

12. 5. 2018
obec Kátov

Folklórny festival
Detské krojované slávnosti

26. 5. 2018 od 14:00
Habánsky amfiteáter Veľké Leváre

Historický festival
Rotenstien

26. – 27. 5. 2018
Zámok v Holíči

Dvořák & Smetana
Hodonínsky symfonický orchester a 

Zmiešaný spevácky zbor
28. 5. 2018 o 19:00
Dom kultúry Senica

kultúra

Kollárovci cez leto dobijú Záhorie
Hudobné zoskupenie Kollá-
rovci, ktorých každý singel sa 
zaradí na popredné priečky 
hitparád, vystúpia aj na Zá-
horí. Predstavia sa na najäčšej 

udalosti Záhoria tohto leta, ktorým je bezpodmie-
nečne CIBULA FEST. Jubilejný 10. ročník festivalu sa 
uskutoční 19. – 21. júla na letisku v Holíči.

Kollárovci svojím hudobným umením zabávajú publi-
kum na domácej, ale i zahraničnej scéne. Ich živá hudba, 
temperamentý spev a chytľavé texty pesničiek pobavia 
každého návštevníka Cibula festu. Na trhu úspešne pô-
sobia už od roku 1997 a ich skladby ako Mariša dosahujú 
na Youtube viac ako 10 miliónov pozretí. Ďalšie hity sú 
Anka Anka, Hej Sokoli alebo Na kráľovej holi.

Cibula fest, ktorí si každé leto nenechá ujsť viac ako 
20 000 návštevníkov, je zárukou dobrej zábavy. Fes-
tival fungujúci od roku 2009 má každý rok veľmi silné 
zastúpenie slovenskej a českej hudobnej scény. V tomto 
roku festival radikálne zmenil aj svoj vizuál vďaka nové-
mu logu, ktoré sa prvý raz radikálne líši od tých pred-
chádzajúcich.

Organizátori medzi prvými odhalenými menami spomí-
najú skupinu Horkýže Slíže, No Name, Zoči Voči, Fleret, 

Premiér a veľa ďalších. „Máme pripravené ešte veľké 
mená slovenskej a českej scény, ktoré prezradíme po-
stupom času na našich stránkach, sociálnych sieťach 
a médiách,“ hovorí riaditeľ festivalu Vladimír Chrenka. 
„Tento rok pripravujeme veľa zmien v dramaturgickej 
rovine festivalu ale i rovine sociálneho zabezpečenia 
pre našich návštevníkov,“ dodáva.

Pre mladých je pripravená opäť COOL ARÉNA, ktorá je 
už na festivale pravidelnou súčasťou. Prvý deň bude 
venovaná pokračovaniu projektu elektronickej hudby 
– Onion Magic Story. Na druhý deň elektronickú hudbu 
vystrieda hip-hop a vyvrcholí to reggae.

Aktuálna cena trojdennej vstupenky je 25 eur, viac infor-
mácií nájdete na www.cibulafest.eu.

Medzinárodný festival nového cirkusu 
– Cirkul‘art

Festival nového cirkusu Cirkul‘art je medzinárodnou 
prehliadkou kreatívnych a žánrovo pestrých umeleckých 
produkcií so zameraním na súčasné divadlo a moderný 
cirkus. Je jediným a unikátnym podujatím svojho druhu 
na Slovensku a jeho cieľom je kvalitný inšpiratívny pro-
gram z rôznych kútov sveta.

415 predstavení | 34 krajín | 58 000 divákov

Nový cirkus patrí k najmladším žánrom javiskového 
umenia a stal sa moderným fenoménom reflektujú-
cim súčasné výrazové prostriedky. Pre nový cirkus je 
charakteristická naratívna forma rozprávania príbehu 
prostredníctvom cirkusantských zručností, ktorými vy-
jadruje metafory, príbehy, témy, divadelné obrazy či 
dejovú líniu.

