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Chyby budú, pokiaľ budú ľudia.

Nikdy som si nemyslela, že budem 
tak opálená, ako som toto leto.  Moju 
opálenú pokožku nemá na svedomí 
žiadna dovolenka, ale množstvo akcií 
a podujatí, ktoré som v poslednom 
mesiaci navštívila, či už súkromne 
alebo pracovne. A to ešte zďaleka teplé 
dni a prázdniny nekončia. Teším sa, 
čo nové a zaujímavé mi  prinesie tento 
mesiac. Naposledy som sa potešila, 
keď mi moja kamarátka povedala: 
„Vždy som brala slnečnice ako „burinu“, 
ale všimla som si, že to je krásny 
kvet.“ Spravila mi touto obyčajnou 
vetou veľkú radosť, nakoľko slnečnice 
milujem a rada sa nimi obklopujem. 
Tak ako sa rada obklopujem milými 
ľuďmi. A že vás je veru neúrekom. 
Niekedy však treba iný uhol pohľadu 
aj na človeka, tak ako sa na slnečnicu 
pozrela kamarátka, a hneď v každom 
nájdeme niečo pekné, čo sme na 
prvý pohľad možno nevideli alebo 
sme vidieť jednoducho nechceli. Aj to 
sa stáva. A stalo sa to aj mne.  Sme 
predsa len ľudia a mýliť sa je ľudské. 
Ale treba si chyby uvedomiť a nebáť 
sa ich priznať v prvom rade sami sebe. 
Niekedy to trvá dlhšie a stojí nás to 
veľa síl, ale v konečnej fáze sa človeku 
uľaví a cíti sa o poznanie lepšie. A na 
človeku je hneď potom vidno, že je 
spokojný, vyrovnaný a šťastný. 
Všetkým ľuďom s dobrým srdcom preto 
posielam symbolickú slnečnicu, ktorá 
svoju hlávku otáča za slnkom. Slnkom, 
bez ktorého by nebolo života na tejto 
zemi.  
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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■ Bc. Andrea Orbanová, MsÚ Skalica

V týchto dňoch boli začaté stavebné práce na  dvoch cyklo-
trasách v extraviláne mesta Skalica.
Prvá nová asfaltová cyklotrasa „Skalica – RO Zlatnícka dolina“ bude 
dlhá 4,524 km.

Začiatok trasy je za Štvrťou v šírom poli v nadmor-
skej výške 206 m n.m. Končiť bude v nadmorskej 
výške 331 m. n.m. na jestvujúcej ceste v Zlatníckej 
doline.

Začiatočný úsek druhej novej komunikácie „Skalica 
– RO Mlýnky“ sa nachádza vo výške 273 m n. m., 
cieľ je v nadmorskej výške 251 m n. m. Táto cyklo-
trasa meria 1,744 km.

Obidve cyklistické komunikácie sú navrhnuté ako 
dvojprúdové  obojsmerné cesty v celkovej šírke 
3 m (dva cyklistické pruhy šírky 1,5 m). Krajnice 
budú 0,5 m široké a spevnené štrkodrvou. V naj- 
problematickejších úsekoch budú vybudované dláždené zemné 
priekopy. Ich úlohou bude ochrana pred zalievaním týchto ciest pri 
dažďoch.

Stavebné práce na cyklotrasách Skalica - RO Zlatnícka dolina a Ska-
lica – RO Mlýnky sa realizujú v rámci projektu „Cyklotrasy bez hra-
níc“, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie cezhraničnej spolupráce 
a celkové zvýšenie dostupnosti a napojenia jednotlivých územných 

častí prihraničného regiónu v nadväznosti na už 
jestvujúcu sieť cyklotrás, budovanie cyklotrás 
v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj 
turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov 
žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia 
lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých 
skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice. 

Partnerom projektu je mesto Strážnice a obec Su-
doměřice.

Celkové náklady výstavby predstavujú sumu 
875.335,16 €, realizátorom stavby sú Cesty Nit-
ra a.s.

Predpokladá sa, že tieto nové dve cyklotrasy budú 
naplno k dispozícií obyvateľom na športovo-relaxačné účely už za-
čiatkom septembra 2013.

Začala sa výstavba dvoch nových cyklotrás

Jediný benefičný festival na Slovensku – Benefičný festival 
pre psí útulok Skalica, má za sebou úspešný 3. ročník. Na 
podporu psíkov a vychutnanie si príjemnej atmosféry si 
v sobotu 3. augusta našli čas stovky občanov Záhoria.
Od 14. hodiny sme mali možnosť vo Františkánskej záhrade zažiť 
zmes skoro všetkého, čo sa má na festivale nachádzať. Na pódiu ne-
chýbala folková hudba, rocková hudba, moderný tanec, prehliadka 
psíkov z útulku ani kúzelník.

Minulé ročníky festiva-
lu moderovala Adela 
Banášová, tento rok 
však ponuku musela 
odmietnuť a preto sa 
moderovania ujal zná-
my Záhorák a prezident 
Záhoráckej sebjestační 
svojpomocní republiky 

Pavel Nemec Lelín. Na svoje si prišli aj deti, nakoľko organizátori 
pre nich pripravili rekordne najväčší detský kútik tohto festivalu. 
Nechýbal skákací hrad, bazén, omaľovánky alebo maľovanie na 

tvár. Podporiť prišli aj 
psíci SAMOJEDI ale aj 
motorkári FIRE RIDERS, 
ktorí už tretím rokom 
pripravili zaujímavú 
moto show pred brána-
mi areálu.

Počas viac ako 10 ho-
dín sa na pódiu predstavili Alan Mikušek, DUO IMAGINE, Zydeco B. 
Band, Peter Pecha, KABÁT revival, VEES, FORZA, HELY Peter Šesták 
a mnohí ďalší. Okrem kultúrneho programu nechýbalo ani jedlo, 
pitie, čajovňa a informačný stánok Skalického útulku.

Predseda OZ ProZáhorí.sk Milan Roman odovzdal do rúk zástup-
cov Psieho útulku šek v hodnote 800 eur na realizáciu Benefičného 
koncertu pre Psí útulok. 

Nakoľko bolo celé podujatie organizované zo sponzorských darov, 
výťažok z podujatia putuje na skvalitnenie života v Skalickom útul-
ku. Tento rok sa útulku prilepšilo o sumu 1200€.

■ Veronika Dujsíková

Jediný benefičný festival na Slovensku

Tacitus
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Habánsky jarmok 
vo Veľkých 
Levároch

Letné obecné 
slávnosti 
v Kuchyni

V júli sa na Záhorí konalo 
niekoľko príjemných 

spoločenských podujatí 
pre domácich aj 

návštevníkov.
Obec Kuchyňa zorganizovala 

Letné obecné slávnosti 
a vo Veľkých Levároch sa konal 

tradičný Habánsky 
hodový jarmok.

Program bol ladený 
v historickom štýle. Divákov 
čakal remeselnícky jarmok 

s ukážkami jednotlivých 
remesiel, mali možnosť 
vypočuť si zaujímavosti 

zo života Habánov, 
ochutnať habánsky 

koláč, navštíviť 
habánske múzeum 

a kaplnku, 
rímskokatolický kostol, 

a pripravené boli aj 
tvorivé dielne pre deti. 

Júl na Záhorí zabavil deti aj dospelých
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Kraj opravil cestu medzi 
Bratislavou a Svätým Jurom

Oprava takmer dva a pol kilometra ces-
ty medzi Bratislavou a Svätým Jurom 
trvala menej ako dva týždne a stála 
293 856 eur.

Pravý jazdný pruh cesty, ktorá je najviac zaťa-
žovanou v Bratislavskom kraji, bol opravený 
v smere z Bratislavy do Svätého Jura aj v opač-
nom smere.

„Urobili sme takú opravu toho najviac za-
ťažovaného pruhu aj do Svätého Jura, aj 
zo Svätého Jura, teda spolu 2,4 km cesty, 
ktorá vydrží osem až desať rokov bez toho, 
aby do nej bolo treba zasahovať,“ povedal 
predseda BSK Pavol Frešo.

Výpadovka z Bratislavy do Svätého Jura je 
extrémne zaťažovaná osobnou a nákladnou 
dopravou, čo sa podpísalo na jej stave. Úsek 
bol rozbitý až do podložia. „Na základe geo- 
logických prieskumov sme vyhodnotili 
úseky, ktoré treba opraviť. Tam, kde bolo 
treba ísť hlbšie do podložia, sme išli hlb-
šie, tam, kde bolo podložie zachované, ro-
bil sa menší zásah,“ informoval riaditeľ RCB 
Milan Valašík.

Rýchlostná komunikácia R7 aj plánovaný obchvat 
D4 znamenajú riešenie neudržateľnej dopravnej si-
tuácie na prístupových cestách z juhovýchodu a se-
verozápadu do Bratislavy. Bratislavská župa počíta 
s R7 – konkrétne variantom A aj vo svojom novom 
územnom pláne.

Podľa župana Pavla Freša je R7 jeden z dlho očakávaných 
projektov, ktorý zlepší a uľahčí cestovanie v regióne. 
„V rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie 
je uprednostnený variant, ktorý ide poza Slovnaft, 
tzn. že obíde Podunajské Biskupice. Treba sa snažiť o 
to, aby ľudia boli touto stavbou čo najmenej dotknutí,“ 
povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Najoptimálnejší je 
práve variant A. „Trasy B, C a D sú vylúčené, ťahajú sa k 
východnej strane Slovnaftu, idú cez Žitný ostrov a po-
rušili by izolačnú vaňu Slovnaftu. Preto je najoptimál-
nejšia trasa A2,“ vysvetlil vicežupan Martin Berta.

