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Mlčanie je jedna z vlastností dokonalosti. 

Letné prázdniny sú za nami a 
veruže boli tohtoročné veľmi 
horúce. Slniečko nám dalo 
veľa slnečných lúčov na čo 
najlepšie využitie a strávenie 
dovoleniek. Každému z nás 
vyhovuje iný typ odpočinku 
a aj iný kút sveta na oddych. 
Patrím k tým, čo radi spo-
znávajú krásu našich končín. 
Spomenula som si, ako ma 
moji rodičia spolu s bratmi 
brávali na jednodňové výlety, 
z ktorých si kopu pamätám 
do dnešného dňa. Sama ne-
viem, či za to môžu spomien-
ky z detstva alebo za to môže 
genetika, ale tak isto trávim 
letné prázdniny aj ja. Ráno 
sadneme do auta a večer sa 
vraciame domov unavení, ale 
s kopou zážitkov spojených 
s krásnymi miestami, ktoré 
sme v ten deň navštívili. A 
samozrejme nechýbajú ani 
úsmevné spomienky, ktorých 
je neúrekom. Verím, že aj Vy 
naši čitatelia, ste strávili letné 
dovolenkové obdobie podľa 
svojich predstáv a splnili sa 
všetky vaše očakávania, ktoré 
ste vkladali do dovolenky. 
Odpočinutí a oddýchnutí sa 
vrháme do práce v plnom na-
sadení a žiaci opäť zasadnú 
do lavíc, ktoré len pred pár 
týždňami opustili. Kolotoč 
povinností a starostí sa opäť 
začína. Všetkým ľudom 
s dobrým srdcom prajem, aby 
čo najdlhšie čerpali zo sily a 
energie, ktorú získali počas 
dovolenky a žiakom prajem 
úspešné vkročenie do nového 
školského roka.

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Na cesty už aj s podomácky 
vyrobeným traktorom

Od 1. septembra 2013 už je možné prideliť zvláštne evi-
denčné číslo obsahujúce písmeno C vozidlám, ktoré nie 
sú schválené na prevádzku v premávke na pozemných ko-
munikáciách, ak sú používané na poľnohospodárske práce ale-
bo lesné práce na základe žiadosti jeho vlastníka. Medzi takéto 
vozidlá patria najmä podomácky vyrobené traktory a ich 
prívesy ale aj včelárske vozidlá.
Prevádzkovateľ vozidla doposiaľ nesmel v premávke na pozemných 
komunikáciách prevádzkovať vozidlo, ktoré nebolo schválené na 
premávku na pozemných komunikáciách. Čiže také vozidlo, ktoré 
nemalo osvedčenie o evidencii časť I a II, ani technické osvedčenie 
vozidla. Ministerstvo vnútra SR intenzívne participovalo na tom, 
aby bolo možné v maximálnej miere vyjsť v ústrety prevádzkova-
teľom aj takýchto strojov tak, aby boli spokojní, avšak za podmie-
nok dodržania dopravno-bezpečnostných požiadaviek. 
Od 1. septembra je možné požiadať dopravný inšpektorát 
o zaevidovanie takéhoto vozidla. K tomu je však potrebné 
predložiť žiadosť s týmito údajmi:
a) meno a priezvisko vlastníka, dátum a miesto jeho narodenia a 
adresu pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
b) názov, adresu sídla a identifikačné číslo vlastníka vozidla, ak ide 
o právnickú osobu, ako aj osobné údaje podľa písmena a) o osobe, 
ktorá koná v mene tejto právnickej osoby,
c) základné technické údaje vozidla, a to
    1. značku, obchodný názov, typ, druh, kategóriu, identifikačné 
číslo vozidla a obchodné meno výrobcu vozidla, ak tieto údaje 
možno zistiť,
    2. dĺžku, šírku a výšku vozidla,
d) fotografie vozidla spredu, zboku a zozadu,
e) odôvodnenie žiadosti vrátane predpokladanej trasy a času pou-
žívania tohto vozidla v cestnej premávke,
f) dátum a podpis žiadateľa.
Dopravný inšpektorát následne vozidlo zaeviduje a pridelí 
mu zvláštne evidenčné číslo, ktoré môže byť pridelené naj-
viac na tri kalendárne roky a vydá mu osvedčenie. Žiadosť 
podlieha správnemu poplatku za jeden kus tabuľky s evidenčným 
číslom vo výške 33 eur.
Takéto vozidlo bude možné používať na cestách III. triedy, 
miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách za 
nezníženej viditeľnosti. Ak by občan potreboval vozidlo použí-
vať aj na iných cestách, musí požiadať dopravný inšpektorát o po-
volenie výnimky, ktorej vydanie je už bezplatné. ■ KR PZ v Trnave

Znova výborný Maringota fest
Ako každé leto, tak i toto leto je plné festivalov. Minulý 
rok odštartoval nový festival v netradičných priestoroch 
s názvom Maringota fest.

Tento rok sa Maringota 
fest konal v dňoch 16. 
– 17. augusta v lome 
nad golfovým ihris-
kom v Skalici. Aj tento 
rok mali organizátori 
pripravený bohatý pro-
gram, pripravený areál 

a taktiež im k úspešnosti podujatia prialo počasie.
Po príchode každého návštevníka očaril nádherne nasvietený 
lom v priestoroch, atmosféru taktiež dopĺňala čajovňa alebo 
stanové mestečko. Na už druhom ročníku sa predstavili zaují-
mavé skupiny. V piatok INDIENAMI, ZVA 12-28, ŽENA Z LESO-
PARKU. O zábavu do ranných hodín sa postarali DJ TRUHLÍK a DJ 
LIXX. V sobotnom programe sa predstavili RANNÉ TOPORENIE, 
CARPET CABINET, PITCH BENDER, tak ako aj v piatok tak aj v so-
botu sa o zábavu do ranných hodín postarali DJs TOM HOLIČ, 
PETE LOOP, SOURCECODE.

Spokojnosť s festivalom vyjadrujú samostatní návštevníci na 
facebook-ovej stránke festivalu. „Chalani, musím povedať, 
že Maringota bola fenomenálna!… a nedá mi vypichnúť 
afteparty do skorých ranných hodín. Díky moc za krásny 
víkend!!!“ povedala Andrea Šagátová. Organizátori festivalu 
potvrdili na sociálnej sieti aj ďalší ročník. „Ďakujeme všetkým 
za účasť, podporu a úžasný druhý ročník. Tešíme sa na Vás 
o rok…“ ■ Erik Formánek, foto: Gabriel Kuchta

Lucius Annaeus Seneca
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Pezinská Baba ostáva 
aj počas rekonštrukcie 

prejazdná
Rekonštrukcia cesty na Pezinskej Babe 
pokračuje podľa harmonogramu a bez 
výrazného obmedzenia dopravy.

V súčasnosti sa rekonštruujú tri havarijné 
úseky, kde je doprava riadená svetelnou 
signalizáciou. V tomto roku ide o najnáklad-
nejšiu investíciu, predpokladaná náklady sú 
2,3 mil. €.

„S rekonštrukčnými prácami Pezinskej 
Baby sme výrazne pokročili. Prebieha 
pilotáž, spevňovanie podložia, ktoré 
bolo rozbité a veľmi nám hrá do karát 
aj počasie. Je to už pokročilá fáza tak, 
aby sme do jesene stihli sprevádzkovať 
celú Pezinskú Babu,“ povedal župan Pavol 
Frešo. Zároveň doplnil, že robia všetko pre 
to, aby bola cesta stále prejazdná, a najmä 
bezpečná.

S rekonštrukciou troch havarijných úsekov 
na ceste II/503 z Pezinka do Perneka začala 
župa začiatkom júla. Všetky tri lokality sa 
robia naraz v rámci jednej stavby.

Na Babe bola porušená stabilita, vytvárali sa 
pozdĺžne trhliny a zosúvali sa časti vozovky. 
Ak by kraj nepristúpili k rekonštrukcii, hrozil 
by úplný zosuv časti telesa. Havarijný stav 
cesty na Pezinskej Babe spôsobili podľa žu-
pana Pavla Freša tri faktory, ktorými sú vek 
cesty, vlhkosť a nerešpektovanie zákazu 
prejazdu ťažkých nákladných áut.

V Bratislavskom kraji je tento rok 1500 – 1700 
detí, ktoré napriek žiadosti neboli prijaté do 
škôlky. Z tohto dôvodu sa župa rozhodla podporiť 
obce, ktoré majú materské školy v kompetencii.

Projekt Naša škôlka – 
Náš kraj poskytne ob- 
ciam dotácie na zvýšenie 
kapacity materských 
škôl. Počet miest v škôl-
kach by sa do konca roka 
v niektorých samosprá-
vach mohol zvýšiť o 10 až 
15 percent. 

„Akútnu situáciu s ma-
terskými školami chce-
me riešiť v spolupráci 
so starostami. Bratislavská župa v rámci svojho 
dotačného mechanizmu aj vzhľadom na to, že v júni 
schválila nový Program hospodárskeho a sociálne-
ho rozvoja, zadotovala nové miesta v materských 
školách,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. Kraj 
je pripravený poskytnúť mestám, mestským častiam a 
obciam v regióne prostredníctvom dotácií finančnú po-
moc vo výške od 5- do 8-tisíc EUR na samosprávu. „Pod- 
mienkou je, že mestá a obce musia ešte v tomto roku 
vytvoriť nové miesta v materských školách,“ doplnil 
Pavol Frešo.

V regióne je podľa župana približne 20 samospráv, kto-

ré už majú rozpracované projekty na zvýšenie kapacít 
stavebnými úpravami, pristavovaním alebo dovybavo-
vaním nových priestorov, ale chýbajú im finančné pros-
triedky. Časť z nich poskytne BSK. „Predpokladáme, že 

do konca roka by sa ka-
pacita miest v škôlkach 
mohla v regióne zvýšiť 
o 10 až 15 percent,“ do-
plnil Pavol Frešo.