Viac informácií na: www.cirkulart.sk.
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» Senica

Koncert priniesol veľký 
umelecký zážitok

zdroj: senica.sk, bar

Avizovaný spoločný koncert speváckeho zbo-
ru mesta Senica Cantilena a Slovenského ko-
morného orchestra Bohdana Warchala prilá-
kal v sobotu 14. apríla do Kostola sv. Cyrila 
a Metoda v Sotine mnoho priaznivcov tohto 
druhu umenia.
Slovenský komorný orchester, ktorý od roku 
2001 vedie Warchalov žiak Ewald Danel, má 
mnoho unikátnych projektov na koncertoch 
doma i v zahraničí, je vysoko uznávaným tele-
som v oblasti klasickej hudby. Pre slovenské pu-
blikum orchester pripravil mnohé nové doteraz 
neuvedené diela svetových autorov. Do povedo-
mia širšej verejnosti sa dostáva aj prostredníc-
tvom ďalších pozoruhodných projektov, naprí-
klad koncertného cyklu Hudba v chrámoch, kde 
podporuje prácu neprofesionálnych zborov.
Pre senické publikum bol preto spoločný kon-
cert Slovenského komorného orchestra s Canti-
lenou veľkým lákadlom a príležitosťou vidieť a 
hlavne počuť toto teleso v domácom prostredí. 
Publikum prítomné v sotinskom kostole veľmi 
vďačne a uznanlivo oceňovalo výkony spevác-
keho zboru i Slovenského komorného orchestra, 
ktoré sa najprv predstavili v samostatných blo-
koch. Na záver spoločne uviedli Gloria – 1. časť 
Antonia Vivaldiho, Ave verum corpus od Wolf-
ganga Amaea Mozarta a posledným dielom bol 
výber z Biblických piesní Antonína Dvořáka.
Obe telesá si vyslúžili za svoj výkon ovácie v stoji 
a umeleckému vedúcemu Slovenského komor-
ného orchestra Ewaldovi Danelovi a dirigentovi 
Cantileny Jozefovi Chabroňovi sa právom dosta-
lo pocty od publika nielen za výkon, ale i za spo-
ločný prvý projekt, ktorý verme, že nebude po-
sledný. Koncert sa zrodil z úzkych priateľských 
kontaktov oboch šéfov vynikajúcich telies a pu-
bliku priniesol povznášajúci umelecký zážitok, 
ktorý v chrámovom prostredí obzvlášť vynikne.

Reštaurátorský výskum na objekte 
Sokolovne v Senici

zdroj: senica.sk

V týchto dňoch je okolo budovy Sokolovne v Senici 
rušno. Klepotanie kladivami do omietky a posúvajúce 
sa lešenie okolo celej budovy vzbudzujú otázky, čo sa 
to tu deje. Na budove, ktorá sa má stať sídlom mest-
ského múzea, prebieha v týchto dňoch reštaurátorský 
výskum. Na základe jeho výsledkov dostane budova 
svoj pôvodný výraz.

Budova Sokolovne prešla od svojho vzniku v roku 1838 
rukami niekoľkých vlastníkov. Tí ju postupne upravovali 
a prestavovali podľa svojich potrieb. Od novembra 2017 
je Sokolovňa majetkom mesta a to jej chce prinavrátiť pô-
vodný vzhľad a vytvoriť z nej miesto pre vlastnú muzeálnu 
expozíciu, spraviť z budovy reprezentačný priestor na orga-
nizovanie podujatí i rôzne inštalácie. Na jej  rekonštrukciu 
získalo mesto Senica peniaze z programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg V-A SK–CZ v projekte pod názvom Čes-
ká cesta. Projekt bol podaný spoločne s mestom Klobouky 
u Brna a celkové výdavky projektu sú 1 531 065,49 €. Seni-
ca získala 1 069 594,49 €, z toho spolufinancovanie mesta 
je vo výške 53 479,74 €.
Reštaurátorskému výskumu predchádzal architektonicko-
-historický výskum. Ten už čo-to napovedal o vzhľade bu-
dovy počas jednotlivých období, reštaurátorský výskum dá 
však detailnejší pohľad a odhalí presné zloženie pôvodných 
použitých materiálov jednotlivých konštrukcií budovy.
Reštaurátori z firmy Revaro s.r.o., svoj výskum realizujú 
nielen na fasáde objektu, ale niekoľko sond spravili v inte-
riéri, kde sa pokúšajú nájsť výtvarnú výzdobu. V jednotli-
vých sondách bolo vidieť niekoľko vrstiev omietok rôznych 
farieb. Najväčší nález bol zatiaľ objavený na tzv. pilónoch. 