Župan Pavol Frešo označil za dôležitý aj plánovaný projekt 
bratislavského obchvatu D4, ktorý výrazne odľahčí dopravu 
cez mesto. R7 aj D4 sú významné najmä spoločne, pretože 
autá sa z R7 dostanú priamo cez D4 aj na diaľnice D1 a D2.
Aby cesty v Bratislavskom kraji zodpovedali európskemu 
štandardu, potreboval by kraj na ich rekonštrukciu 120 mil. 
€. „Keby sme chceli opraviť všetky naše cesty II. a III. 
triedy, tak by sme potrebovali 120 mil. €. Náš konzer-
vatívny plán hovorí, že zhruba za 12 až 15 rokov by sa 
z vlastných prostriedkov dali opraviť všetky cesty v 
rámci Bratislavskej župy,“ uviedol Pavol Frešo. Zároveň 

informoval o vynaložených nákladoch na rekonštrukciu, 
opravu a bežnú údržbu ciest za uplynulé štyri roky. Z ka-
pitálových výdavkov išlo na rekonštrukciu ciest 18,5 mil. €, 
čo je 5-násobne viac ako za roky 2005-2009. Náklady na 
rekonštrukciu ciest dosia- hli počas predchádzajúcich šty-
roch rokov celkovo 3,49 mil. €. Na bežnú údržbu ciest išlo za 
roky 2010 až 2013 vyše 30 mil. €, zahŕňa to zimnú a letnú 
údržbu, čistenie komunikácií, priekop odtokov či opravu 
dopravného značenia.
Podľa generálneho riaditeľa RCB Milana Valašika sa od 
roku 2010 podarilo zrekonštruovať mosty v Malackách, 
v Tomášove či most ponad diaľnicu D1 Senec – Pezinok, 
zrekonštruované sú aj cesty vo Vinosadoch či povodňami 
zničené komunikácie pod Malými Karpatmi, kedy bola 
vybudovaná kompletne nová infraštruktúra vrátane 
nových mostov v Píle, Častej, Doľanoch a Budmericiach. 
Zrekonštruovali sa aj cesty vo Vinosadoch, vo Veľkom 
Bieli a v obci Zohor. V tomto roku bude najnákladnejšou 
rekonštrukcia Pezinskej Baby, ktorá je v havarijnom stave.
Kraj tiež poskytol hlavnému mestu dotáciu v sume jeden 
milión eur na opravu mestských ciest. Ako župan povedal, 
v piatok dostal konečnú verziu podpísanú od primátora na 
miliónovú dotáciu pre Bratislavu. „Pripomienky z mesta 
sa ťahali niekoľko týždňov, konečnú verziu som obra-
tom podpísal, čiže tých milión eur už aj fyzicky na mes-
to tento týždeň príde,“ uzavrel Pavol Frešo.
BSK má vo vlastníctve 511,68 km ciest (178,94 km ciest II. 
triedy a 332,74 km ciest III. triedy) a 130 mostov, z toho je 
11 nad diaľnicami.

Kraj preferuje pri výstavbe R7 variant A, počíta s ním 
aj vo svojom novom územnom pláne
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Na cestách majú 
nehodám s lesnou 

zverou zabrániť 
výstražné reflexné 

zariadenia 
Na ceste II/590 medzi Malackami a Stu-
dienkou, ktorá je v správe Bratislavské-
ho kraja, pribudli výstražné reflexné 
zariadenia. Tie majú zamedziť kolízi-
ám s divou zverou.

Práve tento úsek na Záhorí patrí k najviac 
nehodovým v regióne. Takéto odrazky sa 
používajú už aj v zahraničí.

„Na ceste medzi Malackami a Studien-
kou sme namontovali výstražné reflexné 
zariadenia, ktoré majú plašiť zver pred 
prichádzajúcimi autami. Chceme tým 
jednak zvýšiť bezpečnosť cestnej pre-
mávky a tiež zamedziť zbytočným neho-
dám, pri ktorých zomierajú zvieratá. Ak 
sa to osvedčí, zavedieme to aj na ďalších 
úsekoch,“ povedal bratislavský župan Pavol 
Frešo.

Špeciálne reflexné prvky na odpudzovanie 
lesnej zveri sú umiestnené na stĺpikoch. Keď 
na ne zasvieti reflektor vozidla, odrazia svet-
lo prichádzajúceho auta smerom do lesa, čo 
je upozornenie pre zver, aby zostala stáť.

Kraj začal s rekonštrukciou cesty na Pezinskej babe. 
V tomto roku to bude najnákladnejšia investícia, 
predpokladané náklady sú cca 2,3 mil. €. Na Babe 
je porušená stabilita, vytvárajú sa pozdĺžne trhliny 
a zosúvajú sa časti vozovky. Ak by kraj nepristúpil k 
rekonštrukcii, hrozil by úplný zosuv časti telesa.

Bratislavský kraj začal rekonštruovať tri havarijné úseky 
na ceste II/503 z Pezinka do Perneka. Všetky tri lokality sa 
robia naraz v rámci jednej stavby. Teleso bude treba sčasti 
rozobrať, vybudovať 
kotvenie násypu, 
urobiť odvodňovacie 
vrty a oporné múry. 
„Dôvod, pre ktorý 
sme k rekonštrukcii 
pristúpili, boli geo-
logické prieskumy 
v uplynulých ro-
koch, ktoré nazna-
čili že dochádza 
k zosúvaniu celej 
cesty a môžeme 
mať veľké problé-
my,“ povedal brati-
slavský župan Pavol 
Frešo. Tie problémy podľa neho vyplývajú najmä z toho, 
že napriek zákazu jazdia cez Pezinskú babu ťažké nákladné 
autá, ktoré majú 20 až 40 ton. Druhým dôvodom je, že tá 
cesta je pomerne stará, má zvetraný povrch a jej základy sú 
len o niečo pevnejšie ako suchý piesok. Tretím dôvodom je 
vlhkosť, voda preteká popod cestu, čím sa íl stáva šmykľa-
vým a celá cesta sa môže pohnúť. „Preto robíme takúto 
hlbokú rekonštrukciu. Budú tu oporné betónové múry, 
priepusty, ktoré odvedú vodu a všetka znehodnotená 
drť sa vymení za takú, ktorá udrží,“ uviedol župan.

Ide o náročnú rekonštrukciu, ukončená by mohla byť do 

Cesta na Pezinskú babu v rekonštrukcii

štyroch me-
siacov. „Zá-
leží však od 
toho, čo tam 
ešte nájde-
me. Predĺ-
žiť sanáciu 
môže aj 
počasie,“ po-
vedal Jaroslav 
Kuklovský zo 
s p o l o č n o s t i 
RCB, ktorá sa 
stará o kraj-
ské cesty. 

Podľa župana hrozí aj drobné riziko, že bude treba 
celú cestu uzavrieť. „Preto prosíme o pochopenie. 
Našou snahou je, aby sme nemuseli uzatvárať 
cestu, ale treba povedať, že bezpečnosť je úplne 
na prvom mieste,“ doplnil Pavol Frešo.

Župan zároveň zdôraznil, že rekonštrukcia cesty 
nie je riešenie, po ktorom budú môcť cez Pezinskú 
babu jazdiť ťažké nákladné autá, ale je to riešenie 
pre ľudí, ktorí používajú tento horský prechod na 
osobnú či hromadnú dopravu a tiež pre nákladné 
autá do 7,5 tony.
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Územný plán 
Bratislavského 

samosprávneho kraja 
zabrzdil štát 

Územný plán Bratislavského samosprávneho 
kraja zabrzdilo Ministerstvo hospodárstva 
SR. „Jeho schválenie podmieňuje 
štát zakomponovaním ropovodu 
Slovnaft-Schwechat, ktorý sme ako kraj 
opakovane odmietli,“ uviedol Pavol Frešo, 
„myslím si, že vôľa župného či mestského 
zastupiteľstva, ktoré výrazným 
spôsobom dalo najavo, že nechce mať 
v meste ropovod, je zaväzujúca, lebo 
rovnako rozmýšľajú aj obyvatelia župy.“

Ministerstvo hospodárstva vznieslo zásadnú 
pripomienku súvisiacu so zanesením 
ropovodu do pripravovaného územného 
plánu Bratislavského kraja. „Územný plán 
sa pripravoval rok a pol a pokiaľ by 
pripomienka bola akceptovaná, vrátili 
by sme sa o rok dozadu do prerokovávaní 
a nemohli by sme prijať územný plán, 
ktorý obsahuje iné veci, ktoré sú dôležité 
nielen pre Bratislavskú župu, ale aj pre 
celé Slovensko vrátane D4 či diaľničných 
napájačov,“ priblížil Pavol Frešo.

Rokovanie s ministrom hospodárstva 
Tomášom Malatinským o ropovode, ktorý 
by mal viesť cez hlavné mesto, Bratislavská 
župa iniciovala, aby predišla tomu, že sa 
zabrzdí schválenie územného plánu.  „Pre 
nás je dôležité, že hľadáme spoločné 
riešenia a ja verím, že nájdeme také, aby 
územný plán Bratislavskej župy nebol 
ohrozený a zároveň sme tam nemuseli 
zanášať veci, o ktorých sme presvedčení, 
že sa tam nedajú dať bez poriadnej 
diskusie s verejnosťou,“ povedal predseda 
BSK Pavol Frešo.

Minister Malatinský aj bratislavský župan 
navrhli riešenia, ktoré sa budú expertne 
prerokovávať, aby územný plán Bratislavskej 
župy mohol byť prijatý. Podľa Malatinského 
je ropovod do Rakúska strategickým 
projektom, v územnom pláne kraja by sa 
mal však spomínať len ako zámer. Minister 
hospodárstva aj bratislavský župan sa zhodli 
na tom, že trasu ropovodu treba prerokovať 
so všetkými dotknutými subjektmi aj 
s občanmi.

Na Záhorí v areáli Kamenného mlynu medzi Stu-
pavou a Malackami funguje nový biobazén. Fun-
guje na báze samočistenia a je tak šetrný k zdra-
viu aj k životnému prostrediu.

„Rozbiehame systém rodinných pasov v spolupráci 
s Dolným Rakúskom a akonáhle to bude rozbehnu-

té, toto bude urči-
te jeden z bodov, 
ktorý zaradíme, 
lebo takúto rari-
tu na Slovensku 
naozaj nikde inde 
nemajú,“ povedal 
predseda BSK Pavol 
Frešo.