Bratislavský samospráv-
ny kraj sa v zmysle pri-
jatého programu hospo-
dárskeho a sociálneho 
rozvoja bude podieľať 
v budúcnosti na riešení 
tejto situácie. Nový pro-

gram umožňuje podľa župana podporovať aj predškol-
ské zariadenia, predškolskú výchovu a kraj chce mať za 
partnerov obce, pretože tie najlepšie rozumejú tomu, 
aká je situácia v ich mikroregióne. Kraj je jedným z regió- 
nov, kde rastie počet obyvateľov a rozširujú sa prímest-
ské konglomerácie a satelitné mestečká. Dôraz preto 
treba dávať na služby pre rodiny.

Na septembrovom Zastupiteľstve kraja predloží župan 
návrh v zmysle VZN o poskytovaní dotácií, na základe 
ktorého bude môcť Bratislavský kraj finančne podporiť 
rozšírenie kapacít vo vybraných samosprávach. Návrh 
musí predtým schváliť dotačná komisia.

Bratislavská župa spúšťa projekt 
Naša materská škola - Náš kraj

Kraj chce zachovať železničnú trať 
do Plaveckého Mikuláša

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR chcelo zrušiť železničnú dráhu Plavecké 
Podhradie – Plavecký Mikuláš. Do prenájmu ju pon-
úklo Bratislavskému kraju, ktorý ju má prevádz- 
kovať. Kraj zásadne nesúhlasí s jej zrušením, chce 
ju zachovať a využívať aj na rozvoj cestovného ru-
chu. So zachovaním trate počíta aj nový územný 
plán kraja.

Železnica slúžila od 2. svetovej vojny, no po revolúcii 
v roku 1989 sa doprava postupne obmedzovala, až sa 
zrušila ako nerentabilná. To sa na nej podľa župana Pav-
la Freša aj podpísalo. Ako tiež uviedol, predchádzajúca 
zastávka Plavecké Podhradie je zatiaľ v poriadku a do 
Rohožníka chodia nákladné vlaky. „Záujmom Brati-
slavskej župy je, aby sa revitalizovala táto trať 
pre potreby cestovného ruchu a aby sme v spo-
lupráci s obcou a občianskymi združeniami trať 
odtiaľto až do Rohožníka pre turistov otvorili,“ 
povedal Pavol Frešo.

V prvej fáze sa má 
trať vyčistiť a sfunkč-
niť, aby sem mohli 
chodiť turisti. Kraj 
uvažuje napríklad o 
drezine, ktorá by to 
spojila od Rohožníka. 
„Ďalej zvažujeme 
aj na základe dopy-
tov starostov, aby 
tu fungovala bežná 
denná doprava. 
Niečo podobné už 
má Bratislavská 
župa roky zrealizované na trati medzi Zohorom a 
Záhorskou Vsou,“ priblížil župan. Obnova dennej do-
pravy je aj v súlade s dopravnou stratégiou Európskej 
únie, ktorá predpokladá postupný presun hromadnej 
dopravy z cestnej na koľajovú.

Regionálna verejná hromadná doprava by mala 
byť tvorená integrovanou hromadnou dopravou, 
ktorej základom bude koľajová doprava s násled-
ným dobudovaním nových úsekov železničných 
tratí, napríklad s predĺžením predmetnej trate 
do Senice cez Jablonicu (ktorá je už teraz čias-
točne vybudovaná). „V spolupráci s Trnavským 
krajom tiež uvažujeme o tom, že by ďalej 
pokračovala cyklotrasa. Sú tam vybudované 
pomerne silné podložia, nie sú tam koľajnice, 
takže zatiaľ by sme tam uvažovali z európ-
skych zdrojov vybudovať cyklotrasu smerom 
až do Jablonice,“ dodal župan Pavol Frešo.
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Bratislavský kraj má medzi svojimi prioritami 
viacero projektov zameraných na kultúru a za-
chovanie kultúrneho dedičstva, medzi inými aj 
obnovu Malokarpatského osvetového strediska 
v Modre.

„Obnova Malokar-
patského osveto-
vého strediska je 
medzi prioritami 
Bratislavskej župy. 
Máme vypraco-
vanú projektovú 
dokumentáciu aj 
platné stavebné 
povolenie. V súčas-
nosti čakáme na 
výzvu Operačného programu Bratislavský kraj 
prípadne na inú výzvu, v rámci ktorej by mohol 
byť tento projekt predložený,“ priblížil župan Pavol 
Frešo. Predpokladané náklady sú 2,5 mil. €. Za penia-
ze z eurofondov by sa zrekonštruovala budova kaštieľa 
alebo obnovila záhrada.

Na prezentáciu dejín bratislavského regiónu, vrátane 
významných osobností, chce župa zriadiť Pamätnú 
miestnosť. „Podarilo sa nám získať viacero hmot-
ných dokladov, ktoré sa viažu k dejinám brati-

slavského regiónu. 
Sú to historické 
mapy, dokumenty, 
fotografie ako aj 
nábytok po prvom 
bratislavskom žu-
panovi Samuelovi 
Zochovi,“ spresnil 
Pavol Frešo. Mobiliár 
získala župa darom 
od pani Zory Vanovi-
čovej z Bratislavy. Ide 

o historický meštiansky nábytok z 20.-40. rokov 20. 
storočia, konkrétne sedacia súprava, písací pult a se-
kretár, ktorý používal Samuel Zoch vo svojej pracovni.

BSK dlhodobo vyvíja aktivity  nad rámec kontextu 
svojich kompetencií v oblasti ochrany a prezentácie 
kultúrneho dedičstva. Či už prostredníctvom zriaďo-

vaných organizácií (Malokarpatské múzeum Pezinok, 
Malokarpatské osvetové stredisko Modra, Malokar-
patská knižnica v Pezinku) alebo aj formou tematicky 
orientovaných podujatí a projektov.

Kraj chce z eurofondov obnoviť 
Malokarpatské osvetové stredisko v Modre

  9:00 ŠPORTOVÉ TURNAJE 
  tenis, futbal, hokejbal, beachvolejbal, hokej
  Prvý ružinovský galavečer boxu
  medzištátne zápasy v olympijskom boxe
  Dom kultúry Ružinov

 10:00 FOLKFEST RUŽINOV 
  10. ročník folklórneho festivalu
  FS Skorušina, FS Nadšenci, FS Ekonóm,
  FS Karpaty a mnoho ďalších.
 20:00 SĽUK - KRÍŽOM-KRÁŽOM
  Areál hier Radosť Štrkovec

SOBOTA 28. 9. 2013

 11:00 SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA
  Kostol sv. Vincenta de Paul

 13:00 RUŽINOVSKÁ CYKLOČASOVKA
  Ružinovská ulica 

             Areál hier Radosť Štrkovec   
 15:00 STORY

 16:00 slávnostné otvorenie

 16:20 FUNNY FELLOWS

 17:45 DALIBOR JANDA

 19:00 CIGÁNSKI DIABLI

 20:15 ZUZANA SMATANOVÁ
  Moderuje: Richard Vrablec

NEDEĽA 29. 9. 2013

RUŽINOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI 2013 
a OTVORENIE ŽUPNEJ JESENE

www.zupnajesen.sk www.ruzinov.sk
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Tri týždne od spustenia 
sa vo fotosúťaži uchádza 

o prvenstvo 150 fotiek

Život v bratislavskom regióne – Ukáž 
leto v kraji je už druhý ročník fotosú-
ťaže, ktorú spustili Bratislavský sa-
mosprávny kraj a krajská organizácia 
cestovného ruchu Bratislava Region 
Tourism.

Zapojiť sa dá do nej ešte mesiac – do konca 
septembra. Fotosúťaž odštartovala na začiat- 
ku augusta na portáli www.ephoto.sk.

„Verím, že sa nám znova podarí motivo-
vať stovky ľudí k tomu, aby trávili svoj 
čas aktívne a zároveň ukázať, aká turis- 
ticky atraktívna je Bratislavská župa. 
Príjemne ma prekvapil záujem všetkých 
fotografov už pri zimnej fotosúťaži a 
ukazuje sa, že súťažiť majú chuť aj tento 
raz,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo, kto-
rý prevzal záštitu nad fotosúťažou.

Nadšení fotografi môžu súťažiť v troch kate-
góriách: Moje mesto, moja obec, Vinárstvo 
a vinohrady či v špeciálnej letnej kategórii 
Ukáž leto v kraji. Práve v nej sa nebude 
hodnotiť striktne kvalita fotografií, ale skôr 
emócia. Bratislavský kraj ponúka mnoho 
aktivít nabitých energiou. Odvážlivci môžu 
skúsiť rafting, MTB, hydrospeed, wakeboard 
alebo windsurf. Pri akcii sa treba odfotiť 
a ostatným ukázať, ako sa dá zabiť nuda 
v kraji. Kategória je podporená aj akčným 
videom: http://www.youtube.com/
watch?v=lBEbmbM6hAM. To do dnešné-
ho dňa videlo takmer dva a pol tisíca ľudí.

Druhý ročník fotosúťaže vyhlásila krajská 
organizácia cestovného ruchu Bratislava Re-
gion Tourism, aby spropagovala atraktívne 
miesta a podujatia regiónu a tým podpori-
la jeho návštevnosť. Spolu s Bratislavským 
samosprávnym krajom sa rozhodli spustiť 
pokračovanie fotosúťaže po zimnom prvom 
ročníku, do ktorého bolo prihlásených vyše 
600 fotografií.

Fotografie bude aj tento raz hodnotiť porota 
zložená z profesionálnych fotografov a zá-
stupcov organizátora ako aj minuloročného 
víťaza fotografickej súťaže. Na najlepších 
fotografov čakajú atraktívne ceny a po 
ukončení fotosúťaže je plánovaná vernisáž 
víťazných fotografií. Podrobné informácie 
možno nájsť na: www.ephoto.sk/leto

V posledný augustový 
víkend sa v krásnom pro-
stredí Zámockého parku 
v Malackách uskutočnil 
2. ročník Poľovníckeho 
dňa. Bohatý kultúrny 
program a množstvo 
gurmánskych špecialít 
pritiahlo množstvo náv- 
števníkov.