Reštaurátor Mgr. Art. Pavol Ševčík prezradil:  „Sondážnym 
výskumom sme zistili, že pod brizolitom sa nachádza cel-
kom pekná detailná štuková výzdoba. Zatiaľ sa javí, že 
Sokolovňa bola vzhľadovo pôvodne v kombinácii režnej 
tehly a bielej omietky. Nie je to však konečné stanovisko, 
keďže viaceré sondy ešte vyhodnocujeme a niektoré nás 
ešte len čakajú.“
Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, kontrolného dňa 
sa v stredu 4. apríla 2018 zúčastnil aj Mgr. Marek Zelina 
z Krajského pamiatkového úradu, ktorý bude na celú re-
konštrukciu dohliadať.

Výsledkom tohto výskumu bude aj spracovanie návrhu na 
reštaurovanie. Dochované slohové štuky budú musieť byť 
zakonzervované, chýbajúce časti by mali byť doplnené. 
„Na základe výstupov výskumu bude zostavený rozpočet 
k verejnému obstarávaniu. To by sme chceli zrealizovať 
v priebehu cca 2 mesiacov, aby v lete mohli reštaurátor-
ské práce na budove Sokolovne začať. Práce by mali trvať 
zhruba 2 roky,“ ozrejmila ďalší postup projektová mana-
žérka Ľubica Kadlec Melišová. Po stavebných prácach sa 
v druhej polovici roku 2019 sily sústredia na vnútorné vy-
bavenie budovy a prípravu expozície. Na tvorbe expozície 
sa začína pracovať už teraz v súlade s podaným projektom 
Česká cesta.
Stará obchodná cesta, ktorá spájala oba štáty od Prahy až 
do Budína, je spoločným menovateľom pre Senicu i Klo-
bouky u Brna, ktoré ležali na trase ciest kráľov, výmeny 
tovaru, informácií i kultúrneho posolstva. Na pozadí feno-
ménu stredovekej Českej cesty bude v múzeu  prezentova-
ná história Senice, jej osobností, hospodársky i kultúrny 
rozmach. Dominantou múzea bude maketa stredu mesta 
z prelomu 19. a 20. stor.

Divadielko v MAXe
Milé detičky, srdečne Vás pozývame stráviť 
ďalšie nedeľné popoludnie v ZOC MAX Skalica.

Dňa 20. 5. o 15.00 hod. si pre Vás Záhorácke di-
vadlo pripravilo bábkovú hru Janíček Okúsánek 
Nenásytný, s podtitulom 1. záhorácky bábkový 
horor. Autor I. A. Fodor čerpal námet podľa slo-
venskej ľudovej rozprávky Janko Polienko, alebo 
českej pohádky Otesánek.

Okúsánek z perinky je nenásytný a jeho apetít 
nemá konca. Ale nebojte sa, všetko dobre dopad-
ne, ako v každej správnej rozprávke.

Nezabudnite, čakáme Vás 20. 5. o 15-tej hod. 
v MAXe Skalica.
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Odhodlaj sa zmeniť svoj pohľad 
na cestu do práce!

zdroj: senica.sk

V týchto dňoch prebieha na Slovensku registrácia 
do kampane Do práce na bicykli 2018, do ktorej sa 
môže zapojiť každý zamestnanec, vysokoškolák, 
či stredoškolák. Princíp tejto súťaže je jednoduchý 
– dochádzať počas mája do práce na bicykli, čím 
človek podporí myšlienku ekologickej, zdravej a 
finančne výhodnej dopravy do zamestnania. Zá-
roveň budú všetci registrovaní súťažiť o viaceré 
zaujímavé ceny, podporia svoje mesto v celoslo-
venskej súťaži samospráv, a najmä – spravia niečo 
pre svoje zdravie.

Účasť v tejto kampani je BEZPLATNÁ. Registrovať 
sa môžu 2- až 4-členné tímy, ktoré môžete vytvárať 
podľa vlastného uváženia spolu s kolegami, či spolu-
žiakmi najneskôr do 5. mája na www.dopracenabi-
cykli.eu.

