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» Skalica
Námestie obsadili
remeselníci
zdroj: skalica.sk

V sobotu 2. júna námestie ožilo zvukmi
kováčskeho kladiva i hracej skrinky.
Uskutočnilo sa šieste skalické medzinárodné stretnutie umeleckých remeselníkov.
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Otváranie plavebnej sezóny na Baťovom
kanáli prilákalo opäť najviac návštevníkov!
Neoddeliteľnou súčasťou 1. mája v Skalici je otváranie plavebnej sezóny na Baťovom kanáli. Tento rok
sa sezóna otvorila už po 12.-krát. Stovky domácich aj
cezpoľných si našlo cestu do prístavu v Skalici, ktorý
sa naplnil do prasknutia.
Lákadlom pre návštevníkov boli prvomájové trhy, aquazorbing, či kultúrny program, v ktorom sa predstavila
cimbálová muzika Šibénka z Holíča, žiaci tanečného
súboru ŠandS ZUŠ Šaštín-Stráže, hudobná skupina Black
company a ďalší. Pre deti bola pripravená zumba s Dar-

čou a námornícka cesta prístavom, v ktorej za vylúštenú
tajničku dostali deti v cieli odmenu.
V tomto roku si do prístavu našlo cestu opäť väčší počet
návštevníkov. Celková návštevnosť sa pohybuje okolo
2800 návštevníkov. „Som rada, že sa akcia teší každoročne toľkej návštevnosti, a tento rok opäť rekordnej,
za čo patrí veľka vďaka šikovným organizátorom. Verím, veľa návštevníkov si nájde cestu do prístavu aj
v priebehu sezóny,“ zhodnotila akciu riaditeľka Skalického prístavu – Martina Wágner.

Podujatie otvoril primátor mesta Skalica
Ľudovít Barát a predseda občianskeho
združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá Miloš Kunkel.
Do Skalice tento rok prišli umeleckí remeselníci z viacerých krajín. Okrem Slovenska
z Česka, Poľska, Ukrajiny a Maďarska. Mesto
Skalica pripravilo sprievodný program. Ako
prví sa predstavili klienti a zamestnanci Zeleného domu. Ďalej vystúpili Spjevule DFS
Skaličánek ZUŠ Dr. Janka Blaha v Skalici,
ktoré sprevádzala ľudová hudba Pláňava.
S renesančnou hudbou ale tiež modernými
skladbami sa predstavilo Flauteto a o náladu sa postarali členovia folkovej kapely Vinohrad. Záver kultúrneho programu patril
Malej dychovej hudbe Rubín.
Stánkov a remeselných výrobkov bolo
v tento deň na námestí dosť na to, aby si
mohli návštevníci vybrať a potešiť seba alebo známych nejakým darčekom.
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» Senica po búrke pod vodou!
Májová búrka
Búrka, ktorá sa prehnala 12. mája Senicou, prerušila
akciu Míľa pre mamu a narobila Seničanom kopu
starostí. Ulicami mesta sa liali rieky vody, pivnice
zatopené, cesty plné blata, no už v neďalekých obciach
o výdatnom daždi nebolo ani chýru.

zdroj: fb senican.sk

Nové dopravné ihrisko v Stupave uvedené do života
zdroj: stupava.sk

V stredu 30. 5. 2018 sa konalo slávnostné otvorenie verejného detského dopravného ihriska
v Stupave, za realizáciu ktorého ďakujeme Nadácii
Volkswagen Slovakia.
Slávnostné odovzdanie ihriska do užívania mestu
Stupava zahájili Adriana Smolinská, projektová manažérka Nadácia Volkswagen Slovakia, Eric Reuting,
predseda správnej rady Nadácia Volkswagen Slovakia,

Alžbeta Ožvaldová, vicežupanka BSK, Milan Troška,
vedúci oddelenia bezpečnosti cestnej premávky (BECEP) Ministerstva dopravy a výstavby SR, Roman Maroš, primátor Stupavy a riaditeľka ZŠ kpt. J. Nálepku
Bohdana Cibuľová. Súčasťou otvorenia bola aj ukážková hodina dopravnej výchovy pod vedením pani
učiteľky Oľgy Adámek.
Deti si výskúšali nové detské dopravné ihrisko pri príležitosti Medzinárodného dňa detí na podujatí Deň
rodiny a športu
v piatok 1. júna.
Nadácia
Volkswagen Slovakia
v spolupráci s mestom Stupava realizovala výstavbu
vôbec prvého verejného detského

dopravného ihriska na Slovensku, ktoré je súčasťou
výučbových priestorov a športovísk v rámci rozšírenia
existujúceho edukačno-športového areálu Základnej školy kpt. J. Nálepku v Stupave. Cieľom výstavby
tohto verejného detského dopravného ihriska je zvýšiť povedomie detí o pravidlách cestnej premávky, a
tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti u detí
prostredníctvom overenia si získaných teoretických
vedomostí na plnohodnotne fungujúcom detskom
dopravnom ihrisku. Cieľom výučby je nadobúdanie
a upevňovanie poznatkov, zručností a návykov žiakov
v oblasti znalostí dopravných pravidiel a zvyšovanie
bezpečnosti detí v premávke na pozemných komunikáciách. Plocha ihriska sa rozprestiera na území cca
4 200 m², súčasťou je aj cestná svetelná signalizácia,
železničná svetelná signalizácia, 74 dopravných značiek, všetky typy križovatiek či kruhový objazd.
Ešte raz ďakujeme Nadácii Volkswagen Slovakia.
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» Senica
Betónové skruže
nahradili infoboxy
zdroj: senica.sk

Na miestach betónových skruží, ktoré
slúžili ako výlepné plochy v meste Senica, sa objavili nové infoboxy.
Mesto Senica k výmene skruží za infoboxy
pristúpilo z viacerých dôvodov. Prioritne
išlo o to, aby mesto získalo krajší a estetickejší ráz. Okrem toho sú nové vitríny
presklené, čím by sa malo zamedziť nelegálnemu výlepu, či naopak strhávaniu
plagátov. Zároveň si od nových boxov
mesto sľubuje ľahšiu údržbu. Na betónových skružiach boli plagáty lepené,
a preto sa ťažšie odstraňovali. V nových
infoboxoch budú plagáty prichytávané
magnetmi.

Systém vylepovania plagátov zostáva
nezmenený. Plagáty záujemcovia prinesú do informačnej kancelárie Infosen na
Námestí oslobodenia. Zostáva aj výlepný
deň, ktorým je pondelok. Plagáty treba
preto priniesť vždy v pondelok najneskôr
do 10:00 hod. Tu plagát zaregistrujú,
označia ho nálepkou, kde je uvedený
termín výlepu od-do a po zaplatení poplatku bude plagát vylepený v najbližší
výlepný deň, prípadne podľa požiadavky.
Nových Infoboxov je 6, nachádzajú sa
pri knižnici, na parkovisku pri cintoríne,
pri potravinách Mária, na IBV v Kunove,
pri potravinách COOP Jednota v Sotine a
pri predajni obuvi Robel.
Mesto Senica zaviedlo výlepný systém
v meste v roku 2015 a výlep plagátov je
korigovaný prostredníctvom VZN č. 61 o
umiestňovaní plagátov na území mesta
Senica.

www.prozahori.sk

Prezident Andrej Kiska v Senici
zdroj: senica.sk, Viera Barošková, skrátené

Koncom apríla navštívil naše mesto prezident SR Andrej Kiska. Svoju pracovnú cestu začal na Mestskom
úrade, kde ho privítal primátor Senice Branislav
Grimm za početnej účasti žiakov škôl a občanov
mesta a hudobného sprievodu Senickej heligónky. S predstaviteľmi samosprávy mesta prezident
diskutoval o investičnom rozvoji a živote v meste i
o aktuálnych problémoch, ktoré trápia obyvateľov.
Za Mestský úrad sa rokovania zúčastnili zástupkyňa
primátora Elena Valášková, prednostka Katarína Vrlová, hlavná kontrolórka Elena Jankovičová, vedúca
oddelenia majetkovo-právneho Gabriela Olejárová,
vedúci finančného oddelenia Róbert Mozolič, vedúci
oddelenia výstavy, dopravy a životného prostredia
Ivan Šteffek, náčelník mestskej polície Rastislav Janák a externý poradca primátora mesta pre protokol
Juraj Moravčík.