Biobazén Borovica na rozdiel od chemicky čistených 
bazénov funguje úplne bez chemikálií. Pracuje na báze 
vlastného čistenia vody, ktoré zabezpečujú vodné ras-
tliny vo jeho filtračnej časti. Borovica má výhody kon-
venčných bazénov, zároveň však rešpektuje životné pro-
stredie aj ľudské zdravie. Pri dĺžke 80 metrov sa v ňom 
možno plnohodnotne športovo vyžiť.

Nový biobazén skvalitní 
trávenie voľného času v kraji

Prevádzka ústavnej pohotovostnej služby a lekár-
skej služby prvej pomoc v malackej nemocnici nie 
sú k 1. septembru 2013 ohrozené. Snahou kraja 
je zachovať obe služby v malackom okrese. Tie 
totiž nemocnici poisťovne nepreplácajú a ak sa 
nenájde riešenie, hrozilo by obmedzenie alebo 
zrušenie týchto služieb pre Záhorie.

„Poučili sme sa zo situ-
ácie v iných župách, v 
ktorých sa predávali po-
likliniky, rušili sa nemoc-
nice, kde sa obmedzovala 
zdravotná starostlivosť. 
Je samozrejme v prirod-
zenom záujme župy aj 
obyvateľov, aby sme udr-
žali túto nemocnicu a sa-
mozrejme ju aj rozvíjali,“ 
povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Tak, ako je dnes 
dotovaná doprava vo verejnom záujme, podobne BSK 
má podľa župana v pláne, že môže prispieť na niektoré 
zdravotnícke činnosti. „Chceli sme teda dorovnať pre-
vádzkové náklady. Navrhli sme zmluvu, ktorá rieši 
problém, že dorovná to, čo nezaplatia poisťovne,“ 
vysvetlil. „Ak by poisťovne lepšie preplácali tieto čin-
nosti, nemuseli by sme to preplácať my,“ konštatoval 
Pavol Frešo. 

O najvhodnejšom riešení prevádzkovania obidvoch 
služieb aj po januári 2014 bude rozhodovať až nové Za-
stupiteľstvo Bratislavského kraja. „Na najbližšom za-
stupiteľstve dáme návrh, ako by sa to malo urobiť 
a úplne spravodlivé bude, ak v decembri rozhodne 
nové zastupiteľstvo, nech sa tieto problémy nestá-
vajú, nech sa títo ľudia nestávajú rukojemníkmi 

predvolebného boja. Dovtedy nič nehrozí,“ povedal 
bratislavský župan Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že návrh 
pripravia do toho času zástupcovia poslaneckých klubov 
a odborníci a musí prísť k spoločnej dohode, aby sa táto 
téma nestala predmetom politického boja.

Ako ďalej zdôraznil, župa nechce nemocnicu zatvárať, 
práve naopak, chce, aby tam lekári ostali a aby podľa 

možnosti rozširovali svo-
je služby. „Nemocnicu 
sme v roku 2004 pre-
najímali ako stratovú, 
dnes ošetrí podstatne 
viac pacientov a robí 
omnoho viac výkonov v 
oveľa lepšom prostredí. 
Berieme zdravotníctvo 
ako službu vo verejnom 
záujme,“ zdôraznil. Ne-

mocnica poskytuje zdravotnú starostlivosť pre veľkú časť 
Záhoria, ale aj okrajových častí Bratislavy, ročne ošetrí 
180-tis. pacientov a je spádová oblasť pre 80- a 100-tis. 
ľudí. 

Podľa riaditeľa nemocnice Petra Kalenčíka sa snažia 
poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť vrátane 
ústavnej pohotovostnej služby a LSPP. „Financovanie 
na Slovensku nie je vyriešené čo sa týka ústavnej 
pohotovostnej služby a lekárskej služby prvej po-
moci,“ zdôraznil. Ako tiež riaditeľ uviedol, v nemocnici 
preinvestovali už viac ako 10 mil. eur, nový je centrálny 
príjem, oddelenie anesteziológie a intenzívnej medicí-
ny, Centrum Diagnostiky a jednodňovej chirurgie. 

O zachovanie oboch služieb v malackej nemocnice žiada 
aj 27 starostov a primátorov.

FREŠO: Pohotovosť v Malackách chceme zachovať



V dňoch 18.7. - 20.7.2013 prebehol v areáli letiska v Holíči 
ČESKO-SLOVENSKÝ FESTIVAL CIBULA FEST.

Ako každoročne sa ho zúčastnilo 
veľa významných hudobných osobností.

Najvýznamnejšie z nich sme opäť ubytovali v našom hoteli 
a to českú skupinu KABÁT, českého zlatého slávika 
TOMÁŠA KLUSA, skupinu NO NAME a MANDRAGE.

Známe osobnosti v hoteli Patriot
Podľa ich zápisu do našej knihy návštev sme zistili, 

že boli s ubytovaním a službami hotela veľmi spokojní. 
Niektorí navštívili aj naše RELAX CENTRUM, 

aby načerpali ešte viac energie na večerné vystúpenie.

Toto všetko bolo potvrdené spoločnou fotkou 
jednotlivých skupín s naším tímom hotela.

Kabát

Tomáš Klus

No Name Mandrage
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VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV     VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS

MALACKY
SENICA

SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV

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

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište

Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur 

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč 
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov

Okres Malacky
Gajary

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

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

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

Žolíkový turnaj
Druhého ročníka žolíkového turnaja sa zúčastnilo 12 kar-
tárov, ktorí boli rozdelení do 3 družstiev. Súťažili v piatich 
kolách a tí najlepší postúpili do finále, ktoré malo tri kolá. 
Ako to však v každej súťaži chodí, vždy musí byť niekto ví-
ťaz, ale aj porazený. Spoločnou odmenou pre všetkých bol 
dobrý pocit z užitočne stráveného času.
Blahorečenie Jána Havlíka

Pri príležitosti začiatku 
procesu blahorečenia JÁNA 
HAVLÍKA, z úcty k jeho ži-
votu a na jeho pamiatku, 
sa v týždni od 3.6.2013 – 
7.6.2013 v kaplnke nášho 
zariadenia čítali úryvky z 

jeho života. Toto stretnutie otvorila p. riaditeľka svojím 
príhovorom. Do čítania sa zapojili klienti nášho zaria- 
denia. Proces blahorečenia je historickou udalosťou. Sme 
hrdí na nášho rodáka a túto aktivitu podporili naši klienti 
svojou účasťou.
Celodenný výlet
Teplý letný deň sme 
si spestrili spoločným 
výletom s klientmi na 
neďalekú Moravu, do 
Lanžhotu k manželom 
Osičkovým, ktorí sú 
známi svojim pôsobe-
ním v dychovej hudbe a často ich môžeme vidieť v televízii 
Šláger. Srdečne nás privítali v prostredí svojej reštaurácie, 
ktorá má ľudový nádych. Pripravili pre nás chutný obed 
s ich typickým „řízkom“ a koláčikmi. Súčasťou bolo aj ich 

krásne spevácke vystúpenie. Celým výletom nás sprevádzal 
vynikajúci heligonkár p. Michálek z Holíča, ktorý udržiaval 
veselú náladu. Cestou sme sa zastavili na priateľskú návšte-
vu aj v DSS v Brodskom.
Jubilanti
Oslava jubilantov je 
vždy očakávanou uda-
losťou, ktorá v dobrej 
nálade spája všetkých - 
skôr, či neskôr narode-
ných. Opäť sme si pri-
pomenuli - tentokrát s 
jubilantmi narodenými v mesiacoch  apríl-september, že 
pri dobrej hudbe, v príjemnej spoločnosti a s úsmevom na 
tvári ide všetko akosi ľahšie.
Skalické rybníky
Počasie ako stvorené na výlet ku vode nás vylákalo pose-
dieť si na skalické rybníky, kde sme si oddýchli na čerstvom 
vzduchu a trošku pookriali. Dobrá ryba, pivko, či kofola sa 
podchvíľou objednávali a všetkým chutilo pri skvelej muzi-
ke heligonkára p. Michálka, ktorý nás príjemne sprevádzal.
Petangové ihrisko
Aby naši klienti mali čo najpestrejšie možnosti na využíva-
nie voľného času, v spolupráci so spoločnosťou Protherm 
Production – v rámci ich firemného dobrovoľníctva – nám 
vybudovali petangové ihrisko, vymaľovali altánok a lavič-
ky. Sme vďační za ich aktivitu a veľmi si vážime, že pracov-
níci firmy reálne vnímajú život seniorov v zariadení. Mnohí 
klienti, napriek svojmu veku, ktorým to zdravotný stav do-
volí, prežívajú jeseň života aktívne. Túto novinku privítali a 
tešia sa na vzájomné „súboje“.

■ ZpS v Skalici

Aktivity klientov v Zariadení pre seniorov v Skalici

Zariadenie pre seniorov v Skalici
ponúka ubytovanie pre občanov odkázaných na sociálnu pomoc. Možnosti ubytovania sú podľa 
zdravotného stavu klienta.

PONÚKAME:

■ pavilón A - jednoizbové bytové jednotky pre klientov bez potreby stálej zdravotníckej starostlivosti 
■ pavilón B - jedno a dvojlôžkové izby pre klientov, ktorí potrebujú zdravotnícku starostlivosť
■ od 01.11.2013 v novootvorenej budove Jesénia - dvojlôžkové izby pre klientov, ktorí sú imobilní, s ťažšou 
formou demencie a Alzheimerovou chorobou

Poskytujeme za výhodné ceny kvalitnú zdravotnícku a sociálnu starostlivosť, ktorá vychádza z po-
trieb a požiadaviek klienta, rôzne doplnkové služby a pestrú záujmovú činnosť.

Za svoju prácu sme získali certifikát kvality.
Podrobnejšie informácie nájdete na našej stránke www.zpssi.sk, prípadne na tel. č. 034/ 6645741.

