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Cnosť veľkých duchov je spravodlivosť. 

Máme za sebou október, mesiac, 
v ktorom sme si spomínali a 
vyjadrovali úctu našim starým 
mamám a starým otcom.

Aj my zo združenia sme sa 
zúčastnili niekoľkých stretnutí 
s nimi pri tejto príležitosti. Je 
radosť pozorovať ich napríklad pri 
rozprávaní o svojich najbližších 
alebo o svojej záhradke. V ich 
očiach a srdci vládne láska. Láska 
k svojej rodine. Láska k tomu, 
čo vybudovali a dokázali vďaka 
svojim rozhodnutiam. Aj my máme 
možnosť už 9. novembra 2013 
urobiť jedno dôležité rozhodnutie 
pre náš kraj a tým aj pre seba. 
Rozhodnúť sa vďaka voľbám do 
VÚC, komu dôverujeme, že práve 
on nás nesklame, komu dáme 
možnosť rozhodnúť o svojom 
ďalšom osude u nás, v našej 
republike. Pristupujme k voľbám 
s rozumom ale aj srdcom, a hlavne 
– zodpovedne. Tak ako to robia 
práve naše babičky a deduškovia, 
ktorým stále záleží na Slovensku a 
hojne sa zúčastňujú volieb.

Všetkým ľuďom s dobrým srdcom 
prajem pevnú ruku a zdravý 
rozum pri rozhodovaní na voľbách 
o svojom živote na Slovensku.

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Mesto Skalica v dňoch 23. 9. – 20. 10. 2013 prezentovalo 
svoje pamiatky medzi 157 štátmi z celého sveta na festi-
vale Architecture Week Praha 2013.

Pri vstupe vítala návštevníkov fotografia Farského kostola sv. 
Michala Archanjela, ktorú organizátori festivalu vybrali ako je-
dinú zo všetkých vystavovaných miest. Skalica sa prezentovala 
aj prostredníctvom modelu historického centra mesta. Súčasťou 
programu bola výroba a ochutnávka skalického trdelníka a vína. 
Spestrením bola živá prezentácia skalických krojov a cimbalová 
hudba, ktorá zabávala návštevníkov. Skalický stánok navštívilo 
aj niekoľko poslancov MsZ Skalica.

Skalica v Prahe

■ Veronika Dujsíková

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.  
Na predaj zabehnutá štýlová krčma s terasou,vlastným 
bytom a športovým areálom v Kopčanoch cena 199.000€ 

Pozemok vo vinohradoch  2900 m2 - v Skalici   
Cena 9.900 €  
Novostvba - RD 4+kuchyňa, jedáleň s garážou a 
pekným pozemkom v Skalica  
Cena spolu :  87.500€  tel.: 0903 473 262 

Čaká nás volebná sobota
V sobotu 9. 11. 2013 sa konajú voľby do VÚC. Voliť si bu-
deme predsedu kraja, ktorému sa historicky hovorí aj 
„župan“, a krajských poslancov.

Dianie na župách síce nie je pod neustálym drobnohľadom te-
levízie a v hlavných správach sa o ňom dozvedáme podstatne 
menej, než o politike na úrovni celej republiky, no na náš kaž-
dodenný život majú podstatný vplyv práve volení zástupcovia 
samosprávy – krajov a obcí. Preto by sme sa mali zaujímať o 
ich činnosť a práve v nadchádzajúcich voľbách si zvoliť tých, o 
ktorých si myslíme alebo vieme, že budú konať v našom záujme.

Obce Záhoria spadajú pod dva samosprávne kraje – malacký 
okres je súčasťou Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a 
okresy Senica a Skalica patria do Trnavského samosprávneho 
kraja (TTSK).

Na predsedu BSK kandiduje 12 záujemcov o tento post. Zo 44 
poslancov budú občania z malackého okresu voliť piatich. Ma-
lacký okres je rozdelený do 3 volebných obvodov, ich zoznam aj 
počty volených zástupcov nájdete na 6. strane.

Predsedu TTSK budeme vyberať zo šiestich kandidátov. Poslan-
cov má Trnavský kraj 40, z toho 5 volia občania zo senického 
okresu, kandidátov je tu 19, a 3 volia ľudia zo skalického okresu, 
kde je 16 kandidátov. Volebné obvody sú zhodné s okresmi.