Za dychovej hudby Malačané sa návštevníci kochali 
predstavením sokoliarov a následne slávnostne zahájili 
poľovnícky deň Svätohubertskou poľovníckou omšou. Tú 
doplnila procesia s obetovanými zvieratami v sprievode 

melódií speváckeho zboru 
ADOREMUS. 

Históriu poľovníctva v regi-
óne priblížila výstava v Ma-
lackom kaštieli, bývalom 
sídle Pálffyovcov, ako aj pre-
chádzky Zámockým parkom 
so sprievodcom. 

Pravú poľovnícku zábavu si 
prišiel užiť aj bratislavský 

župan Pavol Frešo. Ten už v minulosti poľovnícke organi-
zácie podporil aj finančne, keď Bratislavský samospráv-
ny kraj zadotoval projekt Obvodnej poľovníckej komory 
v Malackách na vyčistenie lesov od odpadkov.

V Malackách sa poľovalo na dobrú náladu



Župná jeseň v regióne
                          je tu pre Vás !

Podujatia Župnej jesene

www.zupnajesen.sk

Ofi ciálne otvorenie Župnej jesene 
a Ružinovské hody 2013

28. 9. – 29. 9. 2013

Župná šarkaniáda
12. 10. 2013, letisko Vajnory 

Jablkové hodovanie
12. 10. 2013, mestá a obce v kraji

Župné Vianoce v Stupave
14. 12. 2013, Stupava

Deň otvorených pivníc 
15. 11 – 16. 11. 2013
v mestách a obciach 

Malokarpatskej vínnej cesty
Župná zabíjačka
December 2013

Vinobranie Rača
13. 9. – 15. 9. 2013, Rača

Vinobranie Modra
13. 9 – 15. 9. 2013, Modra

Krumpolový deň
14. 9. 2013, Sološnica

Malokarpratské Vinobranie Pezinok
20. 9. – 22. 9. 2013 Pezinok

Dúbravské hody
21. 9. 2013, Dúbravka
Hasprunský dubák

21. 9. 2013, Studienka
Dni regionálnej kuchyne

26. 9. – 28. 9. 2013 Bratislava,
Primaciálne námestie

Karloveské hody
September 2013, Karlova Ves
Sezóna husacích špecialít

September – November 2013, 
Slovenský Grob

Slávnosti kapusty “Dni Zelá“
4. 10. – 6. 10. 2013, Stupava

Hrozno, Burčiak, Víno
Október 2013, Pezinok



Chcete urobit nieco pre svoje zdravie?
Chcete zlepšiť svoj zdravotný stav?

Vyskúšajte ayurvédu, viac ako 5000 rokov starú liečebnú metódu pochádzajúcu z Indie,
s ktorou sa možete teraz zoznámiť v HOTELI PATRIOT**** v Skalici.

V dňoch 12.-13. 9. 2013 v čase od 9:00-21:00 hod. Vás srdečne 
pozývame do nášho RELAX CENTRA,

v ktorom máte možnosť sa s ayurvédou zoznámiť.

Dátum a hodinu objednania, prípadne podrobnejšie informácie
Vám rada poskytne recepcia HOTELA PATRIOT**** 

na tel: +421 34 69 77 777.

Môžete nám vysvetliť, čo vlastne ayurvéda je?
Najstarší liečebný systém na svete, veda o zdraví, dlhovekosti a harmónii.

Čomu ayuvéda pomáha?
Navráteniu vlastnej prirodzenosti, zdraviu a harmónii. Pomáha porozumieť 
vlastnému organizmu a tým zlepšiť jeho zdravoný stav.

Akou formou bude liečenie prebiehať?
Buď formou diagnostiky alebo formou liečebných masáží.

Čo znamená ayurvédska masáž?
Liečebné masáže sa vykonávajú horúcim ayurvédskym olejom, pričom dochádza 
k prehriatiu celého organizmu. Ayurvédske oleje si pripravujem sám z liečivých 
bylín. Masáž trvá asi 90 minút.

Je potrebné procedúry opakovať?
Záleží na zdravotnom stave zákazníka a jeho predstave o dosiahnutom výsledku. 
Opakovanie masáží nie je nutné, ale v niektorých prípadoch je veľmi vhodné.

Môžu sa ayurvédy zúčastniť aj ľudia užívajúci lieky predpísané od lekára?
Samozrejme. Cieľom ayurvédy je ich užívanie obmedziť.

Všetky ayurvédske masáže a terapie bude vykonávať 
dlhoročný odboník na túto liečebnú metódu p. Antonín Klap. 

Položili sme mu niekoľko otázok:

,
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ČAKÁ NA ADOPCIU V SKALICKOM ÚTULKU

VASIL
Plemeno: kríženec stredného vzrastu
Vek: 2-3 roky
Pohlavie: pes
Kastrácia: áno

Popis: Vasil je veľmi inteligentný úžasný mla-
dý pes, ktorý sa rýchlo učí. Dokonca prevy-
chováva mladších psích útulkáčov :). Je veľmi 
rozumný a aktívny, takže potrebuje aktívneho 
majiteľa :). Adopciou Vasilka získate skvelého 
psieho kamaráta, s ktorým vám nikdy nebude 
smutno. Nevieme, prečo psík s takou bezpro-
blémovou a znášanlivou povahou je u nás tak 
dlho...
Výška v kohútiku je cca 45-50 cm. Podmien-
kou osvojenia je poriadne oplotenie pozemku. 
Vasilko je veterinárne ošetrený, teší sa na Vás 
v útulku :). Na adopciu s adopčnou zmluvou a 
poplatkom.
Príchod do útulku: október 2012
Kontakt: Kaja Gažíková - gazikova9@gmail.com, 
Zuzana Mihová - tel.: +421 902 460 378, 
Romča Šenková - rsenkova@gmail.com

Mesačník ProZáhorí vám 
prináša seriál venovaný 
ochrane práv spotrebite- 
ľov. Prvý diel je venovaný 
vašim právam pri nákupe 
cez internet.

Je spotrebiteľ chránený zá-
konom?
Áno, práva spotrebiteľa ustanovuje zákon č. 108/2000 Z.z. 
o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásiel-
kovom predaji (ďalej len „zákon“). Predaj cez internet je 
jednou z foriem zásielkového predaja a vzťahujú sa naň 
ustanovenia §§ 1 až 4 a §§ 9 až 16 zákona. Predávajúci ne-
smie pri predaji ustanovenia zákona porušiť a ani zmluva, 
ktorú predávajúci navrhuje nesmie porušovať zákon. Tie 
ustanovenia zmluvy, ktoré zákonu odporujú sú neplatné i 
keby s nimi spotrebiteľ pôvodne súhlasil, hoci aj podpisom 
na písomnej zmluve. Následky takejto neplatnosti znáša 
predávajúci. Celý text zákona nájdete napríklad na adrese: 
http://bit.ly/15ASO3u
Kto je spotrebiteľ?
Spotrebiteľom podľa zákona je každá fyzická osoba, ak 
kupovaný tovar alebo služba osobe neslúžia na výkon pod-
nikania. Spotrebiteľom je aj živnostník, ak kupovaný tovar 
nekupuje v rámci svojho živnostenského podnikania ale 
napríklad do domácnosti.
Kedy môžem odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar?
Odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ do siedmych pracov-
ných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zmluvou je myslená nie 
len písomná zmluva, ale aj samotný vzťah medzi predá-
vajúcim a kupujúcim, ktorý vznikol okamihom objednávky 
tovaru kliknutím v internetovom obchode predávajúceho. 
Spotrebiteľ nemusí žiadnu zmluvu k odstúpeniu prikla-
dať. Pozor, odstúpenie musí byť predávajúcemu v lehote 
siedmych dní doručené, nestačí že bolo podané na pošte. 
Odstúpenie je preto potrebné zaslať čo najskôr. O možnosti 
odstúpenia je predávajúci povinný vás písomne pou-
čiť najneskôr v deň dodania tovaru. Ak vás predávajú-
ci nepoučí, predlžuje sa právo odstúpiť od zmluvy na 
3 mesiace.
Ako mám odstúpenie od zmluvy zaslať?
Odstúpenie je vhodné zaslať formou písomného 
doporučeného listu (najlepšie s doručenkou) na ad-
resu predávajúceho, ktorú vám predávajúci písomne 
oznámil (najčastejšie spolu s tovarom). Ak takúto 
adresu predávajúci neoznámil, list je potrebné zaslať 
na adresu predávajúceho podľa obchodného registra 
(www.orsr.sk) alebo adresu, ktorú predávajúci uvá- 
dza na stránkach internetového obchodu.
Z akého dôvodu môžem od zmluvy odstúpiť?
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia 
dôvodu.
Čo by mal obsahovať list – odstúpenie od zmlu-
vy?
Vaše meno a adresu, popis objednaného tovaru, aká 
bola jeho cena a kedy ste ho prevzali. Jasne uveďte, 
že odstupujete od zmluvy, na základe ktorej ste to-
var nadobudli, uveďte akým spôsobom žiadate vrátiť 
peniaze (bankový účet, poštová poukážka spolu s ad-
resou), dátum a podpis. Podací lístok si uschovajte.
Musím spolu s odstúpením vrátiť aj tovar?
Nie. Vrátiť tovar môžte aj neskôr. Odstúpenie je platné i 
bez vrátenia tovaru. Tento postup je vhodné použiť pri 