GBELY POZÝVAJÚ
POŽIČOVŇA RAFTOV + PLAVBA 
PO MORAVE
Dátum: od 08/2013
Miesto: Adamovské jazerá Gbely / rieka 
Morava
Kontakt: 034 / 690 64 11; 0917 / 887 696
Spoločne s plavbou po Morave a požičovňou 
bicyklov sa od augusta 2013 spúšťa aj 
požičovňa raftov.
Info: kultura@gbely.sk

STRETNUTIE - HONDA MEETING
Dátum: sobota 10.08.2013 a nedeľa 
11.08.2013
Miesto: Adamovské jazerá Gbely
Kontakt: 0908 / 22 20 45
III. ročník celoslovenského honda zrazu - 
najväčšieho na Slovensku
Začiatok v sobotu od 8.00 hodiny.
Vstup zdarma.

ELÁN REVIVAL + OLDIES DISKOTÉKA
Dátum: piatok 16.08.2013
Miesto: Futbalový štadión Gbely
Kontakt: 0915 / 77 44 57
Koncert revival skupiny ELÁN a následne 
oldies diskotéka.
Začiatok o 20.00 hodine.
Vstupné: 4,-€ 
Info: kultura@gbely.sk 

PEACE FEST - ROCKOVÝ FESTIVAL
Dátum: piatok 30.08.2013
Miesto: Futbalový štadión Gbely
Kontakt: 0915 / 77 44 57
Účinkujúci: The Paranoid, ZOČI-VOČI, The 
Downhill, Reflex, 100KORUN, Diversus.
Vstupné: 5,- / 3,-€
Info: kultura@gbely.sk
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Prehriate leto
Prázdniny sú už 
dávno v plnom 
prúde. Koniec jú-
la nás všetkých 
dôkladne „preve-
ril“ extrémnymi 
teplotami, kedy 
sa teplomery ne-
bezpečne blížili 
k číslu 40.

Takéto teploty dajú zabrať aj zdravým ľuďom, 
nieto ešte deťom či seniorom.
Snáď každý už počul slovo „úpal“. Že to je ale aj 
normálna diagnóza, už až také známe nie je.

Úpal (siriasis) je poškodenie organizmu spô-
sobené nahromadením tepla v tele. Úpal 
vzniká, keď organizmus nie je schopný pomo-
cou termoregulácie odviesť z tela potrebné 
množstvo tepla a udržať tak stabilnú teplotu 
telesného jadra (dôležité vnútorné orgány). 
Telo sa prehrieva a telesná teplota môže pre-
siahnuť 40 °C.
Vysoká teplota potom ohrozuje životne 
dôležité orgány a orgánové systémy (krvný 
obeh, mozog, pečeň...). Mozog je ohrozený 
vznikom opuchu, krvný obeh je ohrozený ne-
stabilitou (šokovým stavom) pri zrýchlenej 
srdcovej činnosti a poklese tlaku. Vyššie riziko 
úpalu je u seniorov (z nepozornosti, nedosta-
točného príjmu tekutín), osôb s ochorením 
kardiovaskulárneho systému, obéznych a u 
detí (väčší telesný povrch na jednotku hmot-
nosti a tým rýchlejšia absorbcia tepla). Ak je 
dostatočne dusno (vysoká vzdušná vlhkosť), 
nie je možné z fyzikálneho hľadiska ochlad-
zovanie povrchu tela potením a toto sa ešte 
zhoršuje, ak teplota prostredia prekročí teles-
nú teplotu a otáča sa smer prúdenia tepla 
smerom do tela.
Medzi príznaky úpalu patria: bolesti hlavy, 
zmätenosť, poruchy vedomia, zvracanie, sva-
lové kŕče, poruchy rovnováhy a hlavne vysoká 
teplota.
Prevencia vzniku úpalu spočíva v dostatoč-
nom príjme tekutín, používaní vhodného 
oblečenia, obmedzení fyzickej námahy pri 
vysokých vonkajších teplotách a snáď najdôle-
žitejšie je vynechať pobyt na slnku a vonku.
Pri prvej pomoci je určite nutný dostatočný 
príjem tekutín (nesladené minerálky), po-
stupné ochladzovanie a presun postihnutého 
mimo pôsobenie tepla. V krajných prípadoch 
je nutná i lekárska pomoc.

Augustové počasie nás už snáď takto príliš trá-
piť nebude a tak si školáci užijú pekný zvyšok 
prázdnin a dovolenky budú skutočne oddy-
chom a nie trápením.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Historické vozidlá sa po roku opäť stretli 27.7. 
v rekreačnej oblasti Adamov na 8. letnom stret-
nutí historických vozidiel pod názvom ADAMOV-
SKÉ JAZERÁ 2013.

Hlavným usporiadateľom stretnutia 
bolo mesto Gbely a Správa mest-
ského majetku Gbely. Na štartovnú 
listinu sa zapísalo celkovo 56 vo-
zidiel, z toho automobilov 23 a 33 
motocyklov. Aj keď bola cez deň až 
40-stupňová horúčava, súťažiacich 
ani množstvo divákov to neodradilo, mali tak možnosť 
obdivovať veľké množstvo týchto starých vozidiel. Spo-
meňme napríklad Československú značku JAWA, ktorá 

bola zastúpená na stretnutí vozidlami od roku výroby 
1939 až do roku 1975, BMW R51 z roku 1939, NORTON ES 
2 z roku 1959, K 750 z rokov 1963 a 1964 a iné. V kategó-

rii automobilov môžeme spomenúť 
Mercury Comet z roku 1974, Barkas 
901 V z roku 1959, BUICK SKYLARK 
z roku 1965, vozidlá značky MG typu 
TF a TC z rokov 1954 a 1947, CADI-
LAC Eldorado z roku 1963.

Po krátkom príhovore usporiada-
teľov sa účastníci o 10. hodine vy-

dali na okružnú jazdu 1. etapy cez Brodské, Kúty, Kuklov, 
Šaštín – Stráže, Smolinské do Gbelov. Tu ich čakal 
chutný obed v mestskom kultúrnom zariadení. Pracov-
níci správy mestského majetku v Gbeloch pripravili pre 
súťažiacich krátke videá z histórie Gbelov, a predošlých 
stretnutí historických vozidiel z Adamova, za čo im patrí 
vďaka. Po obedňajšej prestávke sa účastníci vydali na 2. 
etapu smerom na Petrovu Ves, Holíč, Kopčany a späť do 
rekreačnej oblasti Adamov. Na prejazdových kontrolách 
ich čakali otázky z histórie motorizmu alebo športové 
disciplíny. Ako každoročne sa o ozvučenie stretnutia a 
dobrú zábavu postaral pán Bolebruch a pán Nemec z 
Gbelov. Pekné pesničky prišla zaspievať Zuzka Pochylá.

Čo dodať na záver? Ďakujeme všetkým, čo prispeli po-
mocou k uskutočneniu tohto stretnutia a dúfame, že sa 
stretneme opäť v Adamove v roku 2014.

■ Marian Sedlák

Veteráni po roku opäť na Adamove

        Výsledky stretnutia 2013
■ Kategória automobil
1. miesto: Zmajkovič Ján – Barkas 901 V (1959)
2. miesto: Hooz Jozef – Tatra 54 (1931)
3. miesto: Vystrčil  Ladislav - Buick Skylark (1965)
■ Kategória motocykel
1. miesto: Kurina Ľubomír – PUCH 800 – (1936)
2. miesto: Cintula Vladimír - JAWA 500 OHC typ 01 – (1955)
3. miesto: Mráz Peter – JAWA 250 typ 11 (1955)
■ Iné ocenenia
Najstarší súťažiaci: Čech Augustín r.n.1931 – JAWA 250 typ 
360 + sidecar
Najväčší obsah motora automobil: Cadilac Eldorado - 
6400ccm - Hesek Ladislav
Najväčší obsah motora motocykel: PUCH 800 – 800 ccm 
– Kurina Ľubomír
Cena primátora mesta Gbely: Hesek Ľubomír – Cadilac 
Eldorado (1963)
Dobové oblečenie automobil: Krys Miloš – Škoda Felícia 
(1961)
Dobové oblečenie motocykel: Marcinka Jaroslav – JAWA 
350 typ 360 úprava Verejná bezpečnosť
Dobové oblečenie bicykel: Hazlinger Miroslav

»

Čas letných výletov po Slovensku i mimo neho sa 
začína a k nemu už tradične patrí aj častejší kontakt so so-
ciálnymi zariadeniami na diaľničných odpočívadlách, čer-
pacích staniciach, v centrách miest, obchodných domoch či 
v turisticky obľúbených lokalitách. Vyrazte s facebookovou 
komunitou Wécko hliadka už po tretí raz na lov toho naj-
lepšieho i najhoršieho, čo toaletná kultúra ponúka – tento-
krát nielen u nás, ale aj v zahraničí.
Cieľom projektu Wécko hliadka je aj toto leto vytvoriť 
spoločne databázu miest, na ktorých sa ani mimo domu 
nemusíte báť „odskočiť si“. Horúcou novinkou je však apli-
kácia WC-mapa už aj pre mobilné zariadenia, vďaka ktorej 
odteraz nájdete najbližšie verejné wécko aj s užitočnou 
recenziou kedykoľvek a kdekoľvek pomocou svojho smart-
fónu.
Pridajte sa k nám na https://www.facebook.com/
wecko.hliadka!

Kaplnka svätého Alojza v Strážach
Kaplnky – malé stavby 
s veľkým významom. 
Stelesňujú skromnosť 
a pokoru, s ktorou boli 
postavené a udržiavané 
na oslavu Krista.
Strážska kaplnka je zasvätená svätému Alojzovi, patrónovi 
študentov a mládeže. Postavili ju pred 149 rokmi za obcou 
Stráže nad Myjavou v smere na Petrovu Ves.

Počas takmer 150 rokov prešla mnohými úpravami, no 
za posledný rok určite tou najväčšou. Začalo sa úpravou 
okolia, bol postavený mostík na príjazd z hlavnej cesty, 
zarealizovali sa odvodňovacie práce. Ďalej to bola oprava 
samotnej kaplnky: zasklenie okien, nové mreže, izolácia 
stien, penetračný náter, vymaľovanie, rekonštrukcia hlavíc 
stĺpov, obnova strechy, fasády či položenie dlažby. Interiér 
sa vybavil novým obrazom sv. Alojza, obetným stolom a 
taktiež novým lustrom.