Hoci je súťaž najmä o bicyklovaní, zapojiť sa môžu aj 
zamestnanci dochádzajúci do práce MHD alebo pešo. 
Tí budú mať počas mája možnosť zistiť, koľko CO

2
 svo-

jím ekologickým spôsobom dopravy do práce v porov-
naní s cestou autom ušetrili, a pomôžu tiež vylepšiť 
celkové štatistiky nielen našej spoločnosti či mesta, 
ale aj celého Slovenska.

Do práce na bicykli (DPNB) je národná kampaň, kto-
rej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, 

predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať 
samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné 
podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste, 
motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich 
sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí 
dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamest-
nancov, aby viac používali túto formu alternatívnej 
dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

» Rohov

Modernizácia 
verejného osvetlenia

zdroj: rohov.sk

Dňa 12. apríla bola dokončená posledná fáza 
modernizácie verejného osvetlenia v obci Ro-
hov. Nainštalovaných bolo 31 moderných LED 
svietidiel.

Ich prínosom je menšia spotreba elektrickej 
energie, podstatne väčšia svietivosť a verejné 
osvetlenie tak bude zabezpečené po celú noc.

» Šaštín-Stráže

Veľkonočná pátračka
zdroj: mestosastinstraze.sk

V čase veľkonočných sviatkov mesto Šaš-
tín-Stráže v spolupráci s CVČ Beťárik pri-
pravili už tretí ročník veľkonočnej pátračky 
pre deti a rodičov, ktorá sa tentokrát kona-
la v rekreačnej oblasti Gazárka.

Deti mali za úlohu nájsť 5 vajíčok, ktoré sa po-
skrývali v priestore kempu, za čo dostali slad-
kú odmenu. Keď našli aj zlaté vajce, čakala ich 
špeciálna odmena – veľkonočný korbáč. Na-
chystané boli aj tri športové stanovištia, kde si 
mohli deti zaskákať vo vreciach, hľadať ukry-
té kuriatka a pretekať na kolobežkách. Pre 
všetkých zúčastnených bol pripravený horúci 
čaj. Tomuto podujatiu, ktorého sa zúčastnilo 
vyše 130 detí v sprievode rodičov, prialo i po-
kojné jarné počasie.

Plavebná sezóna v Skalici bude sprístupnená 
už 12-tykrát!

Tak, ako je v Skalici každý rok zvykom, aj tento rok sa 1. 
mája presunie život z mesta do Prístavu na Baťovom ka-
náli v Skalici. Uskutoční sa čoraz populárnejšie podujatie 
Otváranie plavebnej sezóny na Baťovom kanáli. V tomto 
roku začne už 12-tá sezóna v poradí.

V minulom roku prešiel koncept podujatia zásadnou 
zmenou. Organizátori podujatia si pre návštevníkov pri-
pravili vynovený areál s prvomájovými trhami, ten bude 
aj v tomto roku. Taktiež je pripravený program pre všetky 
vekové kategórie. Slávnostné odomykanie vody sa usku-
toční o 12:00 h. V každom roku sa akcie zúčastnia stovky detí, preto aj v 

tomto roku bude od rána od 10:00 h program ušitý na 
mieru pre nich. Nebude chýbať ani námornícko-pirátska 
cesta prístavom na konci, ktorej na deti čaká sladká od-
mena. „Veľmi sa po roku tešíme a veríme, že opäť preko-
náme rekordy,“ zhodujú sa organizátori.

V minulom roku si cestu na Baťov kanál našlo viac ako 
2500 návštevníkov. V tomto roku organizátori sľubujú 
kvalitnú zábavu a najmä posilnené parkovisko.



13MÁJ 2018www.prozahori.sk

» Čistejšie Záhorie » Hasiči 
upozorňujú

Ochrana lesov pred 
požiarmi

zdroj: malacky.sk, OR Hasičského a 
záchranného zboru v Malackách

V spojitosti s jarným obdobím nastáva 
čas, keď sa zvyšuje nebezpečenstvo vzni-
ku požiarov v prírodnom prostredí.