Primátor mesta za hlavný problém Senice označil kolabujúcu dopravu a chýbajúci obchvat mesta. „Citlivo
vnímam tieto ťažkosti, lebo bez dobrého dopravného
spojenia sa kvalita života našich obyvateľov nezlepší,“
konštatoval prezident Kiska. „Chýbajúci obchvat znamená, že cez Senicu prejde denne okolo 3000 nákladných áut. Takýto počet kamiónov vyvoláva skutočne
veľkú nervozitu ľudí a otázky, kedy sa sľuby o výstavbe
obchvatu naplnia. Nestačí zameriavať sa len na budovanie diaľnic, ale treba riešiť aj skutočné problémy
miest a regiónov,“ dodal Andrej Kiska.
Za prítomnosti podpredsedov Trnavského samosprávneho kraja Pavla Kalmana a Romana Sovu, poslancov
mestského zastupiteľstva, predstaviteľov štátnej a verejnej správy regiónu, zástupcov cirkví, tretieho sektora a
firiem sa následne prezident SR v obradnej sieni zapísal
do Pamätnej knihy mesta a primátor Senice mu odovzdal
Pamätnú plaketu. Pán prezident v obradnej sieni poprial
mestu, aby sa mu podarilo naplniť predstavy o rozvoji,
aby sa smutnejšie príbehy prekrývali s úspechmi nových
podnikateľov. Slávnostnú atmosféru v obradnej sieni
podčiarklo aj vystúpenie detského speváckeho zboru

ZUŠ pod vedením dirigenta Ondreja Hluchého.
Z radnice sa prezident republiky Andrej Kiska presunul
do Strednej odbornej školy, ktorá je priekopníkom vo
využívaní alternatívnych zdrojov energie. Pán prezident
vyzdvihol potrebu vzdelávania sa mladých ľudí v tradičných remeslách a odboroch potrebných pre trh práce,
no zároveň konštatoval, že žiaľ škola, ktorá je moderná,
úspešná a realizuje vynikajúce projekty z hľadiska úspory energie, bojuje s nedostatkom študentov. „Aj táto
odborná škola dopláca na zle postavený systém financovania škôl, závislý od počtu žiakov, ktorí smerujú na
iné typy škôl. Neustále opakujem, že reforma školstva
je nesmierne nutná,“ doplnil prezident Kiska.
Poslednou zastávkou prezidenta v Senici bolo Gymnázium Ladislava Novomeského, kde ho privítal riaditeľ
školy Pavel Otépka. Po stretnutí s predstaviteľmi školy a
diskusii na odborné témy školstva sa v telocvični stretol
so študentmi. „Som presvedčený o tom, že s mladými
ľuďmi sa treba veľa rozprávať.
Budú to oni, ktorí o 10 – 20
rokov budú riadiť túto našu
krajinu. Treba im dať možnosť
pýtať sa aj na témy, na ktoré
je niekedy ťažké nájsť správnu
odpoveď,“ zdôraznil prezident.
Na študentov apeloval, aby veľmi dobre zvážili výber vysokej
školy, na ktorej chcú študovať:
„Mnohé sú na nízkej úrovni, je
ľahké sa ne dostať, ale snažil
som sa ich presvedčiť, aby si
zvolili kvalitné vysoké školy,
lebo to bude prospešné pre
ich život.“ Tiež prízvukoval, aby
sa mladí ľudia, ktorí sa rozhodnú pre štúdiá v zahraničí, nezabudli vrátiť na Slovensko, lebo táto krajina ich
potrebuje. V diskusii študenti kládli prezidentovi otázky
na domácu politickú situáciu, zaujímali ich aj jeho názory na niektoré aspekty zahraničnej politiky a pýtali sa
okrem iného na to, či neľutuje, že išiel do politiky. „Ako
som už viackrát zdôraznil, rozhodol som sa urobiť pre
túto našu krajinu všetko, čo je v mojich silách,“ zdôraznil prezident Kiska.
Spontánne stretnutia s občanmi, žiakmi, študentmi, selfie, podania rúk – to sprevádzalo návštevu prezidenta
SR Andreja Kisku v Senici. Ako návštevu prezidenta republiky vníma primátor Senice Branislav Grimm?: „Je to
ocenenie kvality práce samosprávy mesta a stúpajúcej
životnej úrovne v našom meste. Verím, že témy, ktoré
sme preberali, napríklad obchvat mesta, nadobudnutie opustenej hasičskej stanice pre náš Dobrovoľný hasičský zbor, oblasť školstva a zle nastavené normatívy,
úbytok lekárov, zaradenie príslušníkov mestských polícií do systému sociálneho zabezpečenia ozbrojených
zložiek a ďalšie pán prezident pri rokovaniach s predstaviteľmi exekutívy posunie ďalej.“

www.prozahori.sk

Slovenská pivná korunka pre WYWAR!

Od 2. 6. sú známi víťazi 12. ročníka najprestížnejšej
súťaže slovenských pív Slovenská pivná korunka.
Počas slávnostnej pivnej korunovácie si symbolické
bronzové, strieborné a zlaté korunky prevzali zástupcovia 11 veľkých, malých a remeselných pivovarov. Do tohto ročníka sa prihlásilo 28 pivovarov, ktoré do súťaže nominovali 128 domácich vzoriek pív.

» OCENENIA PRE WYWAR HOLÍČ

II. miesto Svetelná nefiltrovná desiatka – Jozef II.
II. miesto India Pale Ale – Anna
III. miesto India Pale Ale – Red Rye Bastard
Tajomstvo dobrého a kvalitného piva spočíva nielen
v kvalite jeho prírodných surovín – vody, sladu, pivovarníckych kvasníc a chmeľu – ale hlavne v remeselnom
majstrovstve pivovarníkov. I napriek tomu, že sa niektorí
ľudia sa pýtajú, či vôbec existuje slovenské pivo, faktom
je, že na Slovensku existuje približne 70 pivovarov. Prí-
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beh piva sa začína, keď sa na poliach seje
jačmeň. Slovenskí farmári jačmeň dopestujú a slovenské sladovne ho spracujú na
kvalitný slad. Sládkovia z pivovarov od
Holíča po Humenné, od Hurbanova po
Čadcu, potom varia svoje pivá s plným nasadením, aby splnili očakávania tých, ktorí
ich pivo obľubujú.
„Pohár čerstvo načapovaného piva, ktorý
je na konci tejto cesty, je určite slovenský,“
konštatuje Jana Shepperd, prezidentka
Slovenského združenia výrobcov piva a
sladu. „Som veľmi rada, že aj tento rok
bol záujem súťažiť o Pivné korunky. Predovšetkým
v kategóriách, kde súťažili svetlé desiatky a dvanástky, bola nielen účasť ale aj kvalita veľmi vysoká. Degustátori mali ťažkú úlohu vybrať z nich tri najlepšie.
Táto skutočnosť je dôkazom, že svetlé pivá majú u nás
dlhú tradíciu.“ Slávnostnému udeľovaniu ocenení súťaže Slovenská pivná korunka predchádzala profesionálna
anonymná degustácia. Počas dvoch dní 33 expertov nakoniec hodnotilo 122 pív z 27 pivovarov, ktoré súťažili
v 9 kategóriách. Kompletné výsledky a zoznam víťazov
jednotlivých kategórií Slovenskej pivnej korunky nájdete na www.slovenskepivo.sk.
Počas galavečera boli zároveň ocenené osobnosti, ktoré
sa významne pričinili o rozvoj slovenského pivovarníctva
a sladovníctva. Osobnosťou slovenského pivovarníctva a
sladovníctva sa tento rok stali Gabriela Brunacká zo Sladovne Michalovce, Pavol Jurčík, bývalý riaditeľ popradského pivovaru Tatran, a Peter Ruml, výrobný riaditeľ
Banskobystrického pivovaru.