Nikto nespočíta stovky odrobených hodín, no výsledok stojí 
za to. Dôstojná tvár tejto kaplnky je výsledkom spolupráce 
mnohých dobrých ľudí z mesta i okolia, mestského a far-
ského úradu. Myšlienka spojila mnohých ľudí, ktorí spolu 
vytvorili skupinku ľudí usilujúcich sa o to isté. O obnovu 
krásnej stavby, ale najmä o skrášlenie mesta Šaštín-Stráže. 
Kaplnka patrí k tomu najkrajšiemu, čo naše mesto môže 
domácim, ale i návštevníkom a okoloidúcim ponúknuť.

■ Ľudmila Machová■ mcc



Hradné slávnosti 
v Podbranči

Tak ako aj pominulé roky, ani toto leto 
nezostal hrad Branč bez detského smie-
chu a radosti, ktorými sa naplnil v sobo-
tu 6. 7. 2013. Počasie sa vydarilo, a tak 
skvelej zábave nič nebránilo.

Aj tento rok čakal na deti bohatý program plný 
hier. O zábavu sa postarali mnohé rozprávkové 
postavičky. Nechýbala princezná a princ, ktorí 
boli sprevádzaní bláznivým šašom, ale ani 
Čierna pani, Červená čiapočka s babičkou, Pat 
a Mat, Bob a Bobek, indiánka Ribanna, myšiak 

Mickey a Minnie, Nastenka s Ivanom či duch. 
Deti si mohli zatancovať na detskej diskotéke 
a do sveta rozprávok sa vybrali aj s detským 
divadlom Babena z Bratislavy a Řád Červe-
ných Nosů z ČR. Na svojich chrbtoch ich ochot-
ne nosili poníky a nechýbalo ani maľovanie 
na tvár a nafukovací hrad, no okrem oddychu 
čakala všetky deti aj neľahká úloha. 

Úbohý drak, ktorý sa na hrade Branč minulý 
rok usadil a stráži komnaty paláca v hornom 
hrade, stratil vajce, z ktorého sa mal čochvíľa 
vyliahnuť malý dráčik. Aby mohli deti drakovi 
pomôcť, museli zdolať často neľahké disciplí-
ny, ako napríklad hádzanie loptičiek do papule 
veľkého leva, zatĺkanie klincov či lukostreľbu. 

Až potom mohli prísť k drakovi, ktorý deti 
za usilovnosť spolu s kamarátom duchom 
odmenil malou hračkou a sladkou maškrtou 
a zároveň tým najodvážnejším dal obrázok 
predstavujúci časť z veľkej mapy, ktorú bolo 
potrebné poskladať a nájsť tak miesto, kde sa 
ukrýva vajce s malým dráčikom. 

Deti boli našťastie veľmi šikovné, a preto sa 
podarilo poskladať celú mapu. Vajce sa našlo a 
malý dráčik sa mohol vyliahnuť. Veľký drak si 
potom s deťmi aj s malým dráčikom zo samej 
radosti zatancoval.

Pevne veríme, že sa všetkým návštevníkom 
tohtoročné Hradné slávnosti páčili a o rok sa 
tu všetci opäť stretneme.

■ Ing. Milan Kadlíček
starosta obce Podbranč

Oficiálny 5. ročník Česko-Slovenského festivalu 
CIBULA FEST 2013 je za nami. S návštevnosťou 
takmer 10 000 návštevníkov sme sa zaradili me-
dzi najväčšie festivaly v Čechách a na Slovensku. 
Všetci prítomní sa mohli zabaviť na 
troch pódiách s viac ako 40 
interpretmi.

Cibula Fest 2013 začal už 
vo štvrtok warm upom 
so skupinou Mandrage a 
Robertom Burianom. Už 
otvárací večer si nenechalo 
ujsť približne 3000 ľudí a 
nasledujúce dni pribudlo 
ďalších niekoľko tisíc ľudí. Piatkový 
večer sa niesol v znamení No Name, Tomáša Klusa a 
kapely Kryštof, kde speváci rozskákali niekoľkotisícový 
dav. No Name sa na Cibula Fest vrátili po roku a atmo-
sféru si nevedeli vynachváliť. „Sme radi, že sem prišlo 
ešte viac ľudí, ako minulý rok. Cibula Fest patrí k 
najväčším a najlepším slovenským festivalom a 
my sme radi, že sme tu mohli opäť vystúpiť,“ pove-
dal frontman kapely Igor Timko. Nespútaná zábava na 
200-tisíc štvorcových metroch Cibula Festu prebiehala aj 
na ďalších dvoch pódiách, kde mali návštevníci možnosť 
vidieť množstvo revival koncertov svetových kapiel ako 
Ramstein, Metallica, Nightwish a ďalších, ale aj ukážky 
umenia z celého sveta na World scéne.

Súčasťou festivalu bola aj motozóna pre vyznávačov 
dvojkolesových strojov, nechýbala ani obľúbená súťaž 

všetkých motozrazov Miss mokré tričko, kde sa dievča-
tá patrične odviazali a ukázali svoje ženské zbrane. Na 
Cibula Feste sa tiež podarilo uskutočniť úspešný pokus 
o ustanovujúci rekord v ťahaní lana za jeden koniec, keď 
sa účastníkom festivalu podarilo potiahnuť 14-tonový 

kamión s návesom. To všetko za prítomnosti 
komisára Slovenských 
rekordov Igora Svitka. Ten 

nakoniec napočítal 175 
Slovákov a Čechov, ktorí 

vytvorili ustanovujúci rekord 
a potiahli kamión o niekoľko 

metrov.

Rekord sa podarilo vytvoriť 
až na druhý pokus, pretože pri 

prvom nevydržalo lano, ktoré 
sa roztrhlo a účastníci rekordu popadali na zem. „Práve 
ste vytvorili rekord v hromadnom páde na zadok,“ 
vtipne okomentoval situáciu moderátor v podobe čes-
kého zabávača Zdeňka Izera. Festival vyvrcholil viac ako 
10-tisícovým kotlom na koncerte Kabátu v sobotu, po-
čas ktorého šľahali z pódia 5-metrové plamene a dal tak 
dôstojnú bodku za tohtoročným Cibula Festom.

Do budúcich ročníkov chcem dať návštevníkom všetko, 
čo si zaslúžia aby odchádzali z podujatia so skvelými zá-
žitkami. Veľká vďaka patrí môjmu malému obetavému 
organizačnému teamu na festivale. Ďakujem všetkým za 
účasť a dobrú náladu a teším sa na vás 24. 7. – 26. 7. 2014! 
Miesto konania potvrdím do konca roku 2013.
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CIBULA FEST 2013

■ Vladimír Chrenka
organizátor

Ako si užíva tanečná skupina EXTRAVAGANZA leto?

Pracovne, oproti iným tanečným skupinám makáme na 
našich nových choreogra-
fiách celé leto. Dávame si 
na nich záležať. Nedávno 
sme prijali dve nové taneč-
níčky a sme super kolektív, 
takže si leto užívame aj 
tak spoločne na chatách, 
festivaloch, stanovačkách 
a podobných letných akti-
vitách.

Čo je u vás nové? 

Ako som už spomenul máme dve nové tanečníčky – 
Karolína a Dominika, sú to šikovné baby lebo aj oni už 
tancujú roky a teraz tancujú za nás čo ma veľmi teší. 
Taktiež sme sa pustili do nového tanečného štýlu a to do 
scéniky, je to zaujímavé lebo robíme našu prvú scéniku. 

Plánujete v blízkej dobe niečo podobného ako bol 
tanečný koncert?

Určite plánujeme k nášmu druhému výročiu spraviť 

koncert, už máme aj nápady takže to dáme dokopy a 
niekedy v priebehu februára 2014 by sme sa s tým mali 

prestaviť. Ešte však neviem 
povedať kde, najradšej by 
sme v Skalickom kultúr-
nom dome.

Na akých akciách vás je 
možné vidieť? 

Tak, toto je ťažké konkreti-
zovať, robíme asi všetky ak-
cie, či už festivaly, koncerty, 
výročia, firemné akcie, do-
konca sme boli raz už aj ako 
darček na narodeninách. 

Objavuje sa medzi Vami stres?

Podaktorí tancujeme už 10 rokov, ale stres pred vystúpe-
ním je vždy. Vždy musíme podať ten najlepší výkon a 
nikdy nevieme, čo sa môže stať, kto môže zabudnúť os-
mičku alebo vyskočiť o dobu skorej. Ale potom je to fajn 
pocit, keď viete, že sa to podarilo ako sa malo.

Rozhovor s TS Extravaganza

■ Veronika Dujsíková



V sobotu 27. júla 2013 sa v Unínskych vinohradoch 
konal už 11. ročník domácky vyrobených strojov a 
traktorov Unínske samohyby.

Od doobednajších hodín bolo posta-
rané o zábavu pre ženy, mužov ale aj 
deti. Hlavným programom bolo pre-
ťahovanie sa dvoch samohybov, jazda 
zručnosti a ťahanie bremena do vrchu. 
Deti sa mohli povoziť na koníkoch, za-
skákať si na nafukovacom hrade, ktorý 
sponzorky zapožičalo OZ ProZáhori.sk a 
zúčastniť sa mnohých súťaží pre nich 
pripravených. Nemohli chýbať pre divákov atraktívne 

súťaže - rezanie dreva kaprovkou, pitie piva na čas, pre 
deti pitie kofoly na čas a hádam najobľúbenejšia disci-

plína - motor kaput, v ktorej si diváci 
tipnú ako dlho vydrží bežať motor, 
z ktorého sa predtým vyliala voda a 
olej. Po vyhodnotení jednotlivých sú-
ťaží odovzdal predseda OZ Milan Ro-
man putovný pohár Jánovi Bobotovi 
z Borského Mikuláša. K tomuto poduja-
tiu zložil pesničku Záhorácky prezident 
Pala Nemec Lelín, ktorej text Vám pri-
nášame v origináli a ktorú naspievali 

sólisti speváckeho zboru Senior.
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Uňínské samohyby

V tem Uňíňe na kopci
hrajú sa tam muádenci.
Tučú, režú do železa,
spat sa pri tem vúbec nedá,
svícá dúho do noci, 
už im neňi pomoci.