Zvýšený výskyt požiarov je spôsobený 
najmä spaľovaním suchej trávy, lístia, ko-
nárov orezaných stromov a kríkov či neopa-
trnosťou pri zakladaní ohňov priamo v lese 
alebo v jeho tesnej blízkosti. Najväčšie 
nebezpečenstvo hrozí pri plošnom vypaľo-
vaní suchej trávy a iných porastov, a to aj 
napriek tomu, že je zakázané.

Hasičský a záchranný zbor apeluje na všet-
kých obyvateľov, aby dôsledne dodržiavali 
zákaz:

- vypaľovania suchej trávy,

- fajčenia a používania otvoreného ohňa 
na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru,

- zakladania ohňa v prírode, na poľno-
hospodárskych pasienkoch a pozemkoch, 
v lesoch a v ich blízkosti, mimo vyhrade-
ných ohnísk,

- zakladania ohňa v priestoroch alebo na 
miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.

V prípade porušenia zákona môže Okresné 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zbo-
ru uložiť fyzickej osobe pokutu v blokovom 
konaní do výšky 100 € a v priestupkovom 
konaní až do výšky 331 €.  

Na zakladanie ohňov v prírode je potrebné 
využívať priestory na to určené, napríklad 
vybudované ohniská. V žiadnom prípade 
nezakladať oheň priamo v lese a v ochran-
nom pásme (50 m od hranice lesného po-
zemku).

Ďakujeme za vašu zodpovednosť. 

Po jarnom uratovaní domácností 
prišlo na rad upratovanie chotárov obcí
Viaceré obce na Záhorí zorganizovali spoločné čistenie svojich chotárov. V niektorých prípadoch 
boli nápomocné aj poľovnícke, rybárske či iné združenia. Upratovanie sa často spája s Dňom Zeme, 
ktorý sa slávi 22. apríla, no tí ktorí brigádu zorganizovali ešte pred výdatným zazelenaním prírody, 
mali výhodu. Odpad sa vo vysokej tráve a zelených kríkoch hľadá ťažšie, než keď je tráva len suchá 
od vlani a kríky ešte lístie nemajú.

Každopádne vďaka patrí všetkým, ktorí sa týchto akcií zúčastnili a prispeli tak k lepšiemu 
a príjemnejšiemu životnému prostrediu. Zamyslieť by sa mali naopak tí, ktorí stále odpad do 
prírody vyhadzujú. Či už je to z nepozornosti a lenivosti, alebo úmyselne vozia odpad – často aj 
veľké kusy, nábytok či elektroniku a stavebný odpad – za dedinu. Alebo sú to občas aj tí istí...?

Takto sa upratovalo v okolí Prietrže

Aj okolo obce Závod bolo práce dosť

Veľké množstvo dobrovoľníkov sa zapojilo aj Moravskom 
svätom Jáne

Čistenie okolia Hlbokého zorganizovalo poľovnícke 
združenie

Poľovníci vo Vysokej pri Morave vyčistili 
čierne skládky pri cyklotrase a poľnú cestu 
na Dúbravu

Poriadny kus práce odviedli i v Rohove

zdroj: weby obcí
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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

» Stolný tenis

Malackí stolní tenisti získali slovenský bronz
zdroj: malacky.sk, -PR-

Stolní tenisti MSK Malacky sa v sobotu 21. apríla po-
starali o historický úspech. V slovenskej stolnoteni-
sovej extralige mužov obsadili v sezóne 2017/2018 
nádherné 3. miesto. Gratulujeme!

V boji o bronz sa stretli s MŠK Vranov na Topľou, hralo sa 
na dve víťazstvá.

V utorok 17. apríla Malačania odohrali prvý zápas na 
pôde súpera, ktorému podľahli 2:5. Body: Truksa 1, Jan-
čí 1.

V druhom zápase, ktorý sa hral v piatok 20. apríla v Ma-
lackách, zvolil skúsený kapitán družstva Jaromír Truksa 
novú taktiku. Vo výbornej domácej atmosfére naši hráči 
zvíťazili 5:2, čím vyrovnali skóre. Bodovali: Truksa 2, Ka-
lužný 2 a Jančí 1.