Trdlofest 2018

Sobota 19. mája patrila štrnástemu Trdlofestu. Bol to deň plný trdelníka a vína, a dúfajme, pohody pre stovky
návštevníkov.
Organizátori pripravili program, ktorému dominovala krojovaná prehliadka a vystúpenia viacerých folklórnych súborov zo Slovenska i Moravy. Počasie podujatiu tento rok prialo a plná františkánska záhrada bola dôkazom toho, že toto
podujatie je obľúbené. V tento deň bola tradične otvorená letná turistická sezóna, ktorú uzavrú Skalické dni v septemzdroj: skalica.sk
bri. Množstvo fotografií nájdete na facebooku mesta Skalica.

» Sekulská
inšpirácia
Maturita v kroji
zdroj: obecsekule.sk

Na Obecný úrad Sekule bol doručený e-mail s nasledujúcim znením: „Dovoľte
nám, aby sme sa s Vami podelili o fotografie, ktoré vznikli u nás na Obchodnej
akadémii na Nevädzovej 3 v Bratislave
vďaka našej maturantke Márii Čulenovej zo Sekúl. Na maturitnú skúšku zo
slovenského jazyka a literatúry prišla
v slávnostnom sekulskom kroji a očarila
všetkých prítomných ružovou nádherou.
Myslím si, že Vašej obci i ľudovým tradíciám robí veľmi dobré meno, a to nielen
ona, ale aj jej brat Martin, ktorý podobne maturoval v minulom roku.“
A tu sú spomínané fotografie:

6

JÚN 2018

» Skalica
Schválený projekt
rekonštrukcie
zdroj: skalica.sk

Mestu Skalica bol v týchto dňoch Ministerstvom kultúry SR schválený projekt pod názvom Reštaurovanie bočného oltára sv. Anny v kostole sv. Pavla
Pustovníka v Skalici.
Je to I. etapa a dotácia je vo výške 15 000
eur. Hlavným zámerom projektu je
zreštaurovanie historického oltára ako
súčasti barokového mobiliáru kostola,
ktorý prezentuje viaceré pamiatkové
hodnoty, a to od spoločenských a umeleckých, až po remeselné a historické.
I. etapa projektu zahŕňa zreštaurovanie
sochárskej výzdoby tohto oltára. Projekt
je spolufinancovaný Ministerstvom kultúry SR.

www.prozahori.sk

Na ZŠ Strážnická v Skalici vznikne nové
multifunkčné ihrisko. Revitalizáciou prejde
aj ihrisko v areáli MŠ Clementisa
Vďaka financiám, ktoré prideľuje Úrad vlády v rámci
programu Podpora rozvoja športu, pribudne v Skalici nové moderné multifunkčné ihrisko s umelým
trávnikom a mantinelmi. Vyplýva to z výsledkov zasadnutia komisie, ktorá žiadosti posudzuje. Finančný príspevok získa mesto aj na ihrisko pri Materskej
škôlke Clementisa, taktiež na výmenu umelého trávnika na ZŠ Mallého a na nákup športovej výbavy pre
obe spomínané základné školy.
Finančný príspevok na všetky tieto projekty predstavuje
sumu 63 700 €. Najväčšiu časť z dotácie odoberie výstavba nového multifunkčného ihriska. „Dnešný trend
je jasný. Multifunkčné ihriská sú riešením aj pre využitie športových klubov či amatérskych družstiev, ktoré
hľadajú haly, priestory. Ihrisko bude určené nielen
žiakom, v popoludňajších hodinách bude režimované
a prístupné aj ďalšej športovej verejnosti,“ hovorí Milan
Roman, viceprimátor Skalice.
Nový umelý trávnik bude mať ZŠ Mallého, ktorá už multifunkčné ihrisko má. Z ďalšej dotácie bude zakúpená
športová výbava práve pre ZŠ Strážnická a ZŠ Mallého.
„Uspeli sme aj s projektom revitalizácie detského
ihriska v areáli MŠ Clementisa. Finančný príspevok
vo výške deväťtisíc eur použijeme na jeho opätovné
vybudovanie. Postupnými krokmi sa nám darí skvalit-

ZŠ Strážnická, Skalica

ňovať prostredie na výučbu najmenších detí. Ihriská sú
len jednou časťou celej mozaiky,“ dopĺňa viceprimátor
Skalice.
Rekonštrukčné práce začali tento rok napríklad aj
v škôlke Pod Kalváriu, kde pribudne 19 nových miest.
Zámerom stavebných úprav je aj zníženie energetickej
náročnosti a oprava havarijného stavu podlahových
konštrukcií.
„Mám radosť, že sa nám v poslednej dobe darí uspieť
s predkladanými projektmi. Pri mojom nástupe na
úrad som si dal za cieľ rozhýbať túto agendu, aby sme
dokázali v najväčšej možnej miere využiť aj externé
zdroje financovania. Zároveň je to výzva pre mestské
zastupiteľstvo, aby našlo prostriedky na spolufinancovanie,“ hovorí Milan Roman.

Malacky dostanú 800-tisíc eur
na záchytné parkovisko
zdroj: malacky.sk, -lp-

facebook.com/
ProZahori
instagram.com/
ProZahori

pové komunikácie a chodníky
k domom. Iniciátorom opráv
v tejto lokalite je poslanec
mestského zastupiteľstva Pavol
Tedla, vďaka ktorému sú už rekonštruované vnútrobloky pri
Spojenej škole, v križovatke Pribinova – 1. mája a za Mestským
centrom sociálnych služieb.

Mesto bolo úspešné so žiadosťou o eurofondovú dotáciu na výstavbu záchytného
parkoviska. Vďaka tomu sa
odľahčia ulice od zaparkovaných vozidiel, majitelia ktorých v Malackách prestupujú
na vlak. Okrem toho sa inten- Miesto budúceho záchytného parkoviska
zívne pokračuje v revitalizácii verejných priestorov Centrum mesta
z finančných zdrojov mesta: vnútrobloky na Ulici Mesto vyhlásilo architektonickú súťaž na budúcu po1. mája, centrum mesta, ulice či chodníky.
dobu centra mesta. Podľa zadania ide o kombinovanú
urbanisticko-architektonickú, verejnú dvojkolovú súťaž
Záchytné parkovisko
Na vybudovanie nového záchytného parkoviska sme zís- návrhov na obnovu Mierového a Kláštorného námestia.
kali 800-tisíc € z eurofondov. V areáli Píly vznikne pries- Prihlásené návrhy bude hodnotiť medzinárodná porota.
tor pre 89 vozidiel a kryté prístrešky pre bicykle. Vodičov Víťazný návrh by sme mali spoznať na jeseň. Lehota na
bude informovať a navigovať systém inteligentného oznámenie a zverejnenie výsledkov je stanovená do
parkovania so senzormi. Súčasťou projektu je aj vybudo- 3. októbra.
vanie novej prístupovej komunikácie od nadjazdu.
Ďalšie investície
Po rekonštrukcii plynovodov sa budú opravovať chodVnútrobloky na Ulici 1. mája
Novú tvár dostane už štvrtý vnútroblok na Ulici 1. mája, níky na Štefánikovej a Hviezdoslavovej, pripravuje sa
tentoraz pôjde o priestor zo strany Ulice Martina Rázusa oprava vnútrobloku na Námestí SNP a Záhoráckej ulici
pri CVČ. Staré betónové panely, kde sa doteraz parkuje, za Korzom. V súčasnosti už prebieha súťaž na dodávateľa
nahradia spevnené plochy. Nanovo sa vybudujú prístu- rekonštrukcie Veľkomoravskej ulice.
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Na cestách

Nehoda v Holíči

www.prozahori.sk

Seničan nafúkal 4,5 promile!
Senickí policajti namerali vodičovi po nehode
takmer 4,5 promile alkoholu v dychu.

V pondelok 7. mája sa stala nehoda na križovatke v Holíči pri čerpacej stanici. Vozidlo
z vedľajšej cesty od Petrovej Vsi nedalo prednosť pri vjazde na hlavnú cestu. Vodič vozidla
idúceho po hlavnej ceste strhol vozidlo do
murovanej steny vedľa cesty.

foto: p. Beseda

Nehoda spôsobila
kolóny
Dopravná nehoda medzi Senicou a Šaštínom-Strážami 21. 5. bola spôsobená vodičom,
ktorý zrejme narazil do panelov pri ceste.
Z oboch smerov sa tvorili dlhé kolóny.