hodnotnejších tovaroch alebo ak máte pochybnosti o serióz- 
nosti predajcu. Tovar môžte následne vrátiť až pri prevzatí 
peňazí, ktoré ste predajcovi zaslali. Predajca je povinný vrá-
tiť vám peniaze do 15 dní od odstúpenia od zmluvy.
Tovar som rozbalil, môžem ho vrátiť?
Áno. Tovar je potrebné vrátiť pokiaľ možno bez známok po-
škodenia. Tovar je možné vrátiť i bez obalu (má sa namysli 
obal výrobku, nie balík použitý na prepravu), predávajúci 
však môže vtedy výplatu vrátenia peňazí skrátiť.
Na tovar mi predávajúci poskytol spotrebný úver, čo 
teraz?
Zmluva o úvere sa odstúpením zrušuje taktiež. Zrušením 
zmluvy zaniká vaša povinnosť úver splácať, akékoľvek prí-
padné bezdôvodné obohatenie však musíte vrátiť. Uvede-
né platí rovnako aj vtedy, ak vám úver poskytla tretia osoba 
(pôžičková spoločnosť) na základe zmluvy s predávajúcim.
Podľa zmluvy som sa práva na odstúpenie od zmlu-
vy vzdal, môžem i tak odstúpiť?
Áno. Takéto dojednanie je neúčinné a následky znáša pre-
dávajúci.
Objednal som si tovar zo zahraničia, môžem od-
stúpiť od zmluvy?
Právo odstúpiť od zmluvy v lehote najmenej siedmych dní 
máte pri zakúpení tovaru z akejkoľvek krajiny Európskej 
únie.
Ktoré veci nemôžem vrátiť?
Ak nebolo dohodnuté inak, odstúpiť od zmluvy nie je mož-
né, ak objednaným tovarom bol tovar, ktorého cena závisí 
od finančného trhu (napríklad akcie, dlhopisy), tovar na 
mieru, rýchlo kaziaci sa tovar, audio alebo video nahrávku 
či počítačovú hru, ktorá bola spotrebiteľom rozbalená, no-
viny, časopisy, periodickú tlač, lotériu.
Aká je záruka na tovar zakúpený cez internet?
Záruka je rovnaká ako pri kúpe tovaru v obchode, dva roky. 
Uvedené informácie nie sú právnou radou v zmysle zákona 
o advokácii.

 ochrana spotrebitela
,

Predaj cez internet

scéna
FUN scéna

Ľudová scéna

Veľká

Predpredaj permanentiek na 2 dni v celej sieti TicketArt a v TIK Skalica od 1.7. 2013 do 12. 9. 2013. 

Mesto Skalica

PREDPREDAJ: permanentka na dva dni
5,00 €          dospelí 
2,00 €          deti do 130 cm
                    seniori nad 60 rokov vrátane
                    ZŤP po predložení preukazu 
Deti v kočíku zadarmo.

PREDAJ NA MIESTE: permanentka na dva dni
7,50 €         dospelí
4,00 €         deti do 130 cm
                   seniori nad 60 rokov vrátane
                   ZŤP po predložení preukazu 
Deti v kočíku zadarmo.  

Sobota 14. 9. 2013      5,50 €       dospelí
                                    2,00 €       deti do 130 cm, seniori nad 60 rokov vrátane
                                                     ZŤP po predložení preukazu
                                   
Nedeľa 15. 9. 2013    4,50 €       dospelí
                                   1,50 €       deti do 130 cm, seniori nad 60 rokov vrátane 
                                                    ZŤP po predložení preukazu
Deti v kočíku zadarmo.                                           Zmena programu vyhradená.

Informácie: TIK Skalica: +421 915 723 216, +421 34 664 53 41,  www.skalickedni.sk

Detská scéna

13. - 15. 9. 2013
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Organizátor: ®

TINA

JiŘÍ ZONYGA

ZuŠ Skalica: TAXIS, DADY

VĚRA ŠPINAROVÁ

Odovzdávanie dožinkových  vencov

Deň otvorených dverí v Záhorskom múzeu Výstava amatérskych fotografov

PETR BENDE a cimbalka GRAJCAR

Ukážky dobových remesiel

DFS Skaličánek

ĽH PLÁŇAVA
Odovzdávanie listín

ĽH CIFRA

LB SWING 

Historický sprievod   -  Príhovor primátora Mesta Skalica

EGO 

ENERGIA

 IMPULZ CR W E

ŠERM - historická dobová scénka

Veľký dobový jarmok v centre mesta

 MIG 21 IVAN HLAS TRIO

DH SVÁROVANKA

FS LÚČNICA

OHŇOSTROJ 

CHINASKI
BUKASOVÝ MASÍV

GYMNÁZIUM SKALICA

STRAPO

UKONČENIE LETNEJ  SEZÓNY

FS SKALIČAN

 Moderátori: Markuss, M. Sabo, A. Dinka

Yvetta Simonová

BLUE STAR

ENERGIA
FAILED EXAM

MONSTER ENERGY ZONE exhibícia BMX a SKATE a ďalší... 
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■ Mgr. Lukáš Tisoň, advokát
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DRG - riešenie 
pre zdravotníctvo?

O problémoch slo-
venského zdravot-
níctva sa popísalo 
a porozprávalo už 
mnoho. Bolo na 
stole mnoho rie-
šení, niektoré sa 
zaviedli do praxe, 
niektoré dokonca 
aj s úspechom a niektoré úspešné boli 
dokonca nezmyselne zrušené. Momen-
tálne sa pripravuje zavedenie tzv. DRG 
systému ako v jednej z posledných oko-
litých krajín.
Čo je vlastne ono DRG? Je to skratka z anglic-
kého Diagnoses Related Groups - voľne pre-
ložené „skupiny podobných diagnóz“. Jedná 
sa o diametrálne odlišný systém platieb za 
hospitalizácie ako tu máme dnes.
V súčasnosti nemocnice dostávajú platby za 
ukončenú hospitalizáciu na základe zmluv-
ných cien so zdravotnými poisťovňami. K zá-
kladnej sadzbe sa prirátavajú niektoré položky 
(napr. implantáty, transfúzie, kardiostimulá-
tory a p.). Nezohľadňuje sa vo väčšine prípa-
dov náročnosť pacienta, pridružené ochorenia 
ani výkony (operácie, CT, magnetická rezo-
nancia).
DRG prináša zmenu v tom, že sa bude zo-
hľadňovať v platbe aj náročnosť pacienta aj 
napr. operačný výkon, či liečba pridružených 
ochorení. Platba bude stanovená vynásobe-
ním základného paušálu, platného pre všetky 
nemocnice, relatívnej váhy (akoby náročnosti 
pacienta so zohľadnením vyššie uvedených 
položiek) a koeficientu stanoveného pre kaž-
dú nemocnicu. „Ošiaľ“ zavedenia DRG vznikol 
práve kvôli zrovnoprávneniu nemocníc v tom, 
že každá nemocnica by mala dostať za rovna-
ko odliečeného pacienta rovnakú platbu.
V súčasnosti to závisí na zmluve s poisťovňou 
a sú nemocnice, ktoré za rovnakého pacienta 
dostanú podstatne vyššiu platbu ako iné za-
riadenia. Zavedenie koeficientu stanoveného 
pre každú nemocnicu však celý systém opäť 
deformuje a umožňuje „vybojovať“ si pre 
niektoré zariadenia vyšší koeficient a tým aj 
vyššie platby. 
DRG je určite progresívna metóda financova-
nia zdravotníctva, ktorá je po mnoho rokov 
overená v praxi vo vyspelých krajinách (USA, 
Nemecko, Austrália). Avšak ani DRG nezvýši 
množstvo prostriedkov vynakladaných na 
zdravotníctvo, len ich možno spravodlivejšie 
rozdelí. A to môže byť šanca pre menšie ne-
mocnice ako za odvedenú prácu dostať spra-
vodlivejšie platby.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

V stredu 21.8.2013 sa v Dome humanity SČK Senica 
konal už ôsmy tohtoročný mobilný odber krvi Dob-

r o v o ľ n ý c h 
darcov tejto 
životu tak 
vzácnej teku-
tiny.
Odberu, ktorý 
pravidelne or- 
ganizuje ÚzS 
SČK Senica, sa 

zúčastnilo 39 dobrovoľných darcov, z čoho boli deviati tzv. 

p r v o d a r c o - 
via čiže daro- 
vali krv po pr-
výkrát vo svo-
jom živote. Ako 
sme mali mož-
nosť zaregistro-
vať pri odbere, 
tak dobrovoľ-
níctvo sa doslo-
va dedí z pokolenia na pokolenie. Už po niekoľký krát sme 
boli svedkami faktu, že k odberu priviedol otec svoju dcéru, 

prípadne obaja rodičia syna, čo 
je veľký prísľub pre budúcnosť 
darovania krvi na Slovensku. 
Len sa poniektorí darcovia krvi 
sa tak troška posťažovali, že sú 
slabo informovaní o termínoch 
samotných odberov. V dnešnej 
internetovej dobe ale už nie je 
problém si niečo zistiť, skôr to 
bude tým, že nevieme kde hľa-
dať. Preto pre všetkých, ktorí 
majú záujem darovať krv na 
mobilných odberoch v Senici 
zverejňujeme aj internetový od-
kaz, (toto nie je reklama!) htt-
ps://www.facebook.com/sck.
senica, na ktorom sa dozvedia 
viacej o termínoch odberov a 
hádam na ňom nájdu aj svojich 
známych nafotených pri odbere. 
A je celkom samozrejmé, že na 
tejto stránke nájdu najbližšie 
termíny darovania krvi, prípad-
ne telefonický kontakt. Najbliž-
šie sa môžu tohto darovania 
zúčastniť dňa 4.9.2013 v Dome 
humanity na Kalinčiakovej ulici 
1396/46 v Senici. Vašu snahu o 
darovanie krvi a aj samotný akt 
darovania ocenia najmä tí, ktorí 
ju najviac potrebujú a tými sú 
samotní pacienti pri operáciách 
a po rozličných úrazoch.

■ Marian Holenka
eMHart agency

Mobilný odber krvi v Senici

F U T B A L O V É
ZÁ PAS Y

  20. september

BE H
J Á N A  M E DL E N A

  28.-29. september

G BE L S K É
HOD Y

  29. september

H O D O V Ý  K ONC E RT
DH  DR I E TO M A N KA

AT L E T I K ON

  9. september

H R O M A DN Ý
OD BE R  K RV I

Viac info: smm gbely, Naftárska 2104/2, Gbely, Tel.: 034 6621 764, kultura@gbely.sk
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Mesto Gbely a SMM Gbely pozýva na koncert
dychovej hudby Drietomanka

v nedeľu dňa 29. septembra 2013 o 14.30 hodine
pri Dome kultúry Gbely. Vstupné zdarma.