V tem Uňíňe v dzedziňe,
rozmýšlajú pri víňe,
jak má co byt, jak privarit,
tento traktor to bude hit.
Tučú havú o scenu, 
ten vyhraje top cenu.

V tem Uňíňe na radňici,
rozmýšlajú radňí strýci,
jak vymyslet ňejaký vzruch,
nech sa hýbe cestovňí ruch.
Už sú ale sjetoví,
presláviu ich samohýb!

Ty uňínské samohyby,
ty nemajú žádnej chyby,
aspoň jeden mosím mjet,
nech je mi co závidzet.
Ty uňínské samohyby,
to sú další svjeta divy,
každý kus je originál,
zveze sa aj kardinál.

Takáto veľká slávnosť pri Kostole v novodobých 
dejinách ešte nebola! 

30. júna, t. j. v nedeľu, sa pri starobylom Kostole sv. Margi-
ty Antiochijskej pri Kopčanoch v rámci Roka svätých Cyrila 
a Metoda uskutočnila slávnosť Cyrilometodská ratolesť 
za účasti najvyšších cirkevných, politických a kultúrnych 
predstaviteľov Slovenska, poslancov, primátorov a staros-
tov miest a obcí z okolia Kopčian, kňazov skalického a šaš-
tínskeho dekanátu a asi 1500 veriacich, ktorí prišli napriek 
daždivému počasiu. Najviac organizačných povinností 
malo Mesto Holíč, Obec Kopčany a Farnosť Kopčany.

Úvodom zaznela slovenská hymna. Moderátor všetkých 
privítal, no najmä hostí: arcibiskupa Stanislava Zvolenské-
ho, podpredsedníčku Národnej rady Renátu Zmajkovičovú, 
poslancov NR SR Ivana Uhliarika a Vieru Kučerovú, ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča, 
predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, 
ktorý prevzal nad slávnosťou záštitu, senátora Parlamentu 

ČR Stanislava Juránka, primátora Holíča Zdenka Čambala, 
primátora Skalice Stanislava Chovanca, poslancov Trnav-
ského samosprávneho kraja, mestských a dedinských po-
slancov a tiež starostu Kopčian Dušana Dubeckého, ktorý 
povedal krátku históriu Kostola a plány do budúcnosti, 
ktoré má Obec Kopčany s Kostolom: jeho reštaurovanie, 
vysvätenie, archeopark Kopčany-Mikulčice.... Prítomných 
pozdravil primátor Holíča Zdenko Čambal: „Chceme sa 
primknúť k staroslovienskému dubisku alebo k lipe. 
Bude nás tu o rok viac a viac, lebo svätí Cyril a Metod 
si túto poctu zaslúžia“. Podpredsedníčka NR SR Renáta 
Zmajkovičová zdôraznila cyrilometodskú a veľkomoravskú 

tradíciu počas stáročí, ktorá sa dostala aj do preambuly 
Ústavy Slovenskej republiky. Minister Dušan Čaplovič vy-
zdvihol svätých bratov v šírení kresťanstva v reči nášho 
ľudu, že dokázali povýšiť staroslovenčinu na štvrtý cir-
kevný jazyk. Priniesli nám školu, ktorá vychovala svätého 
Gorazda.

Potom holíčsky chrámový spevácky zbor zaspieval pieseň 
„Aká si mi krásna“. Pani Eliška Vallová predniesla z diela 
„Život Konštantína“ 14. kapitolu a opäť holíčsky chrámový 
spevácky zbor zaspieval pieseň „Sláva Ti, Kriste Ježiš“. Na-
sledoval príhovor predsedu TTSK Tibora Mikuša a chrámový 
spevácky zbor z Holíča zaspieval Starosloviensky otčenáš.

Vyvrcholením slávnosti bola svätá omša, ktorú celebroval 
otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. V homílii veľmi vý-
stižne charakterizoval dážď, ktorý výdatne padal na prí-
tomných, ako vo východnej liturgii znamená pôsobenie 
Ducha Svätého. A položil otázku: V čom sú v náboženskej 
tradícii svätí Cyril a Metod takí inšpirujúci a jedineční? Tu na 
tomto mieste slávili sväté omše v staroslovienčine, v jazyku 
tohto ľudu. Prišli, aby poslúžili svojimi darmi a hovorili o 
Bohu najzrozumiteľnejším spôsobom. Preložili časť Písma 
Svätého a najposvätnejšie texty. Nech duchovný dážď tejto 
slávnosti ovlaží naše srdcia. Šťastní sú tí, ktorí ostávajú pri 
posolstve sv. Cyrila a Metoda, ktoré je živé. Dedičstvo otcov, 
zachovaj nám Pane ! 

Veľa ľudí, najmä mladých bolo v krojoch. Krojované deti 
darovali otcovi arcibiskupovi Zvolenskému kvety a perní-
kové srdiečko. Na záver všetkým zúčastneným poďakoval 
páter Viktor za účasť, že napriek nepriaznivému počasiu 
prišli a neostali doma. Osobitne sa poďakoval otcovi ar-
cibiskupovi. Taktiež poďakoval primátorovi Z. Čambalovi, 
jeho zástupcovi R. Caletkovi a starostovi D. Dubeckému za 
prípravu slávnosti.

Pán arcibiskup udelil všetkým prítomným požehnanie a 
zbor zaspieval pieseň „Bože, čos ráčil slovenskému rodu...“.

Slávnosť sa vydarila a rezonuje v mysliach zúčastnených. 
Bolo by dobré sa stretnúť aj v nasledujúcich rokoch a urobiť 
tradíciu na počesť našich svätých bratov Cyrila a Metoda, 
ktorí s najväčšou istotou boli v našom Kostole.

■ PhDr. Vladimír Grigar

Cyrilometodská slávnosť 
pri Kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch

Unínske samohyby

foto: Miro Fišera 

staňte sa

REPORTÉROM
mesačníka

prozáhorí
■ Zaujalo vás dianie vo Vašom okolí?
■ Chystá sa vo vašom meste či obci 

niečo zaujímavé?
■ Chcete sa podeliť o svoje dojmy a zážitky 

s čitateľmi Záhorí?

Svoje tipy, články, fotografie a videá posielajte 
mailom na adresu sefredaktor@prozahori.sk 

alebo nás kontaktujte
telefonicky na čísle 0948 155 158

Vaše príspevky uvítame aj 
na www.facebook.com/prozahori

■ Veronika Dujsíková

■ PNL



Malacky (2. 7. 2013). Limit na maj-
strovstvá Európy, zlato i slovenský 
výkon roka, aj to sú fragmenty, 
ktoré vyjadrujú úspechy malac-
kých a záhoráckych atlétov na ví-
kendových majstrovstvách Sloven-
ska (29. a 30. jún). Zo záhoráckych 
klubov sa v medailovej bilancii 
presadil iba AC Malacky zo ziskom jednej 
zlatej a jednej striebornej medaily. 

Štyroch členov mala 
malacká atletika v akcii 
v Trnave, z toho dvaja 
výrazne prehovorili do 
štatistík. Monika Baňovi-
čová šokujúcim spôsobom 
vylepšila o vyše pol metra 
svoj vlastný osobný rekord 

v trojskoku (13,19 m s nepovolenou podporou vetra, re-
gulárny výkon 13,14 m) a splnila najprísnejší limit na ju-
niorské majstrovstvá Európy do talianskeho mesta Rieti. 
Iba notoricky známa Dana Velďáková (Dukla B. Bystrica) 
bola nad sily malackej pretekárky. Medailovú zbierku 
AC Malacky doplnil ešte v sobotu jasným víťazstvom 
v behu na 3 000 metrov prekážok Jakub Valachovič, kto-
rý takmer prekonal aj svoj vlastný osobný rekord z roku 
2011. Chýbala k nemu iba sekunda. Druhému v cieli Já-
novi Döménymu nadelil takmer päťdesiat sekúnd. „Ešte 
v lete sa na českých extraligo-
vých mítingoch chcem dostať 
pod hranicu 9:10 min. Mo-
hol som ju zlomiť už aj teraz 
v Trnave, ale psychicky som 
pohorel najmä v poslednom 
kilometri,“ priznal malacký vy-
trvalec. 

Zaujali aj niektoré výkony zá-
horáckych atlétov, ktorí súťažia 
v iných kluboch. Predovšetkým v trojskoku mužov ob-
hájil vlaňajší titul Martin Koch. V zaujímavom súboji 
s Tomášom Veszelkom (Redox Lučenec) vyhral výkonom 
15,58 m (o deväť cm). V nedeľu pridal ešte bronz v skoku 

do diaľky. Iná malacká atlétka 
Alexandra Štuková opäť nesta-
čila na svoju tréningovú kole-
gyňu Ivetu Putalovú (Slávia UK 
Bratislava) a musela sa uspoko-
jiť so striebrom. Rodák z Holíča, 
skokan do výšky Matúš Bube-
ník, opäť nezískal titul majstra 
Slovenska. Nad jeho sily bol 
Peter Horák (Dukla B. Bystrica), 

ktorý síce skočil rovnaký výkon 220 cm, ale M. Bubeníka 
stáli titul tri opravy na predchádzajúcich výškach 215 a 
220 cm, kým P. Horák prešiel súťažou s čistým zápisom.

 majstrovstvá slovenska v atletike

12 AUGUST 2013 www.prozahori.sksport

David Hanzalík 
obhájil titul majstra ČR 

v triede Supertwin

V ostravských Radvaniciach sa konalo 
ďalšie podujatie česko-slovenského po-
hára na prírodných okruhoch v štyroch 
kategóriách. Predstavila sa tu česká road-
racingová elita doplnená závodníkmi zo 
zahraničia, medzi ktorými nechýbal David 
Hanzalík z Kopčian.

Jednou z kategórií bola trieda Supertwin, v kto-
rej David vsadil na istotu, do cieľa prišiel na 
pódiovom treťom mieste, ktoré mu zaistilo pr-
venstvo v záverečnom hodnotení tejto kategórie 
pre rok 2013.