Nehodu spôsobila
únava
Pri motoreste Havran medzi Radošovcami
a Senicou neďaleko odbočky na Častkov sa
27. 5. stala nehoda, ktorej príčinou bol pravdepodobne mikrospánok vodiča.

39-ročný Seničan si sadol za volant auta Kia Sportage
v sobotu 26. 5. v podvečerných hodinách. Na ceste medzi
Senicou a obcou Hlboké nezvládol riadenie, prešiel do

protismeru a vzápätí do priekopy, kde narazil do stromu.
Pri nehode sa nik nezranil.
Policajti ho na mieste nehody podrobili dychovej skúške, pri ktorej mu namerali krátko po 19:00 h 2,13 mg/l
alkoholu v dychu. Pri opakovaných skúškach hodnoty
alkoholu postupne klesali. Muž bol schopný výsluchu
až v pondelok a polícia ho v super rýchlom konaní obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
O jeho vine a treste bude rozhodovať súd v najbližších
hodinách. V zmysle zákona hrozí osobe pod vplyvom alkoholu trest odňatia až na jeden rok.
Polícia apeluje na vodičov, aby zbytočne neriskovali a
za volant si po požití alkoholu nesadali. V ich rukách sú
nielen ich vlastné životy, ale hlavne životy iných zodpovedných vodičov a spolujazdcov.

V Holíči sa zrútil vetroň

Na letisku v Holíči sa 12. 5. zrútil vetroň. Pri nehode bol zranený pilot, zasahovali všetky záchranné zložky – hasiči, polícia i sanitka. Leteckí záchranári zraneného transportovali do nemocnice v Bratislave.

Zem chcela zhltnúť kombajn

Stromy padali na
cestu
Za Gbelami smerom na Petrovu Ves spadol
30. mája na cestu strom. To isté a na tej istej
ceste sa stalo aj o deň neskôr. Pri jazde touto
cestou je nutná zvýšená opatrnosť, kým sa
problém neodstráni.

za info ďakujeme našim čitateľom

20. mája sa pod kosiacim kombajnom náhle prepadla zem. Stalo sa tak neďaleko Šaštína-Stráží, pri obci Čáry v mieste, kde
sa pod zemou pravdepodobne nachádzajú staré štôlne čárskej bane. Jama bola slušných pár metrov hlboká, no kombajn do
nej zapadol našťastie len zadnými kolesami a podarilo sa ho vytiahnuť. Za foto ďakujeme našim facebookovým fanúšikom.

www.prozahori.sk
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» Máj sa niesol aj v znamení Dňa matiek
Mama zostáva mamou po celý život
Tradične sa 2. májovú nedeľu, ktorá toho roku pripadla
na 13. mája, zvykneme poďakovať svojim mamám i starým
mamám za ich obetavosť, s ktorou nás vychovali. Táto vďaka
má rôzne formy: besiedky a vystúpenia v školách a škôlkach,
akcie Míľa pre mamu, milé pozdravy vyrobené deťmi...
Aj tento rok si svoju matku uctilo mnoho detí i dospelých
na celom Záhorí.

Oslava Dňa matiek
v Rohove

Deň matiek
v Jablonici

V piatok 18. mája 2018 si deti z rohovskej materskej školy pod vedením
svojich učiteliek pripravili pre mamy a staré mamy pekné predstavenie plné
scénok, básničiek a pesničiek.
zdroj: rohov.sk

Skalický primátor
prijal ženy matky
Nadišiel mesiac máj, ktorý so sebou priniesol sviatok všetkých mamičiek a babičiek – Deň matiek. Aby sme si uctili naše drahé matky, tak opäť po roku pripravili Základná škola a Materská škola v spolupráci s obcou Jablonica program
venovaný tomuto milému sviatku.
zdroj: jablonica.sk

Sviatok matiek sa skloňoval na radnici v utorok 15. mája.
Konalo sa tu tradičné prijatie vybraných žien matiek, ktoré vítali viceprimátor Milan Roman a prednostka úradu Terézia Lang. Ženám sa prihovoril
primátor Ľudovít Barát a potom sa podpísali do Pamätnej knihy mesta Skalica. Podujatie bolo s krátkym kultúrnym programom. Postarali sa oň deti MŠ
Skalica, z pracoviska Hviezdoslavova.
zdroj: skalica.sk

10. ročník Míle pre
mamu v Senici

Najkrajšia hviezdička
z celého nebíčka je
tvoja mamička...
Prejsť symbolickú jednu míľu si prišlo užiť v predvečer Dňa matiek 12. mája
na senické kúpalisko 1860 registrovaných účastníkov. No z ničoho nič prišla prietrž mračien dokonca s krupobitím, ktorú Senica už dávno nezažila.
Niektorých účastníkov zastihla ešte na trase a zmokli do nitky. Akcia bola
predčasne ukončená a tombola sa losovala až na dni detí. zdroj: senica.sk

Druhá májová nedeľa sa aj v Malackách niesla v znamení osláv všetkých mamičiek. Deti zo ZŠ Záhorácka pre svoje mamičky a babičky pripravili krátky
program zložený z pesničiek, básničiek a tanca. Aj takouto formou sa poďakovali za ich lásku a obetavosť.
zdroj: malacky.sk, ZŠ Záhorácka

Míľa pre mamu v Malackách
Míľa pre mamu v Skalici

foto: malacky.sk

foto: skalica.sk

Deň matiek
v skalickom Max-e
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» Podujatia
Výstava fotografií
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Gbely ožili súťažou BEATFORUM
aj vďaka Ladylicious!

Karel Gregor – Moje Kopanice
otvorenie 12. 6. 2018
výstava do 31. 7. 2018
Záhorské osvetové stredisko Senica

Zámok ožije festivalom
Tereziánske dni
15. – 16. 6. 2018 od 14:00
holíčskeho
zámku
MESTOAreál
HOLÍČ
SMM
Holíč, s.r.o.

tereziÁnske dni
2018

AREÁL HOLÍČSKEHO ZÁMKU. VSTUP VŽDY OD 14.00 H.

15.
- 16. Jún 2018
Hasičský juniáles

15. 6. 2018 – PIATOK / HLAVNÉ PÓDIUM

Countryoheň 2018
16.Reprodukovaná
6. 2018 odhudba
14:00
Holíčske ZŠ, SOŠ a CVČ
D´BEND
Stupava, Malý park – skleník za hasičskou
TOP ŠKOLÁK
LACIzbrojnicou
STRIKE
Moderátor Ondra Pokorný

14:00 - 16:00
16:00 - 18:05
18:25 - 19:25
19:40 - 19:50
19:55 - 20:35
20:50 - 21:30
21:45 - 22:35
22:50 - 23:50

Tanečná show ZUŠ Holíč

LINA MAYER
Organový
koncert
ZONA & DJ Hallabeat

2. koncert v rámci Musica sacra
SkaliPRAVÝ VAL
ca
2018
–
Klaus
Kuchling
14:00 - 19:00 Kúzelník Ivan
14:00 - 19:00 Tanečný workshop LACI STRIKE
17. 6. 2018 o 16:00
Jezuitský
kostol
ĎALŠIA
PONUKA
PO Skalica
OBA DNI
14:00 - 19:00
14:00 - 20:00
14:00 - 20:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00
14:00 - 19:00

Záverečná výstava ZUŠ Holíč /ľavý depozit/
Výstava Klubu filatelistov Holíč k
100. výročiu vzniku ČSSR
"Moje mesto Holíč"
- výstava žiackych fotografií
Prehliadky zámku so sprievodcom
Člnkovanie /Zámocké vodné valy/
Bylinková záhrada /Areál zámku/

Milovníci tanca sa zišli v sobotu 5. mája v Gbeloch na 19. ročníku celoslovenskej súťaže tanečných skupín
– BEATFORUM 2018.
Medzi sebou súperili žiaci Základných umeleckých škôl, Centier voľného času a Tanečných štúdií takmer z celého Slovenska. Okrem klasických tanečných žánrov, nechýbal ani hip-hop, disco, tance iných národov, open dance a show
dance vo vekových kategóriách deti, juniori a mládež. Záverečnou bodkou a spestretním súťaže v tomto roku bola
najpopulárnejšia dievčenská tanečná skupina Ladylicious. Každý návštevník dostal pri vstupe kokosový nápoj Tropical
Penguin zadarmo. V súťaži „valcovali“ popredné miesta tanečné súbory zo Záhoria. Niekoľko cien si odnieslo domáce
ENDY Gbely, Pegas Kúty, ŠandS Šaštín-Stráže, Taxis zo Skalice či Jump of street z Holíča.