V prípade nepriaznivého počasia bude koncert v Dome kultúry Gbely.

Mesto Gbely a SMM Gbely pozývajú

na Gbelský jarmok a hodové slávnosti.

Bližší program s časovým harmonogramom bude zverejnený
v nasledujúcom čísle mesačníka Gbelan

a na webstránke www.gbely.sk.

Základná škola s materskou školou  Gbely pozýva
na atletickú súťaž žiakov 5.-7. ročníka ZŠsMŠ Gbely  Atletikon

v piatok 27. septembra 2013 od 9.00 hodiny
na vonkajších športoviskách ľahkoatletického areálu.

Vstup zdarma.

Gbelskí strýci a SMM Gbely pozýva
na 7.ročník medzinárodných pretekov Beh Jána Medlena

v piatok 20. septembra 2013 pri Dome kultúry Gbely.
Začiatok behu pre mladšie kategórie bude od 15.30 hodiny

a štart hlavného preteku (9800m) bude o 17.00 hodine.
Viac informácií: 0903 / 413 860

Miestna organizácia Slovenského Červeného kríža Gbely pozýva
na hromadný odber krvi v pondelok 9. septembra 2013.

Odchod autobusu do Skalice je o 7.00 hodine od lekární
a od Reštaurácie na Hradskej. Autobus je pre darcov krvi zdarma.

Privítame aj nových darcov. Prosím, neváhajte! Viac info: 0903 / 181 788

Prípravka MO Senica:        Dorast V. liga - západ
14.09.2013 Gbely - Trnovec       01.09.2013 Gbely - Dolný Lopašov
28.09.2013 Gbely - Dubovce       15.09.2013 Gbely - M. Sv. Ján
Mladší žiaci III. liga - stred       29.09.2013 Gbely - Chtelnica
07.09.2013 Gbely - Topoľčany „B“       
21.09.2013 Gbely - ČFK Nitra „B“       MUŽI „A“
Starší žiaci III. liga - stred       01.09.2013 Gbely - V. Kostoľany
07.09.2013 Gbely - Topoľčany „B“       15.09.2013 Gbely - M. Sv. Ján
21.09.2013 Gbely - ČFK Nitra „B“       29.09.2013 Gbely - Trebatice

de t sk ý  k ú t i k
opäť  ot v or en ý

Mesto Gbely a SMM Gbely pozývajú všetky mamičky
do detského kútika,

 ktorý bude od 9. septembra 2013 otvorený každý pondelok a stredu
od 10.00 hodiny v Dome kultúry Gbely.
Viac informácií: tel./fax.: 034 / 6621 764

V ý s tava  -  1 4 0  r ok o v
Ž I DL O C HO V IC E

Mesto Gbely a SMM Gbely pozývajú na výstavu
140 let města Židlochovice,

 ktorá bude v Dome kultúry Gbely nainštalovaná celý september.
Viac informácií: tel./fax.: 034 / 6621 764

alebo kultura@gbely.sk

  27. september

Pavol Krutý pri svojom prvom odbere

Petra Holičová má úsmev na tvári pri speve 
aj pri darovaní krvi
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Kedy a prečo si začal fotiť?

K fotografii som sa dostal v pomerne mladom veku, keď 
som ako 12 ročný videl fotografovať svojo strýka detaily 
kvetov. Keď som následne videl výsledok jeho práce v PC, 
požičal som si od rodičov rodinný fotoaparát a zhotovil zo-
pár detailov v prírode. Práve vtedy 
som pochopil, 
že fotografia 
bude mojou ži-
votnou vášňou. 
Po čase som 
naviazal blíz-
ky, dokonca až 
priateľský vzťah 
s vysokoškolským 
profesorom ma-
gistrom Ferom To-
míkom, ktorý si ma 
zobral pod “ochran-
né krídla” a naučil ma všetko, čo som sa o fotografii 
až doteraz naučil, za čo som mu nesmierne vďačný.

Akému druhu fotiek sa venuješ najradšej?

V súčasnosti najviac času venujem módnej a reklam-
nej fotografii. Práve na tomto štýle fotografovania 
ma najviac baví komunikácia s ľuďmi. Pri reklamnej 
fotografii komunikujem s ľuďmi hneď dvojako. Priamo 
s modelkami, vizážistkami, kaderníkmi… ale aj nepria- 
mo prostredníctvom svojich prác, ktoré prezentujem s kon-
krétnym zámerom a mojím cieľom je odovzdať ľuďom 
myšlienky, názory, pohľady tak, aby sa pre ľudí stali moje 
práce pôsobivé a atraktívne a to je niekedy vážne sranda.

Kde sa inšpiruješ?

“Inšpirácia je všade.” Tento výrok som si obľúbil a môžem 
ho len a len potvrdiť. Pri tvorbe ma inšpirujú ľudia, situá-
cie, životné príbehy, príroda a tak ďalej. Keď sa pripravujem 
na nové fotenie a plánujem si, ako by mal vyzerať výstup 
mojej práce, najradšej sa sám zoberiem niekam do prírody, 
do mesta a len nezaujato sledujem svet okolo mňa a to 
mi skutočne dokáže “dobiť baterky”. Práve vtedy do mňa 
prúdia nové nápady. Nakoľko som tak trochu nočný vták, 
zo všetkého najradšej sa inšpirujem nočnými prechádz-
kami mestom, kedy sa v noci len tak sám so sebou túlam 
mestom a nechám do seba prúdiť obrovskú energiu z ves-
míru a práve tá ma dokáže nakopnúť a inšpirovať k novým 

veciam.

Na ktorú fotku si najpyšnejší?

Ťažko sa mi odpovedá na túto otázku, pretože každá foto-
grafia si nesie svoj príbeh, spájajú ma k nej určité pocity, isté 
zážitky, no bolo zopár mojich prác, ktoré získali ocenenia v 
rôznych súťažiach a to človeka dokáže potešiť a motivovať 
do budúcnosti. Viaceré ocenenia získala napríklad repor-
táž z Ríma, tak isto veľa ocenení som dostal za sériu por-
trétov bezdomovcov, kde som vyjadril svoj pohľad na ich 
životné príbehy a ďalšie iné práce, ktoré sa ľuďom páči-

li. Aby som to zhrnul, tak mám radosť z každej 
fotografie, ktorá má nejakú my-

šlienku, výpoveď, 
ľ u ď o m 
sa páči a 

dokážu ju 
oceniť. To 

ma na tejto 
práci vážne 

baví.

Minulý rok 
si vystavoval 

v MAXe, plánuješ 
niečo podobné aj 

tento rok?

J e to tak. Minulý rok sa 
konala moja prvá verejná autorská vý-
stava v skalickom MAXe. Toto leto mi prišlo viacero ponúk 
na výstavy a projekty spojené s fotografiou. Nechcem 
predbiehať situáciu, tak nebudem príliš konkrétny, ale asi 
najbližšie ma čaká moja druhá autorská výstava, kde vy-
jadrujem svoj obdiv k ženám v úzkom spojení s obdivom 
k dokonalej prírode.

Čo by si chcel vo svojej foto kariére dosiahnuť?

Mojim životným cieľom, čo sa fotografie týka, je vlastniť 
vlastnú reklamnú agentúru, ale uvedomujem si, že si všet-
ko vyžaduje svoj čas a tak sa snažím ísť na vec postupne 
a systematicky. Od septembra nastupujem na vysokú školu 
do Bratislavy, kde budem študovať mediálnu komunikáciu. 
Verím tomu, že väčšie mesto ponúka viacero príležitostí 
a tak chcem popri štúdiu na vysokej škole rozšíriť svoje pô-
sobenie v oblasti fotografie v Bratislave a pevne verím, že 
mi toto mesto otvorí nové príležitosti.

Nádejný fotograf Tomi Lipa

Smutná predavačka
Smutňe na mňa cení zuby, 
dolu kútky má u huby.

Oči mokré, stále plače, 
od rána tu sama skáče.

Východisko jediné - 
zamjestnat sa na Ine.

Pohladím ju slovem dobrým, 
vtip jí povím, lebo to vím.

Sex jí núkam, ona nechce, 
vraj ju za to pán Boh stresce.

Už sa smjeje, šťastím piští, 
aj ty vískaj, bo ti lištím.

■ Michal Janota

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

■ Erik Formánek

Prázdniny ukončil 
PEACE FEST!

V piatok 30. augusta ožil  letný štadión 
v Gbeloch kvalitnou hudbou, konal sa totiž 
PEACE FEST 2013! Je už zvykom, že posled-
ný prázdninový víkend patrí PEACE FESTU 
a nebolo tomu inak ani tento rok. O 19:30 
hod. sa otvorili brány letného štadiónu 
v Gbeloch a stovky návštevníkov si prišli 
vychutnať kvalitný hudobný zážitok.

Prvou kapelou, ktorá sa na pódiu predstavila, 
bola domáca kapela STO KORUN! Ďalej pokra-
čovali Diversus a The Paranoid. Okolo 23.30 
hod. sa na pódiu predstavila domáca kapela THE 
REFLEX, ktorej účastníci aktívne pomáhali pri 
celej organizácii PEACE FESTU a jeho propagácii. 
“Hralo sa mi najlepšie, ako sa dalo! Jedno-
značne to bol najlepší ročník PEACE FESTU 
aký som zažil” zhodnotil David Maniaček, člen 
skupiny The Reflex. Hlavným organizátorom fes-
tivalu bol Slavomír Brutovský. Po The Reflex po-

kračovala kapela ZOČI VOČI a celý festival ukon-
čila kapela The Downhill. Návštevníci festivalu si 
mohli vychutnať neopakovateľnú sa fanúšikov-
skú atmosféru, ktorá nie je vídaná u hocijakého 
iného festivalu.