Po ukončení preteku neskrýval radosť a dojatie: 
„Je to úžasný pocit, obhájil som prvenstvo 
majstra ČR v triede Supertwin za rok 2013! 
Je to pre mňa výzva do ďalších pretekov, 
stále sa zlepšovať a pracovať na sebe v zdo-
konaľovaní sa a nezaspať, ako sa hovorí, na 
vavrínoch.“

V Radvaniciach získal ešte celkové druhé miesto 
v triede 250 SP na motocykli Honda nsr 250 sp.

Davidovi srdečne blahoželáme!

■ Veronika Dujsíková

        Výsledky:
Muži, 100 m: 1. Zavacký (STU Bratislava) 10,26 s, … 
16. Pribil (AC Malacky) 11,64 /vietor +1,9 m/. 200 m: 
1. Papšo (Dukla B. Bystrica) 21,40 s, … 16. Pribil (AC 
Malacky) 24,00 s /+5,5/. 400 m: 1. Kučera (STU Bratisla-
va) 47,46 s, … 6. Beňa (UK Bratislava) 49,87 s. 800 m: 
1. Repčík (Dubnica n. V.) 1:51,88 min, … 10. Marenčík (Ju-
nior Holíč) 2:01,16 min. 3 000 m prekážok: 1. Valachovič 
(AC Malacky) 9:14,64 min. 5 000 m: 1. Vitko (Obalservis 
Košice) 15:10,31 min, … 7. Vintr (Junior Holíč) 19:10,40 
min. Diaľka: 1. Veszelka (Lučenec) 733 cm, … 3. Koch (UK 
Bratislava) 699 cm /+2,9/. Trojskok: 1. Koch (UK Bratisla-
va) 15,58 m /+4,4/. Výška: 1. Horák (Dukla B. Bystrica) 
220 cm, 2. Bubeník (Stavbár Nitra) 220 cm.
Ženy, 400 m: 1. Putalová 54,69 s, 2. Štuková (obe UK 
Bratislava) 55,32 s. Diaľka: 1. R. Medgyesová 663 cm…, 
4. Hladíková (obe Dukla B. Bystrica) 561 cm /+6,0/, 
5. Baňovičová (AC Malacky) 536 cm /+3,0/. Trojskok: 
1. D. Velďáková (Dukla B. Bystrica) 13,94 m, 2. Baňovičová 
(AC Malacky) 13,19 m /+2,4/. Oštep: 1. Ličáková (Brezno) 
44,82 m, … 6. Hruščová (AC Malacky) 38,84 m. 
Poznámka: v hranatých zátvorkách je uvedená sila vetra v me-
troch za sekundu.

»

 moto

■ TK AC

Baňovičová má limit vo vrecku, 
Valachovič skvelý nad prekážkami

Baňovičová, foto: TK AC

Valachovič, foto: Michal Lindner

HBTF ´06 o.z., Dr. Clementisa 18, 909 01 Skalica - oficiálny fanklub HK36 Skalica

NOVÁ VÝZVA !!! 

ŽENSKÝ HOKEJBAL 
Chceš hrať hokejbal? 
Chceš si zlepšiť kondičku, naučiť  
sa hrať hokejbal, spoznať nových  
ľudí a zažiť kopec zábavy ??? 

Tak neváhaj a prihlás sa do nového  
ženského hokejbalového teamu  
HBTF ’06 – REBELS SKALICA !!! 
 

Info: Jana Rekošová 0915 437 532, Lenka Ralbovská 0918 074 078 

foto: Jaroslav Hudák



dila v kategórii žien do 35r. 4. miesto.

Ceny najlepším bežcom odovzdávali starostka 
obce Bc. Anna Kratochvílová a Ing. Milan Roman 
- predseda občianskeho združenia ProZáhorí.sk.

20. júla Borský Sv. Jur hostil účastníkov II. roční-
ka „Behu jurským parkom“. Toto podujatie bolo 
zároveň 17. pretekom 5. ročníka MSBP a 6. pre-
tekom Záhoráckeho detského bežeckého pohára, 
ktorého hlavným sponzorom je občianske združe-
nie ProZáhorí.sk.

Tejto krásnej športo-
vej akcie sa zúčastnilo 
204 výkonnostných 
a rekreačných bežcov 
zo Slovenska a Česka, 
z toho bolo 107 žiakov 
a mládežníkov a 97 
účastníkov v hlavnej 
kategórii, čo bolo me-
nej ako v 1. ročníku. Je 
to pochopiteľné, pre-
tože mnohí rekreační 
športovci uprednostnili v týchto horúcich tropických 
dňoch príjemné leňošenie pri vode pred „trápením sa“ 
na 10 km trati.

Hlavnú kategóriu mužov /9750 m/ vyhral Roman Paulík 

z Břeclavi v novom traťovom rekorde 32:55 min. Ešte aj 
druhý v cieli Luděk Durďák z Rohatca /34:12 min./ by 
zlepšil traťový rekord. Tretí skončil najlepší Záhorák Ma-
rek Polakovič z Jablonice /36:37 min./

Medzi ženami, ktoré bežali cez obec 2 kolá – 6500 m, 
bola najrýchlejšia Eri-
ka Farkašová časom 
26:49 min. O druhé 
miesto bojovali počas 
celého preteku vete-
ránky nad 45 rokov 
Marta Durnová 28:47 
min. a Zuzka Stoličná 
29:20 min.

Organizátorov pote-
šila hlavne stúpajúca 
účasť domácich pre-
tekárov nielen v det-

ských kategóriách, ale aj medzi dospelými.

Ocenenie „najlepší Juran“ získal Peter Holúbek, ktorý 
v hlavnej kategórii mužov dobehol na 16. mieste a naj-
lepšou „Jurankou“ sa stala Simona Halešová, ktorá obsa-
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        Výsledky:

9750 m
muži: 1. Roman Paulík, Lokomotiva Břeclav, 0:32:55; 
2. Luděk Durďák, SDH Rohatec, 0:34:12; 3. Marek Polako-
vič, ŠK Jablonica; muži nad 40 rokov: 1. Jan Miškeřík, 
0:36:44; 2. Dušan Tomčal, 0:36:49, obaja Lipov; 3. Miro-
slav Minařík, EPS Kunovice, 0:39:12; 4. Roman Trnka, INA 
Skalica, 0:40:15; muži nad 50 rokov: 1. Václav Guliš, 
Dolní Bojanovice, 0:37:54; 2. Josef Veverka, AC Čejkovice, 
0:38:11; 3. Miroslav Mikula, Radošovce, 0:38:39; muži 
nad 60: 1. Vladimír Varmuža, BK Hodonín, 0:42:40; 
2. Miroslav Kresánek, Bratislava, 0:44:16; 3. Pavel Ku-
bíček, Relax Dobré Pole, 0:46:35; muži nad 65: 1. Josef 
Šohaj, Uherský Brod, 0:45:02; 2. Ondrej Tirpák, Senica, 

0:49:25; 3. František Kubíček, Relax Dobré Pole, 0:50:18; 
4. Michal Janota, AŠK Grafobal Skalica, 0:54:58

6500 m
ženy: 1. Erika Farkašová, AŠK Grafobal Skalica, 0:26:49; 
2. Marcela Kocúriková, ŠK Jablonica, 0:30:09; 3. Lenka 
Kubisová, Lopi, 0:30:44; ženy nad 35 rokov: 1. Miro-
slava Zíšková, ŠK Jablonica, 0:31:35; 2. Lucia Klačanová, 
Bratislava, 0:33:58; 3. Andrea Vačková, Senica, 0:35:01; 
ženy nad 45: 1. Marta Durnová, Branopac Veselí n. M., 
0:28:47; 2. Zuzana Stoličná, RunForFun, 0:29:20; 3. Ga-
briela Urbanová, Piešťany, 0:38:18; muži nad 70: 1. Ján 
Kocák, Junior Holíč, 0:32:35; 2. Květoslav Hána, VHS Plus 
Veselí n. M., 0:36:21; 3. František Hradňanský, Baník Han-
dlová, 0:40:46

»

 moravsko-slovensky bezecky pohár

■ Ján Dobiáš

Beh Jurským parkom

Partner pre revitalizáciu Vašich bytových domov

Bezplatná linka 
0800 500 144

www.pmgstav.sk

Kontaktná osoba pre Váš región +421 908 916 635,e-mail: info@pmgstav.sk 

GRAND-REALITY Skalica
www.grand-reality.sk

0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
Nový byt - posledný v Skalici 2-izbový s terasou 7 m2 , 
výmera 42 m2, za cenu 38.830 euro, komora, pivnica +
parkovacie miesto v cene. 
Novostavba – bungalov 4+1 vo Vrádišti cena 83.000€

Pozemok vo vinohradoch  2900 m2 - v Skalici
Cena 9.900 €
Novostvba - RD 3+kuchyňa, jedáleň s garážou a 
pekným pozemkom v Skalici zľava 10.000,- euro
Cena spolu :  126.500€  tel.: 0903 473 262

Kancelária RK zo zadu Mestského úradu v 
Skalici
e.mail.:    grandreality@centrum.sk
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Mňe sa ešťe nechce
No tak už si teda na dúchoďe, 
gdegdo by rád ťa pustil k voďe. 
Gdekomu, že si tu, už vadí, 
málogdo je milý a nik nepohladí. 
Už pohledem ti gdegdo ríká: 
daj pokoj, zalez do kurníka.
Já odpovím mu lehce:

mňe sa ešťe nechce.

Prožils už kus života, nebyl krátký, 
ku predu, levá, nikedy spátky. 
Už za sebú máš všecky -izmy 
dni slastné ba i kataklizmy. 
Tak zalez ňegde do díry,  
a rovnaj si své papíry.
Já odpovím mu lehce,

mňe sa ešťe nechce.

Nereším já to, co už bylo, 
a co mňa treba potrápilo. 
Já sem včil tady, plný síly, 
tak sa zmír s tým, múj chlapče milý. 
Nebudu už skaly lámat, 
úsmjev, pohodu chcem dávat.
Já povidám mu lehce,

mňe sa ešťe nechce.

A že mňa čeká bolest, slota? 
Podívaj na Karla Gotta - 
starší je a plný síly, 
tak proč by sme my jiní byli. 
Pochovat by chcel nás ňegdo rád? 
Nás to tu baví - trápit se i radovat.
Já povidám nim lehce,

mňe sa ešťe nechce.