15. 6. 2018 vstup zdarma

Pre deti
Smejko a Tanculienka
21. 6. 2018 o 17:00
Dom kultúry Senica

Folklórna slávnosť
Gbelská paráda
24. 6. 2018 o 14:00
futbalový štadión Gbely

Hudobný festival
Sviatok hudby v Lozorne
24. 6. 2018 od 15:00 do 23:00
areál ŠK Lozorno, Športové nám. Lozorno

Veľké Leváre oslavujú
Habánsky hodový jarmok
1. 7. 2018 od 9:00
obec Veľké Leváre

Svaď ba trpasličí v Skalici
zdroj: skalica.sk

V dome kultúry v Skalici sa
v sobotu odohrala premiéra
hudobnej rozprávky Svaďba
trpasličí. Spoločne ju pripravili
a nacvičili skalickí ochotníci,
Freďáci, deti z detského domova, detský spevokol z Holíča
i kamaráti spoza rieky Moravy.
Aj keď ochotnícke divadlo v našom meste už roky nemá príliš
svoje miesto, toto divadlo by
starú ochotnícku tradíciu mohlo
obnoviť. Bolo na veľmi dobrej
úrovni, skĺbilo v sebe hudbu, spev, tanec i hovorené
slovo, čo určite nie je dramaturgicky jednoduché. Divá-

ci, mimochodom bola takmer plná veľká sála, sa veľmi
dobre bavili.

www.prozahori.sk
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Kvetinové dni 2018
zdroj: katov.eu

Na jedno veľké kvetinárstvo sa v sobotu 12. mája
premenila dedinka Kátov. Zeleninové priesady,
okrasné kvetiny, dreviny obsadili obec počas Kvetinových dní.

Svoj tovar ponúkali domáci predajcovia, ale aj predajcovia z rôznych kútov Slovenska. V uliciach obce stáli vedľa
seba stánky s rozličným tovarom od pochutín, hračiek,
medovníkov, keramiky až po kvety. Záhradnícka špecializácia jarmoku je v širokom okolí jediná svojho druhu, preto sa teší veľkej návštevnosti a atraktívnosti.
Dostať bolo možné bylinky akéhokoľvek druhu, priesady
paradajok, paprík, kalerábov, balkónové kvety, trvalky
ako aj iné druhy. Svoje miesto si na trhu pravidelne nachádzajú aj sukulenty rozmanitých druhov, tiež aj exo-

tické rastliny olivovníku, citrónovníku, fíg, ktoré vzhľadom k poslednému tropickému obdobiu tiež pomaly
nachádzajú umiestnenie v súkromných záhradách.
Mimo jarmoku, za múrom záhrady materskej školy sa
konala výstava drobného zvieratstva (králikov, holubov,
sliepok, moriakov), ktorú dopĺňali staré povojnové traktory. Budova materskej školy ukrývala výstavu 3D technológií, pri ktorej sa návštevníci mohli zapojiť do súťaže
o „najextrémnejší ksicht“.
Súčasťou jarmoku bol aj kultúrny program organizovaný
obcou Kátov, ktorým prítomných prevádzala pani Jana
Koutná. Zahájením programu bol príhovor starostky
obce Terézie Kučerovej a vystúpenie detí z miestnej Materskej školy.
Potom prítomných potešili deti zo ZUŠ z Holíča svojimi
choreografiami. Po dlhšej pauze k nám opäť zavítal
detský folklórny súbor „decka z Kunovic“ ako aj mužský
zbor z Kunovíc. Potom nasledovalo vystúpenie hudobnej
skupiny Dora, folklórnej skupiny Gbelan a malej slováckej dychovej hudby Cyrilka. Spestrením programu bolo
losovanie tomboly, v ktorej bolo 8 hodnotných cien, ako
napríklad tablet, porcelánová čajová súprava, darčekový
kôš, replika mlynského kola, peňažná poukážka do autoškoly.
Celú atmosféru podujatia dotváralo krásne slnečné počasie a tak zábave nič nebránilo.

Zámocký areál v Holíči opäť ovládli rytieri
zdroj: holic.sk

Posledný májový víkend ožil
areál Holíčskeho zámku atmosférou stredoveku. O niekoľko
storočí nazad vrátil návštevníkov historický festival Rotenstein, ktorý sa tu konal už po
druhý raz.
Najväčšie podujatie svojho druhu
na Slovensku ponúklo po obidva
dni program určený pre všetky
vekové kategórie.
Na svoje vystúpenia lákali ná-

kultúra
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» Holíč
Areál zámku patril
folklóru
zdroj: holic.sk

12. mája ožili opäť naše ľudové tradície
v piesňach a tancoch. V areáli zámku sa
v sobotu 12. mája uskutočnil ďalší ročník
Holíčskych folklórnych slávností.
Organizátorskej úlohy sa opäť ujali členovia
Folklórneho súboru Valša, ktorí aj tohtoročné podujatie pripravili v spolupráci a s finančnou podporou Mesta Holíč.

V takmer štvorhodinovom programe okrem
domácej Valše a detí z Valšátka vystúpili
Mužáci z Prietržky, Folklórny súbor Břeclavan a dva bratislavské súbory – Spolok
skúsených spevúl a FS Karpaty.

» Malacky
Monika Kopecká
sa stala víťazkou
Malokarpatského slávika
zdroj: malacky.sk, CVČ

vštevníkov šermiari, lukostrelci,
husári na koňoch, landsknechti
kráľa Ferdinanda a samozrejme
rytieri, ktorí v atraktívnom turnaji súperili o ruku princeznej
Alžbety.
Najmä tí najmenší si mohli užiť
zábavu pri rôznych dobových
hrách, povoziť sa na koni i starodávnom kolotoči, pozrieť si
bábkové divadlo i obdivuhodné
kúsky žongléra Viliama či fakíra
Adriána.

Speváci z Centra voľného času v Malackách – Tomáš Kapryš, Ema Antičová a
Monika Kopecká – sa zúčastnili celoslovenskej súťaže amatérskych spevákov
populárnej piesne Malokarpatský slávik
2018 v Budmericiach.
Súťaž prebiehala v piatich kategóriách,
pričom každý súťažiaci zaspieval jednu slovenskú a jednu ľubovoľnú pieseň.
Najvyššie ocenenie získala
Monika
Kopecká, ktorá si
v 4. kategórii
vyspievala nádherné 1. miesto.
Porotu zaujala
piesňou od Evy
Novej Staré rány
nebolí. Žiačku pripravila pani učiteľka Oľga
Ballayová.

12

JÚN 2018

» Popudinské

Močidľany

Sviatok sv. Urbana
zdroj: popudinskemocidlany.sk

V sobotu 26. mája 2018 sa aj v našej obci,
ako v mnohých iných obciach a mestách
Slovenska s vinohradníckou tradíciou,
konala oslava sviatku sv. Urbana, patróna vinohradníkov.
Už v minulom roku sa naša miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov pokúsila nadviazať na v minulosti bujaré a
hojne navštevované oslavy tohto sviatku, ktoré sa v našej obci vždy konali pri
záhradkárskej chate v lokalite močidlianskych vinohradov. Minuloročná oslava bola
obyvateľstvom akosi ignorovaná, resp. návštevnosť bola slabšia, avšak v tomto roku
a možno aj vďaka krásnemu slnečnému
počasiu, bola návštevnosť podujatia oveľa
početnejšia.