Rozhodujúci zápas sa hral opäť doma, v sobotu 21. aprí-
la. Chlapci do večera výborne zregenerovali a aj vďaka 
skúsenostiam si posledný zápas postrážili a nad mladý-
mi šikovnými Vranovčanmi Oráč/Fečo zaslúžene zvíťazili 
5:1. Bodovali: Truksa 2, Kalužný 2 a Jančí 1.

Obrovské poďakovanie patrí klubu MSK Malacky za vzor-
nú reprezentáciu počas celej sezóny – Jaromírovi Truksovi, 
Vladimírovi Jančimu, Branislavovi Kalužnému, Adamovi 
Bratovi a Ivanovi Josimovičovi, realizačnému tímu, kto-
rý takisto dopomohol k víťaznej trofeji, mestu Malacky, 
sponzorom, ako aj všetkým divákom a priaznivcom stol-
ného tenisu v Malackách za dôležitú podporu!

sport

V Senici sa uskutoční 
24-hodinová štafeta 

v plávaní
zdroj: senica.sk

Po roku je tu opäť možnosť prísť si za-
plávať do senickej plavárne hocikedy 
počas 24 hodín, trebárs aj o 2:00 ho-
dine ráno a mať plaváreň takmer pre 
seba. V piatok 4. mája totiž odštartuje 
4. ročník 24-hodinovej štafety v pláva-
ní.

Začiatok štafety je v piatok 4. 5. 2018 
o 9.00 hod. a ako prvý skočí do vody pri-
mátor mesta Senica Branislav Grimm. Ko-
niec štafety bude presne po 24 hodinách 
v  sobotu 5. 5. 2018 o 9.00 hod. Štafetu 
ukončí telesne postihnutý plavec Milan 
Valášek.

Organizátori podujatia sa tento rok 
rozhodli spojiť toto športové podujatie 
s charitatívnou myšlienkou. Sponzori po-
dujatia za každého plavca, ktorý sa štafe-
ty zúčastní, venujú čiastku 1 €. Vyzberaná 
suma bude potom na záver štafety odo-
vzdaná telesne postihnutému chlapcovi. 

Podporte svojou účasťou aj vy túto myš- 
lienku, pretože  čím viac plavcov sa zapojí, 
tým vyššiu finančnú pomoc tento chlapec 
dostane.

Kontakt na organizátora ohľadom prihlá-
senia sa do štafety: stafeta@reco.sk

» Plávanie
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Pretekári MŠK Borský 
Mikuláš boli úspešní 

v Miloviciach
zdroj: borskymikulas.sk

V sobotu 14. apríla 2018 sa v českom 
meste Milovice uskutočnil 2. ročník 
chodeckých pretekov Milovice walk-
ing, ktorého sa zúčastnili aj pretekári 
z Miestneho športového klubu v Bor-
skom Mikuláši.

V kategórii dievčat na 1 km zvíťazila 
Adriana Gazárková v novom najlepšom 
osobnom čase, na 3. mieste sa umiestnila 
Kristína Cvečková taktiež v novom najlep-
šom osobnom čase a na 5. mieste Agáta 
Cintulová.

V kategórii dievčat na 3 km sa na 2. mies-
te sa umiestnila Mária Gazárková.

V kategórii mužov na 10 km sa predstavili 
aj Jozef Baďura a Roman Gazárek.

Gratulujeme

» Plávanie

» Chôdza

sport

» Vybíjaná
Dievčatá zo ZŠ Štúrova, Malacky zvíťazili 

v okresnom kole vo vybíjanej
zdroj: malacky.sk, text a foto: ZŠ Štúrova, Malacky

V týždni od 9. 4. sa v športovej hale Malina v Malac-
kách odohralo okresné kolo vo vybíjanej mladších 
žiačok.

Turnaja sa zúčastnilo 11 družstiev. Najskôr sa odohrali 
tri základné skupiny a z každej z nich víťaz postúpil do 
finálovej skupiny turnaja. Naše dievčatá sa po minulom 
roku, keď dokázali zvíťaziť aj na majstrovstvách Sloven-
ska, veľmi tešili na ďalšie boje vo vybíjanej. Z minulo-
ročnej zostavy ich zostalo v tíme až osem, tak boli pred 
turnajom papierovými favoritkami.