■ Erik Formánek
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Dňa 3.8.2013 sa zišli v obci Kuklov všetci, ktorí 
majú v srdciach lásku k pekným pesničkám a ľu-
dovým tradíciám. Veď aj názov podujatia „Zejdzi-
me sa kamarádzi“ už napovedá, že sú ľudia, ktorí, 
keď sa jedná o dobrú pesničku, neváhajú a prídu 
nielen z okolia, ale aj z blízkej Moravy, kde lásku 
k pesničke má v srdci hádam každý.
Tento ročník sa po prvýkrát organizoval v areáli Poľov-
ného združenia Kuklov, ktoré zabezpečilo i občerstvenie 
pre hostí a účinkujúcich z okolitých miest a obcí.
Okrem domácej folkórnej skupiny „Kuklovjané“ a do-
máceho detského súboru „Nádej“ 
sa u nás zišli ešte folklórne skupi-
ny z Holíča, Lozorna, Jaslovských 
Bohunic, Kútov, heligonkári z Bor-
ského Mikuláša, ale aj priatelia 
z Moravy z obce Prušánky a Vace-
novice. Výber pesničiek a úroveň 
interpretačného prevedenia boli 
ukážkou záhoráckeho a moravské-
ho folklóru.
Po ukončení vystúpenia a záverečnej pesničky všetci prí-
tomní prisľúbili účasť aj o rok na budúcom „Mužskom a 
ženskom spievaní“ v Kuklove.

O nahrávanie a krátky zostrih sa postarala Západoslo-
venská televízia. Poďakovanie patrí spoluorganizáto-

rovi Obecnému úradu v Kuklove, 
poľovnému združeniu Kuklov, ve-
dúcej FS „Kuklovjané“ – p. Václave 
Malcovičovej, p. Slobodovi, ktorý 
zabezpečil ozvučenie celej akcie, 
ako aj všetkým, ktorí prispeli svo-
jou troškou - výzdobou, prípravou 
koláčikov, dobrého gulášu.
Kto sa zúčastnil tohto podujatia 

skonštatoval, že väčšina účastníkov bola v dôchodkovom 
veku a tým sa dokázalo, že i jeseň života môže byť veselá 
a pekná.

„Zejdzime sa kamarádzi“

Dňa 17. augusta sa na futbalovom štadióne 
v Kútoch konala hasičská súťaž o ,,Pohár starostu 
obce Kúty“. Svoje sily si zmeralo celkovo 19 druž-
stiev, z toho 9 ženských.
Sme veľmi radi, že naše pozvanie na súťaž neodmietol 
čestný prezident DPO SR, p. JUDr. Jozef Minárik a poctil 

nás svojou prítomnosťou počas celého súťažného dňa. 
K slávnostnému nástupu zavelil veliteľ zboru p. Juraj 
Bílek. Starosta obce p. Ing. Branislav Vávra na slávnost-
nom zahájení odmenil a vyzdvihol športové úspechy 
členov z DHZ Kúty, a to majstra SR Michala Režného za 
prvé miesto v disciplíne 100 m cez prekážky v kategó-
rii dobrovoľný hasič a Jakuba Pavelku za úspechy v re-
prezentácii SR, kde vo francúzskom Mulhouse získali 
zlatú medailu v požiarnom útoku na olympiáde CTIF. 
Ďalej p. Anton Urďovič - predseda RKM DPO, predseda 
OV a KV DPO Bratislava udelil p. Ľubomírovi Pavelkovi 
ďakovný list za pomoc pri realizácie Majstrovstiev SR 
dobrovoľných hasičov, ktoré sa konali 10-11. augusta 
v Skalici. Predsedníčka OV DPO Senica Marta Hurbani-
sová gratulovala k pekným výsledkom na MS v Skalici 

hasičským družstvám, a to dorastencom z DHZ Podbranč 
Horná Dolina a dorastenkám z DHZ Senica. Pán Ing. On-
drej Hurbanis ako delegát ligy skontroloval trať a odobril 
regulárnosť podmienok.
Počasie nám bolo priaznivo naklonené, takže po vyloso-
vaní poradia nám už nič nebránilo v zahájení samotnej 
súťaže. O 13:30 zaznel prvý výstrel, ktorý odštartoval 
družstvo mužov z domáceho DHZ Kúty. Dosiahli dobrého 
výsledku s časom 21:53, ktorý im stačil na konečné tre- 
tie miesto. Lepšieho výkonu dosiahli muži z DHZ Morav-
ský sv. Ján s výsledným časom 19:66 s. a druhé miesto 
obsadili muži z DHZ Koválov s časom 20:48 s. Najcennejší 
pohár za prvé miesto v kategórii žien však zostal doma 
vďaka výbornému výkonu družstva DHZ Kúty s časom 
24:36 s., ktoré tak potvrdili vedenie v Senickej hasičskej 
lige. V tesnom závese za nimi skončilo družstvo z DHZ 
Sobotište s pekným časom 24.87 s., tretie miesto ob-
sadili ženy z DHZ Senica (Včielky) s časom 25:22 s. Aj 
v kategórii najrýchlejší prúdar zvíťazil člen DHZ Kúty 
ostrieľaný Jakub Pavelka s nádherným časom 18:04 s. 
a najrýchlejšou prúdarkou sa stala Patrícia Kubačákova 
z DHZ Moravský sv. Ján. Dosiahla taktiež krásneho vý-
sledku, časomieru zastavila na 23:44 sekunde.
Všetci súťažiaci aj prizerajúci diváci si odniesli z tohto 
dňa krásny zážitok, opäť sa bolo v Kútoch na čo pozerať. 
Veríme, že sa takto o rok všetci zase zídeme a my z DHZ 
Kúty dúfame, že sa nám o rok tieto výsledky  podarí mi-
nimálne obhájiť.
Ďakujeme všetkým za účasť na tejto súťaži a všetkým, 
ktorí pomohli s organizáciou a priebehom súťaže.

■ DHZ Kúty

Hasičská liga pokračovala v Kútoch

Prázdniny bez PC 
v Senici

Dňa 14.8.2013 o 16:30 hod. sa usku-
točnilo podujatie pre deti pod názvom 
Prázdniny bez PC, ktoré sa konalo 
v parku pri DAVe v Senici.

Cieľom tohto podujatia bolo ukázať deťom, 
že aj bez počítača sa dá zabaviť. Členovia 
OZ Element so spoluorganizátormi, preto 
pripravili na pár hodín pestrý program, veľa 
atrakcií, súťaží a odmien. Predstavili sa šašo 
FIFO a naši animátori Maťo, Evka, Marika a 
Vierka, ktorí rozveselili nejedno dieťa. Medzi 
animátormi zažiaril špeciálny hosť pes Ted-
dy so svojou majiteľkou Aďkou Tomekovou 
(DOGDANCING). Rozprávku Dúhové kráľov-
stvo v modernom bábkovom prevedení 
predstavilo divadlo BALBUTIC.

Dali sme šancu všetkým, ktorí si myslia, že 
majú talent. Deti nám ukázali ako vedia 
dobre spievať, tancovať, rozprávať básničku, 
brejkovať... 

Prišlo veľmi veľa detí a talentu bolo neú-
rekom, i v kreslení - deti, ktoré namaľovali 
obrázok boli následne vyhodnotené a od-
menené šašom Fifom. 

V spolupráci s PROZÁHORÍ.SK a DEMA Senica 
sme pripravili tiež skákací hrad, trampolínu 
a rôzne súťaže.

Spoluorganizátormi boli: Mesto Senica, MsKS 
Senica, PROZÁHORÍ.SK, DEMA Senica

■ Martin Filip

■ Danka Reháková

foto: Lukáš Hučko



 futbal
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Záhorácky pohár 
pre deti do 8 rokov

Dňa 3. augusta 2013 sa konal pod záštitou OZ 
ProZáhorí.sk tenisový turnaj v klube TK 77 Skalica 
pre najmenšie tenisové nádeje do 8 rokov - Záho-
rácky pohár.

Najmenšie deti mali radosť nielen z medailí a pohárov, 
ktoré získali za svoju hru a víťazstvá, ale aj zo sladkostí 
a občerstvenia. Toho bol dostatok pre všetky deti.
Medzi finalistky sa prebojovali Zuzka Vulganová a Silvin-
ka Štvrtecká, z ktorých bola úspešnejšia Zuzka a získala 
prvé turnajové víťazstvo.
Všetkým detským nádejným tenistom držíme palce 
v rozvíjaní úspešnosti na väčších turnajoch.

■ Miroslav Jobus

 tenis
Športové centrum Barbar 

čaká náročná sezóna

Športové centrum Barbar v Skalici čaká 
v nastávajúcej sezóne niekoľko zásad-
ných zmien.

Už počas septembra začínajú boje v Ska-
lickej bedmintonovej lige, je to vôbec prvý 
ročník. Ligu odštartovalo 22 mužov a 10 žien 
v dvoch kategóriách, ale okruh hráčov sa po-
čas zimy ešte určite rozšíri. Prihlásiť sa môže 
úplne každý, súťaž je určená pre amatérov.

20. septembra oficiálne začína práca s mlá-
dežou, trénovať sa bude bedminton aj 
squash. Na deti sa nekladú žiadne fyzické 
predpoklady, šancu dostane naozaj každý. 
Prihlásiť sa môžu deti vo veku 6 - 14 rokov.

No a možno najviac očakávanou udalosťou 
počas nastávajúcej sezóny bude účasť Ska-
lického squashu v Slovenskej extralige. Bar-
bari odštartujú ťažké boje v najvyššej súťaži 
5. - 6. októbra.

■ Juraj Spáčil

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 ProZáhorí?

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

V Kopčanoch si v sobotu 17. augusta pripomenuli 
85. výročie založenie futbalu v obci.

Prizvaní boli všetci futbalisti, či už aktívni alebo tí, čo sa fut-
balu venovali v minulosti a taktiež funkcionári TJ. Zúčast-
není sa zišli v reštaurácii Luna, odkiaľ si hromadne odišli 
na miestny cintorín uctiť pamiatku položením venca tým, 
ktorí sa už osláv nedožili. V slávnostnom príhovore padli 
pochvalné slová hlavne na najmenších hráčov, ktorí robia 
radosť súčasnému futbalu v obci. Následne odovzdali or-
ganizátori prítomným účastníkom čestné uznania a účast-
níkom starším ako 70 rokov i pamätné plakety.
Po občerstvení sa účastníci osláv presunuli na futbalové 
ihrisko, kde sa uskutočnilo priateľské futbalové stretnutie 
starých pánov Kopčian so starými pánmi Slovana Bratisla-
va, ktoré bolo dôstojným vyvrcholením osláv.