V priestoroch chaty sa konala miestna koštovka vína, ktorá k takýmto oslavám neodmysliteľne patrí, s počtom vzoriek bieleho
i červeného vínka asi 40 (na fotografii jeden
z organizátorov p. Pavel Trávníček). Organizátori prichystali skvelý guláš, hlavným kuchárom ktorého bol Milan Žúrek. Pre tých,
čo vínko nemajú v obľube, určite dobre padlo čapované pivo, či kofola. Pomerne teplou
nocou sa niesla hudba v podaní domáckej
hudobnej skupiny Lego a tanečný parket
„pod zeleným“ nezostal dlho prázdny.
Organizátori veria, že v budúcom roku bude
návštevnosť tohto podujatia opäť hojná,
čím dostatočne vzdáme úctu tomuto ich
patrónovi a všetci svorne sa zabavíme pri
dobrom poháriku vínka. Úroda vínka sa už
teraz ukazuje mimoriadne dobrá, tak sa
máme na čo tešiť.

www.prozahori.sk

Skvelá spolupráca rodiny a školy v ZŠ
Vajanského v Skalici
V piatok, 1. 6. na MDD, žiaci, učitelia a všetci prítomní zažili skvelé dopoludnie. Oslava bola dvojnásobná. Nielen MDD ale spolupráca s rodičmi, starými
rodičmi, priateľmi našej školy i bývalými žiakmi bola
jubilejná.
5. ročník podujatia RODIČIA DEŤOM sa v nádhernom slnečnom počasí uskutočnil vo všetkých triedach, kde boli
tvorivé dielničky, i v celom areáli školy (52 aktivít a 102
ochotných dospelých!).
Teší nás, že sa naše rady rozšírili. Prišli noví ľudia, manželské páry i rodinní príslušníci. Viac aktivít nám umožňuje vytvárať menšie skupinky detí. Nová bola mechanika, miešané nápoje, FIT jóga, zdravý životný štýl, výroba
mydielok, marionety, lego programovanie, hráme sa
na archeológa, nepriateľ alkohol, servítková technika,
nech potrava ti je liekom. Hostia boli skvelí, vyskúšali si
učiteľskú profesiu v praxi. My sme vykonávali dozor nad
deťmi. Mnohí prišli k záveru, že naše povolanie je náročné a zodpovedné.

Hlavná myšlienka podujatia je ukázať deťom ako využívať voľný čas bez PC alebo tabletu. Žiaci vyšších ročníkov
sa inšpirovali pre voľbu svojho budúceho povolania.
Vedenie školy úprimne ďakuje všetkým, ktorí sa na príprave a realizácii oslavy pre deti našej školy podieľali.
Nie je nič krajšie ako rozžiarené očká mladších žiakov,
slová uznania starších žiakov a dobrý pocit učiteľov, vychovávateliek ŠKD i našich hostí.
Vďaka patrí všetkým, ktorí 1. 6. rispeli k nevšednej tvorivej a priateľskej atmosfére v ZŠ Vajanského!!!

Deň detí v ZOC MAX Skalica
1. júna sa v ZOC MAX Skalica konala oslava pri príležitosti najkrajšieho sviatku našich najmenších a to
Medzinárodný deň detí.

V tento deň sa malí návštevníci mohli dosýtosti vykričať,
zabávať sa, tancovať a hlavne súťažiť. Tí odvážnejší recitovali, spievali, alebo dokonca dávali deťom hádanky. Za
každý skvelý výkon boli potom úžasnou moderátorkou
programu, Lenkou Debnárovou z TV Markíza, obdarované milými darčekmi, či už to boli nákupné poukážky
od prevádzok Pepco a Deichmann, alebo poukážky na
vstup do detského ihriska Sovička. Obľúbené pexeso podarovala prevádzka Panta Rhei a krásne detské náramky
venovala predajňa ŠPERK Holíč. Všetky deti boli záverom
programu odmenené balíčkom rôznych sladkostí, ktorý
venovali prevádzky CROPP, FASHIONOPTIC a partneri akcie – CVČ Mesta Skalica, spoločnosti UNITHERM a Terezia
Company.
Akcia Deň detí sa v ZOC MAX Skalica naozaj vydarila.
V neposlednem rade prispel k tomu aj maskot Mimoň,
ktorý deti celý čas zabával a fotil sa s nimi. A pri najviac

obľúbenej aktivite, face paintingu, sa neustále tvorila
dlhá rada. Animátorka maľovala deťom na tvár a ruky
motívy rôznych rozprávkových postavičiek a zvieratiek.
Bola veľmi šikovná a dala si naozaj záležať na svojej
kresbe.
Jedno veľké ĎAKUJEM patrí všetkým partnerom akcie za
ich ochotnú spoluprácu.
Tešíme sa už teraz na ďalšie akcie☺
Viac informácií nájdete na stránke www.zoc-max.sk.
MAX bližšie k Vám...

www.prozahori.sk

Rekordný Rozprávkový pochod
zdroj: skalica.sk

Tohtoročný Rozprávkový pochod priniesol rekordnú
návštevu.
33. ročník Rozprávkového pochodu vďaka, síce veternému, ale veľmi príjemnému počasiu prilákal v sobotu
5. mája do Zlatníckej doliny rekordných 2100 návštevníkov. Organizátori pripravili nové súťaže, veľa zábavy
pre deti a príjemnú prechádzku pre celú rodinu a všetky
generácie prírodou našej prímestskej rekreačnej oblasti.
Najstarší účastník, pán Emil Hránek, mal 72 rokov a najmladšia, Natália Ovečková, iba necelé 4 mesiace.

Rezervované pre ženy v mesiaci máj 2018
Do špeciálnej premeny MAMA a JA sme vybrali
p. Katarínu Hujsovú a jej dcéru p. Katarínu Michálkovú, obidve zo Skalice. Do premeny prihlásila svoju
mamu dcéra Katka, nakoľko vedela, že mamin sen
je, že by sa niekedy chcela zúčastniť nákupných maniačok, alebo akcie v MAXe.
Po rozplánovaní celého dňa sme ich potom na 2 hodiny
rozdelili a každú dámu sme zaviezli do iného kaderníctva. Mama Katka išla do kaderníctva p. Jarmily Grófovej,
ktorá sa jej hneď ujala a pustila do zmeny farby a strihu
vlasov.
V kaderníctve GOŠA sme sa spolu s kaderníčkou Silviou
Švorcovou dohodli, nakoľko dcéra Katka nechcela moc
s vlasmi experimentovať, že sa vlasy trocha upravia a
natočia.
Po účesoch ich potom čakal relax v podobe pedikúry na
prevádzke Max nails. Spoločná kávička v Gallery café
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všetkým veľmi dobre padla. Tam sme ich „vyspovedali“ o
ich rodine, vzťahoch, čo ich baví, aké majú koníčky a pod.
V dobrej nálade sa potom pokračovalo spoločným obedom v reštaurácii IL Ristorante Italiano. Obed bol naozaj
výborný a obe Katky si na ňom pochutili.
Staršia pani Katka má okrem dcéry Katky ešte dvoch
dospelých synov a 5 vnúčat, ktoré jej robia veľkú radosť.
Baví ju varenie, pečenie, stará sa o záhradku, rada lúšti krížovky. Ochotne so svojím manželom pomáhajú aj
s vnúčatami.
Dcéra Katka má 2 školopovinné dcéry. Okrem domácnosti stíha toho veru ešte dosť: pravidelne športuje, baví
ju tanec, knihy, hudba, turistika. Je naozaj veľmi akčná
a bolo to vidno aj na jej postave, ktorá – ako sa hovorí
– bola ako lusk☺
Po dobrom obede sa ich ujala vizážistka Anna Petráková.
Zároveň im pri líčení dávala aj veľa užitočných rád ohľadom starostlivosti o pleť a dekoratívnej
kozmetiky.
Stylistka a fotografka Romanka Svatíková
vyberala oblečenie na prevádzke GATE.
Vidno, že ju práca s módou baví, nakoľko
obidve vyskúšali viaceré outfity a v tých
najlepších sa potom fotili v interiéri a aj
v exteriéri MAXu.
Aj tentokrát vybrané dámy boli obdarované darčekmi, ktoré venovali tieto prevádzky: ŠPERK Holíč – 2 x retiazka + náušnice z ušľachtivého kovu, 1. day – 4 ks à
3 l šťavy lisovanej za studena, Korálkáreň
– 2 ks handmade náramkov, Deichmann
– 2 ks darčekových poukážok v hodnote
10 €, AVON – maskara + katalóg.
Po celý deň mali obidve dámy výbornú
náladu, čo bolo cítiť aj v ich vzťahu. Bolo
zjavné, že sa majú ako mama a dcéra veľmi rady. Rezervované pre ženy, venované
špeciálne pri príležitosti Dňa matiek, nám
napokon ubehlo veľmi príjemne, bez zhonu a stresu☺
Výsledok posúďte sami☺