Vo svojej základnej skupine na ZŠ Záhorácka si poradili 
najskôr s družstvom ZŠ Závod 20:2, so ZŠ Gajary 19:10 
a so ZŠ Záhorácka Malacky 17:4. Zabezpečili si tak po-
stup z prvého miesta do finálovej skupiny v ŠH Malina. 
Vo finálovej skupine najskôr zdolali družstvo ZŠ Stupava 
20:10. V poslednom zápase sa podľa očakávaní a výsled-
kov v priebehu turnaja stretli dve najlepšie a neporazené 
družstvá, družstvo Štúrovej a Rohožníka. Dievčatá nastu-
povali do tohto zápasu rozhodnuté uspieť. Od začiatku 
až do konca nepustili svojho súpera prakticky k ničomu 
a zvíťazili až príliš hladko 20:3. Okresným turnajom tak 

preleteli s obdivuhodným skóre 96:29. Žiačky zo Štúrky 
sa tak šiestykrát po sebe stali majsterkami okresu a po-
stúpili na majstrovstvá kraja. Tejto generácii dievčat sa 
to podarilo už trikrát.

V tomto školskom roku nás reprezentujú Eva Balaščí-
ková, Laura Walterová, Aneta Mrázová (7.A), Melánia 
Kršková, Vanesa Horváthová, AnetaVanišová, Nikol 
Jurkovičová (6.A), Kristína Sabová, Vanda Petrivalská, 
Miriam Pavlačičová, Magdaléna Mrázová (6.B) a Cyntia 
Chmelová (5.B).

K úspechu aj k postupu im gratulujeme a držíme palce, 
aby sa im darilo aj na krajskom kole.

Za medailami do Prahy cez Brno
zdroj: senica.sk, Ing. Adriána Bíliková

V piatok 13. apríla 2018 plavci z PK Záhorák vyrazi-
li na cesty. Cieľ bol jasný. Praha už volá... V sobotu 
14. apríla sa tu totiž konal 14. ročník Jarní cena 
Prahy, kde sa PK Záhorák zúčastňuje pravidelne 
ako jediný zahraničný klub.

Plavcom zo Záhoria sa aj tento rok dostalo priateľské-
ho uvítania zo strany organizátora. Navyše Záhoráci tu 
predviedli naozaj dobrú formu, dokonca traja z nich 
sa postavili aj na stupne víťazov v tej istej disciplíne a 
to 200 m motýlik. Žofia Žúrková bronzová (03:11,54), 
Lucia Serdahelyová strieborná (02:45,51) a Samu-
el Žúrek rovnako ako jeho sestra Žofia získal bronz 
(02:37,11). Tréner Ing. Bernard Vaca bol na svojich 
zverencov právom hrdý. Okrem medailovej trojice po-
dali veľmi pekné výkony aj Ninka Jankovýchová, Karin 
Vašíčková, Aneta Bíliková, Hana Hrúzová, Matúš Vaší-
ček a Michal Serdahely.

V nedeľu 15. apríla 2018 plavecké zápolenie pokračo-
valo. V 50-metrovom bazéne sa konali Majstrovstvá 
Českej republiky v diaľkovom plávaní. Ani tu nechý-
bal na 5-kilometrovej trati nominant z PK Záhorák 
– Adam Pipíška.

Týždeň pred Prahou, v sobotu 7. apríla 2018, strávili 
plavci spolu s trénerom Ing. Stanislavom Mihálkom 
v Brne, kde sa spolu s ďalšími 35 klubmi zúčastnili 
na 24. ročníku 
plaveckej súťaže 
Cena brněnské-
ho draka. Ranné 
vstávanie ako 
aj systematická 
tréningová dri-
na sa vyplatili. 
Medailový ha-

trick v pätdesiatkovom bazéne získal Samuel Žúrek 
v zložení 2 zlaté a jedna bronzová medaila. Zlato vy-
plával v motýlikových disciplínach na 200 m s časom 
02:38,78 a 100 m s časom 01:10,66. Disciplína 200 
m znak mu priniesla bronzovú medailu, ktorú získal 
vďaka údaju z časomiery 02:31,85.