■ Veronika Dujsíková

Kopčiansky futbal 
oslavoval jubileum

 moto

Počas prvého augustové-
ho víkendu sa  uskutočnili 
v Kopčanoch v poradí už 
štvrté motocyklové preteky 
na prírodnom okruhu.

Na trati, ktorej história siaha do 
roku 1967, sme mali možnosť 
sledovať zápolenie pretekárov 
nielen na súčasných rýchlost-
ných motocykloch ale aj na ve-
teránoch. V neskutočných horúčavách bojovalo na trati 

dlhej 2200 metrov 
o prvenstvo v 10 
kategóriách 150 
pretekárov nielen 
zo Slovenska ale 
aj z niekoľkých eu-
rópskych štátov, 
ktorí nám pred-
viedli nádherné 
preteky plné sú-
bojov, ale aj nie-
koľkých pádov.

Z domácich jazd-

cov sa najviac darilo Davidovi 
Hanzalíkovi, ktorý si odniesol 
2 strieborné a 1 bronzovú me-
dailu.  Ceny víťazom odovzdával 
predseda OZ ProZáhorí.sk Milan 
Roman, člen OZ ProZáhorí.sk 
Lukáš Tisoň a starosta obce Kop-
čany Dušan Dubecký.

Závody sa uskutočnili prvýkrát 
pod krídlami Českej asociácie 

motocyklového športu a treba skonštatovať, že vďaka 
dobrovoľníkom bola trať pripravená na jednotku. Ostá-
va nám veriť a dúfať, že aj budúci ročník bude úspešný 
aspoň tak ako bol tohtoročný.

■ Veronika Dujsíková

Hanzalík úspešný na prírodnom okruhu
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        Výsledky:
10 km
muži do 40 r.: 1. Jordan Petrov, Bulharsko, 0:32:44; 2. René 
Valent, behame.sk, 0:34:58; 3. Juraj Ištvánik, AK Spartak 
Dubnica n.V., 0:35:01; ... 7. Marek Polakovič, ŠK Jablonica, 
0:36:19; 8. Tomáš Zavadil, AŠK Skalica, 0:38:03; 9. Branislav 
Huťa, 0:38:11; Stanislav Pobuda, 0:38:38, obaja Radošovce; 
m. nad 40: 1. Eduard Králik, AŠK Skalica, 0:36:31; 2. Jan Miš-
keřík 0:36:38; Dušan Tomčal, 0:37:02, obaja Lipov; m. nad 
50: 1. Josef Veverka, AC Čejkovice, 0:37:59; 2. Jaroslav Hu-
tyra, Spartak Myjava, 0:38:09; 3. Václav Guliš, D. Bojanovice, 
0:38:21; 4. Miroslav Mikula, Radošovce, 0:38:26; m. nad 60: 
1. Vladimír Varmuža, BK Hodonín, 0:40:57; 2. Karel Navara, 
Uh. Ostroh, 0:43:26; 3. Miroslav Mikuš, Radošovce, 0:44:16; 
m. nad 65: 1. Ferdinand Husár, Trenčín, 0:44:33; 2. Josef Šo-
haj, Uh. Brod, 0:44:43; 3. Ondrej Tirpák, Senica, 0:49:19

5 km
muži nad 70: 1. Viliam Novák, Železná 
Studienka, 0:21:21; 2. Ján Kocák, Junior 
Holíč, 0:23:43; 3. Jozef Sedláček, Boleráz, 
0:26:58; ž. do 35: 1. Romana Komárňan-
ská, 3ente triatlon club, 0:19:21; 2. Erika 
Farkašová, AŠK Grafobal Skalica, 0:19:28; 
3. Adriana Kostrová, Myjava, 0:20:53; 
ž. nad 35: 1. Jana Kadlecová, AK Hodonín, 
0:20:08; 2. Irena Horňáčková, Veselí n.M., 
0:22:33; 3. Miroslava Zíšková, ŠK Jabloni-
ca, 0:22:56; ž. nad 45: 1. Marta Durnová, 
Antali s-Branopac, 0:20:49; 2. Zuzana 
Stoličná, RunForFun, 0:21:03; 3. Blažena 
Kocúriková, ŠK Jablonica, 0:22:46

»

 moravsko-slovensky bezecky pohár

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 
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MESTO SKALICA BACHOVA SPOLOČNOSŤ
NA SLOVENSKU

VIII. ročník medzinárodného festivalu chrámovej a organovej hudby
Pod záštitou Ing. Stanislava Chovanca, primátora mesta Skalica

Nedeľa, 5. máj / 16.00 h.

Evanjelický a. v. kostol

ONDŘEJ MÚČKA

Česká republika

J. S. Bach, G. Muffat, G. B. Aloisi, O. Múčka

Nedeľa, 23. jún / 16.00 h.

Kostol Panny Márie Sedembolestnej – 

františkánsky

ORIANE PONS, soprán

Taliansko

CYRILL SCHMIEDLIN, organ

Švajčiarsko

J. S. Bach, J. Krejčí, M. Duruflé, 

M. Reger, H. Wolf, F. Liszt

Nedeľa, 4. august / 16.00 h.

Kostol sv. Michala, farský

JÚLIA BURÁŠOVÁ, flauta 

STANISLAV ŠURIN, organ

Slovensko

G. Frescobaldi, B. Marcello, D. Zipoli,

A. Vivaldi, C. Ph. E. Bach, G. Fauré, 

M. Bartholdy, F. Poulenc, P. Eben

Nedeľa, 8. september / 16.00 h.

Jezuitský kostol

ANDERS EIDSTEN DAHL

Nórsko

J. Sibelius, J. S. Bach, M. Bartholdy, 

B. Matter, O. Lindberg, A. Sandvold

Vstup voľný!    |    Zmena programu vyhradená!

Mesto Skalica    |    Nám. Slobody 10    |    909 01 Skalica    |    Tel.: 034 664 4885    |    koutna@mesto.skalica.sk    |    www.skalica.sk

Bachova spoločnosť na Slovensku    |    Tel.: 0905 26 99 71    |    office@bachsociety.sk    |    www.organfestival.eu

Aktívna partia bežcov v Radošovciach, ktorá sa zdru-
žuje okolo riaditeľa pretekov Eduarda Baumgartne-
ra, zorganizovala 24. augusta pre vyznávačov re-
kreačného behu už 6. ročník BEHU K RADOŠOVSKÝM 
VINOHRADOM.
Po tropických 
horúčavách pri-
vítalo účastníkov 
– hlavne počas 
detských kate-
górií - „uplakané 
počasie“. Ale ani 
to neodradilo 
malých nadšencov atletiky, aby sa na štart postavil rekord-
ný počet 113 detí a mládežníkov.
Detské kategórie boli zároveň siedmym pretekom Záho-
ráckeho detského bežeckého 
pohára 2013.
Po ukončení detských kategórií 
vybehli na 10 km trať muži a 
pre ženy organizátori v tomto 
roku pripravili polovičnú trať, 
ktorá sa ihneď odrazila aj na 
zvýšenom počte účastníčok 
/26/.
Mužom v tomto roku kraľoval 
bulhaský reprezentant Jordan 

Petrov, ktorý náročnú trať 
pokoril v novom traťovom re-
korde  32:44 min. Druhé miesto 
obsadil René Valent 34:58 
min. /behame.sk/ pred Jura-
jom Ištvánikom 35:01 min. 
/Spartak Dubnica n. Váhom/.
Kategóriu mužov nad 40 r. 
vyhral Eduard Králik 36:31 /
AŠK Grafobal Skalica/, pred Já-
nom Miškeříkom 36:38 min. 
a Dušanom Tomčalom 37:02 min. /obaja Lipov/. Medzi 
mužmi nad 50r. bol najrýchlejší  Josef Veverka 37:59 min. 
z Čejkovic pred Jaroslavom Hutyrom 38:09 min./Spartak 
Myjava/. Kategóriu šesťdesiatnikov ovládol Vladimír Var-
muža 40:57 /BK Hodonín/. Trenčan Ferdinand Husár 
zvíťazil v kat. nad 65 r. Pre mužov nad 70 r. bola pripravená 
5 km trať. Najrýchlejšie ju zvládol Viliam 
Novák zo Železnej Studienky /21:21min./
Najlepšou medzi ženami bola Romana 
Komárňanská /3ente triathlon club/, 
ktorá časom 19:21 min. predstihla Eriku 
Farkašovú 19:28 min /AŠK Grafobal Ska-
lica/ a Janu Kadlecovú 20:08 min. /AK 
Hodonín/ - víťazku žien nad 35 r. Ženám 
nad 45 r. dominovala Marta Durnová 
20:49 min. /Branopac Veselí n. Moravou/.

Upršaný 6. ročník Behu k radošovským vinohradom

■ Ján Dobiáš



14 SEPTEMBER 2013 www.prozahori.skoddych

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 za-
ujímavé a hodnotné ceny, ktoré aj tento rok veno-
vali do súťaže predovšetkým 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 výbe-
ru 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-Balnea Splendid***
Cestovná kancelária KVALITA TOUR - 7-dňový  zá-
žitkový 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. - zapožiča-
nie 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 zlosovateľný kupón, ktorý sa opečiatkova-
ný vhodí do urny priamo v prevádzke, v ktorej sa 
nakúpilo. Verejné losovanie za prítomnosti notára 
prebehne v ZOC MAX Skalica na prízemí, pri aute 

KIA cee‘d dňa 17. septembra 2013.
Všetci výhercovia budú telefonicky oboznámení o vý-
hre a výherná listina bude zverejnená na našej webo-
vej stránke: www.zocmax.sk/skalica
„Nakupovanie v ZOC MAX Skalica by si nemali naši 
návštevníci 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.