» Hlboké
Organ vyhlásili za
národnú kultúrnu
pamiatku
zdroj: obechlboke.sk, text: starosta obce

Cirkevný zbor ECAV v Hlbokom požiadal dňa 9.11.2017 o zaregistrovanie
organu do zoznamu NKP. Na základe
rozhodnutia Pamiatkového úradu SR
bol organ v evanjelickom kostole dňa
23. 5. 2018 vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

Organ objednal už v roku 1853 Dr. Jozef
Miloslav Hurban, vtedajší evanjelický farár u významného organárskeho majstra
Martina Šaška z Brezovej pod Bradlom.
Novoklasicistický organ datujeme na
základe zmlúv do roku 1857. Zápisom
do Ústredného zoznamu pamiatkového
fondu sa môže cirkevný zbor uchádzať o
finančné prostriedky na jeho rekonštrukciu z programu Obnovme si svoj dom na
Ministerstve kultúry SR.

Verím, že sa budúci rok podarí organ zrekonštruovať.
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» Hasiči

Memoriál Soni
Cádrovej

zdroj: senica.sk
V sobotu 26. mája sa v areáli ZŠ V. P. Tótha
v Senici uskutočnil 6. ročník hasičskej súťaže Memoriál Soni Cádrovej, ktorá bola zaradená do detskej hasičskej ligy Trnavského a Juhomoravského kraja. Súťaží sa vo
dvoch kategóriách – mladší (do 12 rokov)
a starší žiaci /hasiči/ (od 12 do 15 rokov).
Tento rok sa na súťaži zúčastnilo 20 družstiev, z toho 15 starších a 5 mladších kolektívov, ktoré si zmerali sily v troch disciplínach
(pretek hasičských dvojíc, štafeta 8 x 50 m
a hasičský útok s vodou). V kategórii starších obsadilo prvé miesto hasičské družstvo
z Mistřína, 2. miesto získali Senica chlapci,
3. miesto družstvo Hrubá Vrbka, 8. miesto
Senica dievčatá.

V kategórii mladších obsadili 1. miesto hasiči
z Rohatca, 2. miesto Hrubá Vrbka, 3. miesto
Rybky a zemiakové medaily získal domáci kolektív zo Senice.
Za najlepší výkon v kráľovskej disciplíne požiarny útok s výsledným časom 16:88 sekúnd
si chlapci zo Senice odniesli darčeky, ktoré
venoval do súťaže TTSK.
Držiteľom putovného pohára Memorialu Soni
Cádrovej a celkovým víťazom 6. ročníka tejto
súťaže sa stalo družstvo mladších hasičov
z Rohatca.

» Hokej

Novým riaditeľom
1. hokejovej ligy
sa stal Miroslav
Lipovský

V druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaži prišlo k zmene na poste prezidenta. Novým šéfom Združenia oddielov a klubov (ZOK) 1. hokejovej ligy sa stal Miroslav Lipovský. 41-ročný funkcionár nahradil doterajšieho prezidenta Róberta Ľuptáka, ktorý koncom mája na stretnutí zástupcov 1. hokejovej ligy zo svojho postu odstúpil.
Prvý krok: baráž
Lipovský pôsobí v posledných rokoch ako generálny
manažér HK Skalica, väčšinu hráčskej kariéry strávil
ako brankár v Skalici – v drese Žiliny vychytal v sezóne
2005/06 majstrovský titul. „Ako zástupca klubu som
vždy pripomienkoval veci tak, aby boli z našej strany
výhodné. Teraz cítim ten tlak od klubov ja,“ uviedol
Lipovský. Priznáva, že v prvých dňoch vo funkcii sa
oboznamuje s tým, čo všetko zahŕňa pozícia prezidenta
1. hokejovej ligy. Stihol však už zaznamenať prvý významný krok. „Včera sme uskutočnili pre nás dôležitú
dohodu. So zástupcami Tipsport ligy sme podpísali
zmluvu o baráži,“ skonštatoval Lipovský. Po novom tak
už nebudeme svedkami náročnej 12-zápasov trvajúcej
baráže kvarteta klubov (dvoch najhorších v Tipsport
lige a dvoch najlepších z 1. ligy). Od sezóny 2018/19
sa odohrá len séria medzi víťazom 1. ligy a posledným
mužstvom po základnej časti najvyššej súťaže. „Naším

cieľom bolo síce dosiahnuť pre víťaza priamy postup.
To sa žiaľ nepodarilo. Ale našli sme prijateľný kompromis pre všetky strany,“ vysvetľuje nový prezident 1. ligy.
Chce zlepšiť podmienky
V týchto dňoch prebiehajú aj rokovania medzi ZOK
1. hokejovej ligy a Slovenským zväzom ľadového hokeja o podpise novej zmluvy. „Teraz je pre nás prvoradé
zabezpečiť pre kluby čo najlepšie podmienky. Dúfam,
že sa v tejto otázke čoskoro posunieme ďalej,“ hovorí
Lipovský. Pri otázke o dlhodobých cieľoch, ktoré by
chcel zo svojej novej funkcie dosiahnuť bývalý brankár
a odchovanec skalického hokeja, nezaváhal: „Chcel by
som dosiahnuť pre víťaza 1. ligy priamy postup do najvyššej súťaže. Lebo aj história ukazuje, že kluby, ktoré sa dostali v posledných rokoch do Tipsport ligy, sa
v súťaži dokázali etablovať a zohrávajú v nej dôstojnú
úlohu,“ dodal nový prezident.

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

zdroj: hockeyslovakia.sk, HK Skalica

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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» Mažoretky

V dňoch 4. – 6. mája 2018 sa v Hlohovci konal 15. ročník Majstrovstiev SR v mažoretkovom športe.
Najstaršie dievčatá Sobotištského súboru Taktik dosiahli
historický úspech – stali sa najlepšími vo svojich súťažných kategóriách, a to hneď dvakrát – vybojovali 2 zlaté
medaily: v kategórii Seniorky mix s choreografiou „Škorpióny“ a v kategórii Seniorky flag vyhrala ich vystúpenie
„Orchester“. Za sebou nechali súperky z Rajca, Kysuckého
Nového Mesta, zo Senice, z Rimavskej Soboty... Mladšie
juniorky obsadili striebornú priečku v kategórii Juniorky
flag s choreografiou „Afrika“. Všetky 3 choreografie boli
nominované na Majstrovstvá Európy, ktorých sa dievčatá zúčastnia začiatkom júla.
Mažoretky ELLA
z Malaciek tento rok
na Majstrovstvách
Slovenska predviedli päť choreografií.
Najmladšou reprezentantkou, pre ktorú bolo jej vystúpenie premiérou v kategórii sólo baton
deti, bola Sabinka
Jurkáčková. Po krásne odvedenom výkone obsadila pekné 5. miesto.
V obrovskej konkurencii súperiek v kategórii trio baton
junior súťažili aj tento rok Eliška Bačová, Alicka Blažková
a Julka Baťková. Aj napriek tomu, že dievčatá obsadili
4. miesto, získali postup na majstrovstvá Európy.
Minuloročné vicemajsterky Slovenska v kategórii mini-
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» Plávanie+beh

Mažoretky Taktik zo Sobotišťa sú dvojnásobné
Majsterky Slovenska 2018. ELLA z Malaciek obhájili
titul vicemajsteriek

zdroj: sobotiste.sk, malacky.sk

sport

formácií baton junioriek obhájili
svoju vlaňajšiu pozíciu. S choreografiou Afrika vybojovali
2. miesto a s ním spojený titul
I. vicemajster Slovenska.
Mažoretky ELLA obhájili minuloročný úspech aj v kategórii
veľkých formácií baton junior.
Choreografiu Ohnivý balkán
predviedla 17-členná posádka,
ktorá ohúrila nielen divákov, ale
aj porotu a dievčatá sa aj tento
rok stali I. vicemajsterkami Slovenska.
Poslednou choreografiou bolo
pochodové defilé junior s témou
Chameleón. V tejto kategórii dievčatá zvíťazili a takisto
postupujú na európsky šampionát.