Ďalším medailistom sa stal Michal Serdahely, kto-
rý zahviezdil v prsiarskych disciplínach. V disciplíne 
200 m získal zlato s časom 02:39,22 a v disciplíne 
100 m získal druhú priečku. Striebornú medailu si 
prevzal za čas 01:13,51.

V Brne sa ďalej predstavili Lucia Serdahelyová, Tamara 
Pastuchová a Matúš Vašíček, ktorý vo všetkých disci-
plínach zaplával osobné časy.
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ošúchajú, 
otla ia

zna ka    
pre degree

overí   
pomocou   

testu

vo ne    
odrážali    
lopti ku    
(hovor.)

3. as     
tajni ky

výnosy    
z ulože-    

ných      
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oddelia 
nie o      

zapnuté    
opustená
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1. as     
tajni ky
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tvrdý      
cukrík

zrých o-    
vane      
(hud.)

oraním 
obrobia

zásadná   
zmena     
zomrie   
(kniž.)

tkaním    
zhotoví

tká ske   
stroje      

obyvate ka 
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zhotovilo   
trampka

inými      
slovami    
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štát       
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dôstojne  
(kniž.)

semitský   
boh       

doletuje    
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asové    
jednotky   
lie ivá     
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(dom.)

tropický    
ker       

hentam

Pomôcky: 
talus,      
basis,     
roks

nádoby    
na kúpanie

skr. štátu   
Virgínia    
2. as     
tajni ky

lenková   
kos       

mužské    
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cesta      
(z lat.)

spodina    
(v med.)   
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akým      
spôsobom

skratka    
pre a dato

strieda     
zna ka    

pre decibel

chýbanie 
nie oho
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vzorec     
oxidu  

zlatnatého

Stretnú sa dvaja priatelia a jeden 
hovorí:
- Manželka v roku 2012 na dovolenke 
otehotnela. V roku 2014 sa to 
zopakovalo a v roku 2016 zase.
- A o chceš robi ?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.

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

6 3 8
5 6 4 3

1 8 5
2 8 4 7

5 4 7 3 6
4 7 8 9 1
1 7 9 3
6 4

8 4 7 1

sudoku
2 4 1 3

4 3
7 6 5 8

6 8 3
3 7 1 4
8 6 2 4
6 5

6 2 9
3 7 2 1

Tajnička z minulého čísla: „... rýchlik v tejto stanici nestojí.“

ô

krízovka

Priatelia, je tu opäť Máj.

V každom meste či obci už určite sto-
jí krásna májka, ktorá víta mesiac máj. 
Oslavy prvého mája oznamujú príchod 
outdoorových akcií, ktorých bude počas 
tohto sviatku na Záhorí neúrekom. V Se-
nici privítajú máj na námestí, Malacky 
tradičným podujatím Prvomájové Ma-
lacky a v Skalici sa otvorí už 12. plaveb-
ná sezóna v poradí. S májom sú spojené 
aj dalšie veľké podujatia. Stovky taneč-
níkov sa stretnú na Beatfore v Gbeloch, 
kde vystúpi aj najlepšia tanečná skupina 
The Pastels, priaznivci flóry sa určite pote-
šia kvetinovým dňom v Kátove, turistika 
pre deti je prirpavená na Rozprávkovom 
pochode, pečenie Maxitredlníka prinesie 
Trdlofest a mesiac nám pekne ukončia 
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji. 
Držme našim reprezentantom palce, 
nech máme dôvod aspoň na malé oslavy.

Verím, že my budeme mať dôvod na osla-
vy dvojité. Tiahne nám na „dvadsiatku“. 
Nie vekom, ale počtom fanúšikov na na-
šej facebookovej stránke. Tých bude čo-
skoro viac ako 20 000! Ale ako spomína 
Marie Curie, „Človek nikdy nevidí to, čo 
už bolo urobené. Vidí len to, čo ešte treba 
spraviť.“ Preto ak nieste ešte naším fanúši-
kom utekajte nám hodiť „páčik“.

Keď už sme u toho veku, o pár rokov oslá-
vime krásnych 10 rokov existencie. To by 
ste nepovedali, že?

Priatelia užite si máj v zdraví a najmä 
v kruhu ľudí, ktorí vás dobijú pozitívnou 
energiou. 

» Príhovor 
šéfredaktora