V sobotu 10. augusta 2013 sa už po tretíkrát 
rozhorel olympijský oheň pre malých športov-
cov v Holíči na vodárenskom dvore. Rodičia 
detí sa rozhodli pokračovať v tradícii organi-
zovania olympijských hier, tak ako pred rokmi 
bolo dobrým zvykom dnes už starých rodičov 
malých športovcov.

Už tretí rok v poradí sa zišlo 19 detí vo veku od 2 
do 13 rokov plných elánu a športového nadšenia a 
s túžbou po víťazstve a po získaní zlatej medajly. 
Po oficiálnom zahájení hier 
a po zapálení olympijského 
ohňa deti jednohlasne zlo-
žili olympijský sľub: „V mene 
všetkých nás malých vodá-
renských športovcov sľubuje-
me, že na tretej vodárenskej 
olympiáde 2013 budeme re-
špektovať a dodržiavať prin-
cípy fér hry a budeme súťažiť 
a snažiť sa zvíťaziť čo nám budú sily stačiť pre slávu a 
česť športu a vzornú reprezentáciu našej vodárenskej 
party.“ jednotným a hlasným: SĽUBUJEME.
Nasledovalo 9 športových disciplín, v ktorých sa deti 

snažili zo všetkých svojich síl vybojovať vytúženú 
medailu. Súťažilo sa v behu na krátku trať, prekáž-
kovej jazde na bicykloch, skoku z miesta do diaľky, 
skoku do piesku, hode loptičkou do koša, preťahova-
ní lanom, zhadzovaní plechoviek loptičkou, skákaní 
v mechu a na prekážkovej dráhe.
Cez prestávku nechýbalo prekvapenie a to návšteva 
Hanzalík racing teamu z Kopčian. Deťom priviezli na 
ukážku svoje 4 závodné motocykle, na ktorých sa 
deti vyfotili i s trofejami závodníka Milana Hanzalí-
ka, s ktorým sa deti takisto na pamiatku fotili a pote-
šili sa i podpísaným fotografiám. Okrem samotných 
návštevníkov sa deti veľmi tešili i sladkým prekvape-
niam, ktoré im závodníci priniesli. Na oplátku deti 
odovzdali závodníkom pekné diplomy za účasť na 
treťom ročníku vodárenskej olympiády. Touto cestou 
by sme sa chceli veľmi pekne za spestrenie nášho 

olympijského dňa poďako-
vať aj touto cestou klubu 
Hanzalík racing team Kopča-
ny i ostatným za sponzorské 
darčeky. Po ukončení všet-
kých disciplín, po vyhodno-
tení a odovzdaní cien sa deti 
s olympiádou rozlúčili špor-
tovým pokrikom „športu 
zdar“ a do večerných hodín 

sa spolu s rodičmi zabávali pri opekačke a diskotéke.
Všetci sa spoločne budeme tešiť na ďalší ročník vo-
dárenskej olympiády.

Rodičia deťom: vodárenská olympiáda v Holíči

■ Michaela Havelková

Horoskop
BARAN
U niekoho kopa rutinnej roboty, u iných termí-
ny u lekára, alebo diéty a drina v telocvični - to 

sú témy prvých týždňov. Musíte toho stihnúť čo najviac, 
lebo koncom mesiaca na tieto veci už nebude čas. Naplno 
sa totiž oddáte láske, flirtu a hravosti.

BÝK
Budete si užívať, ako už dávno nie. Ale posled-
ný septembrový týždeň strávite najmä v ro-

dinnom kruhu a zábavu vystrieda starostlivosť o zdravie 
a kondíciu.

BLÍŽENCI
September bude skvelý. Na otázky okolo ro-
diny a bývania začnú prichádzať mimoriadne 

uspokojivé odpovede. Koncom septembra sa, pre zmenu, 
stanete neprehliadnuteľným extrovertom a pôžitkárom.

RAK
Témou mesiaca je komunikácia, poznávanie, 
ale aj rodina a otázniky okolo ďalších zárobko-

vých možností.
LEV
Postupne sa púšťate do uskutočňovania svo-
jich finančných plánov. Koniec mesiaca bude 

navyše veľmi rušný - plný stretnutí a rozhovorov.
PANNA
Najprv sa pripravte na rušné tri týždne. Chytá-
te druhý dych a robíte zmeny vo svojom osob-

nom živote. V druhej polovici septembra trochu spomalíte 
a začnete zvažovať neobvyklé možnosti ako si finančne 
prilepšiť.

VÁHY
Za zatvorenými dverami sa snažíte dovŕšiť istú 
životnú etapu a ujasniť si svoje ďalšie kroky. Po 

dôkladnej introspekcii začnete nový život. Osobné záleži-
tosti, aj kariéra sa hneď naliehavo hlásia o slovo.

ŠKORPIÓN
Prvé týždne pracujete a venujete sa spoločen-
ským aktivitám. Neskôr sa utiahnete do samo-

ty a sústredíte sa na nakopené pracovné povinnosti.
STRELEC
Chcete sa presadiť a zdá, sa že k tomu dozrel 
čas. Aj na zháňanie peňazí z cudzích zdrojov 

budete mať dosť energie - aj keď málo času. Druhá po-
lovica mesiaca praje príjemným spoločenským aktivitám 
a poznávaniu nových obzorov. Bude to naživo, alebo pro-
stredníctvom kníh, filmov, či internetu?

KOZOROŽEC
Ak nedovolenkujete, tak si obzory rozširujete 
štúdiom. Niečo z toho, čo ste sa naučili, budete 

môcť onedlho aj zúročiť. Koncom mesiaca sa totiž objaví 
zaujímavá pracovná príležitosť.

VODNÁR
Tento mesiac musíte zariadiť isté majetkové 
záležitosti. Čaká vás aj veľa rutinnej práce. Až 

koncom septembra dostanete možnosť uniknúť (možno 
aj vo dvojici) a objaviť niečo nové.

RYBY
Láska, potešenie a peniaze. Sú to témy, ktoré 
málokoho nechávajú chladným. Tento mesiac 

sa nevyhnete žiadnej z nich.
■ www.astrotouch.com 
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vzorec     
nitridu 
uránu

bite sa     
(expr.)     

oblúkovi-   
tá kos

šeros      
(bás.)

maliar     
(kniž.)     

spôsobilo 
tiknutie

lieky vy-   
volávajúce 
vracanie

zna ka  
hor íka    
komická

lákala,   
pri aho-    

vala

základná 
íslovka   

vypchávka 
podušiek

Norbert    
(dom.)

kmitanie   
skratka  

súhvezdia  
Lýra

pohonná   
zmes pre   
výbušné 
motory

talianska   
let. spol.   
prostried-  

kom       

stratí      
sneh

turistický  
autobus

ale, avšak
husto sa   
pokryje    
omrá il

Emanuel   
(dom.)

máli ko    
štádium   
vývinu

Pomôcky: 
LAI, etol,   

argot,     
MER

vápencové 
pohorie

rozhlasová 
spolo .    
Egypta    
úder

knôt,      
po esky   

zráža

ústie     
sopky

otec      
(hovor.)    
tla . ag.    
Nigérie

obdobie 
mohame-  
dánskeho  

pôstu

nukleové 
kyseliny    
tanková   
divízia

3. as     
tajni ky

zliatok,    
usadeni-   
na v peci   

(hut.)

Manžel prekvapí svoju ženu v posteli      
s iným mužom. Manžel zdesene zreve:
- o to tu robíte?
Žena sa s myknutím pleca obráti            
na milenca:
- Vidíš, hovorila ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk

Hrajte o poukaz na fotenie u Tomiho Lipu. Správnu odpoveď pošlite do 26.9.2013 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: „...až tak bažiť po peniazoch?“. Výherca z minulého čísla: Helena Švrčková, Holíč. 
Výherca získal tričko Extravaganza.

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

8 2 9
8 1
6 5 7 1

6 4 5 8
7 2 1 6

1 8 4 2 7
9

5 9 7 6 8 4
3 8

4
3 6 5 1

9 1 4
3 5 1
2 7 9 6 5

5 2 4 8
4 2 1 7 9

6 3 8 5 2 7

oddych

PARÍŽSKY ŠALÁT
SUROVINY:
5 varených vajec, 
500 g jemnej salámy 
(môže byť aj menej), 
2 kyslé uhorky, 
2 kápie, 1 majonéza 
(malá), 1 nátierkové 
maslo, 1 lyzička horčice, 1 lyžička práškového cukru, 
soľ, mleté čierne korenie. 

POSTUP:
Majonézu, nátierkové maslo a príchute dobre vymie-
šame (najlepšie elektrickým šľahačom). Vajcia, salá-
mu, uhorky a papriku nadrobno pokrájame, všetko 
dáme do misy, pridáme ochutenú zmes a dobre pre-
miešame.

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

Ponúkam výhodný prenájom priestorov na pod-
nikanie v Skalici na Hviezdoslavovej ul., možnosť 
parkovania pri budove. Samostatná zánovná bu-
dova o rozmeroch prízemie 30 m2, suterén 30 m2, 
podkrovie 30 m2 včetne soc. priestorov. Budova je 
voľná od 5.9.2O13. Telef. 0904 647261.

Predám jablká, odroda Ontario, tel: 02 659 68 232

Lacno predám nože na kapustu, 12 l súdok na ka-
pustu, 20 l súdok na kapustu, 10 l smalt. galetku na 
masť. Tel. 0918558870 Skalica

Predám lis na hrozno 20l aj mlynček - lacno, tel. č. 
0915145987, 0918558870, Skalica, os. Hájky

Predám klavír /piano/ biele. Tel. 0918 558 870 Ska-
lica

Predám fiškálnu registračnú pokladnicu ELCOM, 
typ EURO 500 T HANDY. Pokladňa je používa-
ná 2 roky, bezchybný stav, odhlásená z DÚ. Cena 
220 EUR. Tel. 0948/224669

Je pre Vás zaujímavé si privyrobiť 300 Eur za 40 
hod. mesačne? Tel. č. 0903 828 127.

foto: internet

Dobrú chuť praje
čitateľka Vlasta zo Skalice
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do 30. 9. 2013