■ Michal Janota

oddych

V sobotu 13. júla 2013 sa konala 
vo Vrádišti súťaž vo varení guláša. 
MO v spolupráci s Obecným úra-
dom usporiadali tento rok nultý 
ročník súťaže vo varení gulášu pod 
názvom „Varí celá dedina“.
Súťaž sa uskutočnila na futbalovom 
ihrisku. Do súťaže sa mohol zapojiť 
každý nadšenec dobrého varenia. 
Súťažilo 6 družstiev, v každom družstve po troch a mali 
uvariť čo najchutnejší a najlepší guláš. A veruže sa darilo 
všetkým účastníkom a 3-členná porota mala veľmi ťažkú 
úlohu určiť, ktorý guláš bol ten najlepší. Okrem farby, vône, 
hustoty a uvarenosti mäsa hodnotili aj jeho celkovú chuť. 
Všetky body porotcov sa nakoniec spočítali a prvenstvo si 
odniesol guláš, ktorý uvarili členky Únie žien, na druhom 
mieste boli športovci TJ Družstevník a tretie miesto patrilo 

družstvu zloženému z česko – sloven-
ského teamu Pivak team.
Po slávnostnom vyhlásení výsledkov a 
odovzdaní cien nasledovala ochutnáv-
ka uvarených gulášov a voľná zábava 
pri hudbe. Nezabudlo sa ani na tých 
najmenších,  pre nich boli nachystané 
špekáčiky na opekanie. Športoví priaz-
nivci si tak isto prišli na svoje sledova-

ním futbalu, lebo sa tu konal už 45. ročník futbalového tur-
naja za zomrelých športovcov Vrádišťa za účasti mužstiev 
z Trnovca a Kátova.
Vládla tu dobrá atmosféra, o ktorú sa postaral aj dobrý mo-
derátor p. Lantoš a tak to má aj byť. Podstatou týchto súťaží 
je vždy dobrá zábava.
A teraz sa už tešíme na ďalší ročník tejto súťaže.

■ Konečná

Súťaž vo varení guláša

ZOC MAX Skalica pripravilo pre svojich návštevníkov už 6. 
ročník Letnej spotrebiteľskej súťaže, ktorá sa považuje za 
najväčšiu marketingovú akciu. „Súťaž mala po minulé 
roky veľký úspech, hlavne pre zaujímavé a hodnotné 
ceny, ktoré aj tento rok venovali do súťaže predovšet-
kým nájomcovia ZOC MAX Skalica a naši obchodní 
partneri,“ povedala Daniela Takáčová, riaditeľka ZOC MAX 
Skalica.
Súťažiť sa bude o 40 hodnotných cien. Hlavnou výhrou je 
nákup nábytku podľa vlastného výberu v hodnote 1 100 € 
v predajni nábytku Meuble, nachádzajúcej sa v ZOC MAX 
Skalica na poschodí. Ďalšie skvelé ceny venovali naši TOP 
partneri:
Kúpele Piešťany - 8-dňový kúpeľný pobyt pre 2 osoby-Bal-
nea Splendid***
Cestovná kancelária KVALITA TOUR - 7-dňový  zážitkový 
zájazd pre 2 osoby- Vodice Tribunj Dalmácia
MERKUR HERŇA - LCD TV LG
DOMOSS EURONICS - notebook HP Compaq Presario.

Spoločnosť AUTO VALUŠEK služby s.r.o. - zapožičanie auta 
Kia cee‘d s plnou nádržou na víkend.
Aquapark AQUACITY Poprad - 5x víkendový pobyt pre 2 
osoby, spojený s vitálnym svetom.
Súťaž bude prebiehať od 1.8. do 15.9.2013. Ako sa zapojiť? 
Stačí v ZOC MAX Skalica nakúpiť nad 10 € a vyplniť zlosova-
teľný kupón, ktorý sa opečiatkovaný vhodí do urny priamo 
v prevádzke, v ktorej sa nakúpilo. Verejné losovanie za prí-
tomnosti notára prebehne v ZOC MAX Skalica na prízemí, 
pri aute KIA cee‘d dňa 17. septembra 2013.
Všetci výhercovia budú telefonicky oboznámení o výhre a 
výherná listina bude zverejnená na našej webovej stránke: 
www.zocmax.sk/skalica
„Nakupovanie v ZOC MAX Skalica by si nemali naši ná-
vštevníci nechať ujsť, nakoľko im letné nákupy môže 
spríjemniť aj radosť z peknej výhry,“ srdečne pozvala 
Daniela Takáčová. 

Leto s MAXOM 
znamená nielen nákupy, ale aj výhry.

ČAKÁ NA ADOPCIU V SKALICKOM ÚTULKU

Meno: Besinka
Plemeno: rotweiler
Vek: 1,5 - 2 roky
Pohlavie: fenka
Kastrácia: áno
Popis: Besi spolu 
s Leom (už adoptovaný) bola 09.07.2013 
odobratá od jednej neslávnej rodiny, ktorá 
má vždy doma v zásobe zopár psov. Besinka 
bola vyše roka na metrovej reťazi, ktorá sa jej 
už zarezávala do krku. Povahovo je to najge-
niálnejšia fenka v útulku :). Je milá, múdra, 
znášanlivá, teší sa zo života, vôbec nič si ne-
vydobíja silou. Besi je jednoducho úžasná, pu-
sinkovať ju od rána do večera ♥. Čaká na Vás 
v útulku. Je na adopciu s adopčnou zmluvou 
a poplatkom.
Príchod do útulku: júl 2013
Kontakt: Zuzana Mihová – tel.: +421 902 460 378 
Kaja Gažíková – mail: gazikova9@gmail.com
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tajni ky

Nahý muž stojí pred zrkadlom. Dlho 
hladí na svoju neoholenú tvár, na hru  
zarastenú ako gorila, do svojich krvou 
podliatych o í, na ovisnutú kožu             
a pivné brucho. Potom pozrie na 
poste , kde leží krásna, mladá žena        
a zadudre popod nos:
- Ako môže niekto ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk

Hrajte o TRIčKO EXTRAVAGANZA. Správnu odpoveď pošlite do 26.8.2013 na e-mailovú adresu sefredaktor@
prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica. Tajnička 
z minulého čísla: „...zistila minulú noc, tak ani posledný“. Výherca z minulého čísla: Mária Ondrisková, Jablonica. 
Výherca získal hrnček s fotografiou Davida Hanzalíka.

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

2 9 3 1 6
5 8 6 4 9
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1 6 4
8 5

1 5
4 9 1 6 3

7 5 1

9 8 6 3 4 7 1
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9 5 8 4
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2 4 5
6

6 1 3 4

ZELEROVÝ ŠALÁT

SUROVINY:
1. fľaša zaváraného zeleru (TESCO), šťavu vytlačiť 
celý pohár
2. 1/2 plechovice ananásu nakrájaného na malé 
kúsky
3. malá plechovica kukurice (nemusí byť celá)
4. šunka nakrájaná na tenké plátky podľa potreby
5. pór nakrájaný na kolečká
6. 2 polievkové lyžice majonézy
7. 20 dkg nastrúhaného syra (Tehla)

POSTUP:
Všetky suroviny navrstviť podľa postupu od 1 - 7 a 
nemiešať. Vrstvíme na seba postupne, a dáme do 
chladničky.
Až na druhý deň premiešame.

Dobrú chuť!
praje Andrea Ivánková, Kopčany

Ak máte zaujímavý recept, o ktorý sa chcete podeliť 
s čitateľmi, zašlite ho s aspoň jednou fotkou jedla na e-mail: 
sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou na adresu 
OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

bezplatná

RIADKOVÁ INZERCIA
v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať 

■ mailom na adresu sefredaktor@prozahori.sk  

■ alebo poštou na adresu 
OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

oddych

Predám Anjelské trúby /durmany/, farby biela a ružová. 
Tel. 02 65 96 82 32

Prenajmem garáž na L. Svobodu v Skalici, tel.: 
0948224669

Pôžička pre zamestnaných, dôchodcov 0915723250

foto: internet
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  Iba teraz A

K
C

IO
VÁ

 Z
ĽA

VA
 5 %

  
na prvých 6 m

esiacov


  G

A
R

A
N

C
IU

 V
Ž

D
Y

 N
IŽ

Š
E

J C
E

N
Y

  
za dodávku energií počas celej doby dodávky

3 JED
N

O
D

U
C

H
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K

Y  
A

K
O
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ŠETRIŤ A

 V
YH

RA
Ť:

1. P
R

IN
E

S
TE

 S
I V

Y
Ú

Č
TO

VA
C

IU
 FA

K
TÚ

R
U

 D
O

 VA
Š

E
J P

R
E

D
A

JŇ
E

 O
2

 
K

 podpisu zm
luvy potrebujete Vašu aktuálnu vyúčtovaciu faktúru  

od Vášho súčasného dodávateľa elektriny a plynu.

2. U
Z

AT
V

O
R

TE
 Z

M
LU

V
U

 N
A

 D
O

D
Á

V
K

U
 E

N
E

R
G

IÍ

 
P

o podpise zm
luvy za Vás zrealizujem

e zm
enu dodávateľa zadarm

o.

3. Z
ÍS

K
A

JTE
 M

IM
O

R
IA

D
N

E
 V

Ý
H

O
D

Y

 


 M
ožnosť zapojiť sa do S

Ú
ŤA

Ž
E

 o 5× S
am

sung G
alaxy Young

 


 10 € B
O

N
U

S
 za každú podpísanú zm

luvu na elektrickú energiu a plyn

 


 Iba teraz A
K

C
IO

VÁ
 Z

ĽA
VA

 5 %
 na prvých 6 m

esiacov

 


 G
A

R
A

N
C

IU
 V

Ž
D

Y
 N

IŽ
Š

E
J C

E
N

Y
 za dodávku energií počas celej doby dodávky

P
ríď

te si po Vaše výhody do:

Vaša predajňa O
2:

O
2 Predajňa

O
D

 Tesco, M
allého 53

909 01  Skalica

do 31. 8. 2013