Na majstrovstvách Európy začiatkom júla v Prahe sa
teda predstavia všetky štyri juniorské choreografie Malačaniek. Dievčatá sa teraz pripravujú aj na ďalšie súťaže
a vystúpenia, aby mohli mesto Malacky reprezentovať
najlepšie, ako vedia.
Mladšie mažoretky zo Sobotišťa boli 19. mája na súťaži
Zlatá palička v Galante, kde získali tiež pekné umiestnenia: v kategórii Kadet za choreografiu „Cirkus“ 1. miesto
a v kategórii Deti 4. miesto s vystúpením „Kúzelník“.

666 km za 24 hodín
zdroj: senica.sk

V piatok 4. mája bol o 9-tej hodine ráno
odštartovaný 4. ročník 24-hodinovej
štafety v plávaní. Tento rok sa však
k plavcom pripojili aj bežci a v rovnakom
čase odštartovali 24-hodinový maratón
v behaní.
Ako prvý skočil do bazéna mestskej plavárne v Senici primátor mesta Branislav
Grimm. Po ňom postupne žiaci základných
a stredných škôl, firmy, plavci z plaveckých
klubov... Zaplávať si prišli rôzne vekové kategórie. Najstarším účastníkom bol 85-ročný pán Mrákava a najmladšia účastníčka
bola iba 10-mesačná Petra Černáková.

Pripojiť k plaveckej štafete aj bežeckú, bolo
nápadom členov Záhoráckeho Friškého
Týmu. Podmienkou bolo zabehnúť minimálne jeden 5 km úsek od začiatku cyklotrasy pri kúpalisku po bar Hetrik a späť.
Tento ročník mal okrem športovej myšlienky – rozhýbať Senicu – po prvýkrát aj
charitatívny rozmer. Za každého účastníka
venujú sponzori podujatia 1 euro telesne
postihnutému chlapcovi zo Senice Milanovi Valáškovi. Zaplávať si prišlo 528 plavcov
a štafety v behaní sa zúčastnilo 49 bežcov.
Senické firmy Segum, Váš Lekárnik a Kunowský majer, ktorým patrí obrovská vďaka
za podporu tohto podujatia, tak vyplatia
vysokoškolákovi Milanovi sumu 577 eur.
Okrem toho sa vyzbierala pekná suma aj do
kasičky od účastníkov podujatia ako dobrovoľné vstupné a spoločnou sumou prispeli
aj bežci zo Záhoráckeho Friškého Týmu.
4. ročník štafety možno zhodnotiť ako
jednoznačne najúspešnejší. Spoločnými silami prekonali senickí športovci 666 km za
24 hodín. 528 plavcov odplávalo 231 km.
Neuveriteľných 435,5 km za 24 hodín má
v nohách 49 bežcov. Uvidíme, ktorý šport sa
pridá k budúcoročnej 24-hodinovej štafete
o rok.

16 oddych

BARAN
Prežijete aktívne týždne. Najprv vás čaká rekordné množstvo dôležitých, aj nezáväzných
stretnutí a rozhovorov. Neskôr prídu zmeny a rozhodnutia, ktoré pozitívne ovplyvnia rodinný život.
BÝK
Peniaze sú teraz pre vás všetkým. Až koncom
júna sa od nich konečne odpútate a všimnete si svojich blízkych, ktorí už netrpezlivo čakajú na váš
návrat.
BLÍŽENCI
Intenzívne pracujete na svojom sebazdokonalení. Koncom mesiaca sa začnete aktívne
snažiť aj o zlepšenie finančnej situácie.
RAK
Zo začiatku ste v ústraní a k aktivite vás nútia
len isté finančné záležitosti, ktoré musíte neodkladne vybaviť. Ale rozjímanie pomaly končí. Koniec
júna vyústi do ambicióznych osobných rozhodnutí.
LEV
Prvá polovica júna bude pomerne rušná.
Koncom mesiaca – naopak – zatúžite po
samote. To, čo následne zažijete, bude trochu zvláštne
a tajomné a predznamená to udalosti ďalších mesiacov.
PANNA
Chcete sa presadiť a prvé týždne budete len
pracovať. Potom ale precitnete a spomeniete
si, že život je aj o inom... Napokon prežijete skvelé chvíle
v spoločnosti najlepších priateľov.
VÁHY
Ostatní vám môžu len závidieť. Tešíte sa zo
života a užívate si vo veľkom štýle. Koncom
mesiaca dostanete šancu aj v kariére. Ale chuť baviť sa
bude zrejme silnejšia.
ŠKORPIÓN
Tento mesiac musíte zariadiť isté majetkové
záležitosti a aj rodina vás bude potrebovať.
Až v druhej polovici júna dostanete možnosť uniknúť do
iného sveta.
STRELEC
Prvé týždne sa budete opájať intenzívnym
pocitom lásky. Neskôr bude nevyhnutné naplno sa sústrediť na finančné záležitosti.
KOZOROŽEC
Zarobiť sa dá aj prácou a práve tak to budete
teraz skúšať aj vy. Len pozor, aby to neskončilo prepracovanosťou. Našťastie, zo všetkého vás koncom
mesiaca vylieči láska.
VODNÁR
Počas prvej polovice mesiaca si málokto užije
toľko zábavy, ako vy. Ďalšie týždne vás navyše podnietia k pozitívnym zmenám v životnom štýle.
RYBY
Zdá sa, že v júni budete rozdvojenou osobnosťou. Na jednej strane samotárom a tajnostkárom, v druhej polovici mesiaca aj extrovertom a
pôžitkárom. Čomu dáte väčší priestor?
www.astrotouch.com

ô

» Horoskop

www.prozahori.sk
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krízovka
Krížovky s úsmevom

Colník podozrieva manželku z nevery,
tak sa vytratí z colnice a vyrazí domov.
Pred domom cudzie auto, doma nájde manželku
v posteli a na stole víno a dva poháre. Colník
prisko í ku skrini, otvorí ju a všade f ašky
zlé
alkoholu.
po asie
- Tak tu je to v poriadku!
Prisko í k posteli a z pod postele vytiahne kartóny
jemná
cigariet.
vlnená
- Tak tu je to tiež v poriadku!
tkanina
H adá alej a zrazu sa z perináka vysunie
stáva sa
stoeurová bankovka. Colník ju zoberie a hovorí:
redším
- Do perináka som sa už pozeral,...
patentný
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
gombík
vykríklo

lovek,
ktorý žije
v askéze

rímske
íslo 1001

strávili
(hovor.)

ž dka na
voze podoobšúchal
pierajúca
rebriny

3. as
tajni ky

vonkajšia
as
hrdina
(bás.)

grécka
bohy a
pomsty

jed a
(bot.)

zam auala
skratka
laboratória
otesávajme

dopraví
do siete
zna ka
piva
obli kový
kamienok

skratka
okultného
krvácania

požívaj
tekutinu
Stanislav
(dom.)
neexistujeme
prenasledovalo

2. as
tajni ky

kopa, štós
Juliana
(dom.)

atestácia
zamaž
star. zn.
pre dekalúmen

vý ah
(hovor.)

záver
hudobnej
vety
(hud.)

okrídlený
tvor
(kniž.)
Pomôcky:
abies,
lift, rek,
liev

horský
su ový
prúd

slovesná
predpona
lesklý
náter

zohli
1. as
tajni ky

zna ka
pre yard
predložka
so 7. pád.

spôsobil
roz arovanie
starorímsky
úradník

Anastázia
(dom.)

ro né
obdobie

akým spôsobom?

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

?

Pomôcky:
tibet, sel,
Ate, coda,
nefrolit

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Tajnička z minulého čísla: „... Toto leto idem na dovolenku s ňou.“

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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