Vo volebnej miestnosti dostaneme 2 kandidačné listiny – jednu 
na predsedu VÚC a druhú na poslancov, kde budú kandidáti pre 
náš konkrétny volebný obvod. Za plentou potom zakrúžkujeme 
1 kandidáta na župana a z kandidátov na poslancov zakrúžku-
jeme maximálne toľkých, koľkých zástupcov má náš volebný 
obvod. Obe listiny dáme do obálky a vhodíme do urny.

Ak v niektorom kraji  
žiaden kandidát na 
predsedu nezíska nad-
polovičnú väčšinu, 
bude sa 23.11.2013 
konať 2. kolo volieb, 
kam postúpia dvaja 
kandidáti s najväčším 
počtom hlasov z prvého 
kola. ■ red

bezplatná

RIADKOVÁ INZERCIA
v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať 

■ na e-mail sefredaktor@prozahori.sk
■ alebo poštou na adresu 

OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica



3Novinky z Bratislavskej župy

Volebná komisia 
Bratislavského kraja 

má osem členov

Volebná komisia Bratislavského samo-
správneho kraja má osem členov. Na 
svojom prvom zasadnutí zložili jej čle-
novia sľub do rúk predsedu BSK Pavla 
Freša.

Predsedom volebnej komisie je žrebom zvo-
lený Ján Keselý (Slovenská demokratická 
a kresťanská únia - Demokratická strana, 
Kresťanskodemokratické hnutie, MOST-HÍD, 
Sloboda a Solidarita, Strana maďarskej ko-
munity - Magyar Közösség Pártja, Občianska 
konzervatívna strana a Strana zelených), 
podpredsedníčkou je Katarína Šintalová (Ľu-
dová strana Naše Slovensko). Sídlo Volebnej 
komisie BSK je v budove Úradu Bratislav-
ského kraja na Sabinovskej ulici v Bratisla-
ve a sídla 18 obvodných volebných komisií 
v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti sa-
mosprávneho kraja.

„Verím, že budete držať ochrannú ruku 
nad demokratickým, férovým a pokoj-
ným priebehom krajských volieb. Voľby 
sú stále najlepším a najzrozumiteľnejším 
vyjadrením vôle občanov, preto k tomu 
pristupujte zodpovedne a s plnou váž-
nosťou,“ povedal bratislavský župan Pavol 
Frešo členom volebnej komisie.

Kandidátne listiny podalo 23 politických 
strán, hnutí a koalícií a 26 nezávislých kan-
didátov. O poslanecký mandát do zastu-
piteľstva BSK sa uchádza 293 kandidátov, 
z čoho sa ale dvaja vzdali. O post predsedu 
Bratislavského samosprávneho kraja sa 
uchádza dvanásť kandidátov, z toho jeden 
nezávislý.

Po slávnostnej časti prvého zasadnutia za-
čali členovia Volebnej komisie BSK s preskú- 
maním kandidačných listín a registráciou 
kandidátov. Volebná komisia usmerňuje 
činnosť obvodných volebných komisií a okrs- 
kových volebných komisií, má rozhodovať 
o sťažnostiach na postup obvodných voleb-
ných komisií, preskúmať kandidačné listiny 
a registrovať kandidátov, zistiť a overiť cel-
kové výsledky volieb v samosprávnom kraji.

V roku 2009, kedy ste sa uchádzali o zvolenie za žu-
pana ste zdôrazňovali vašu ambíciu tzv. „aktívneho 
župana“. Čo si máme pod tým predstaviť?

Ako župan som nechcel 
robiť len to, čo musí for-
málne robiť župan a jeho 
úrad zo zákona. Robil som 
to, čo som považoval za 
dôležité pre tento región a 
jeho obyvateľov. Prekročili 
sme tieň tradičného vní-
mania, že župan je len reprezentatívna, funkcia v systé-
me verejnej správy. Častejšie som sa radil so starostami 
a primátormi. Veľmi rád som chodieval na stretnutia 
predstaviteľov miest a obcí okresu Malacky ale aj celého 
Záhoria. Odtiaľ prichádzali podnety, ktoré sme riešili.

Štyri roky ubehli rýchlo. Čo sa bratislavskému župa-
novi podarilo v okrese Malacky, na čo ste hrdý?

Jednou z prvých vecí, ktorú som musel riešiť krátko po 
nástupe do funkcie bola oprava mosta v Malackách. 
Patrí sem modernizácia nemocnice a záchrana prvej po-
moci a pohotovosti. Hrdý som na to, že sme zchránili aj 
lokálnu železnicu Záhorská Ves-Zohor, ktorú štát navrhol 
niekoľkokrát zrušiť. Potom treba spomenúť integrovanú 
dopravu. Malacký okres je prvý región, ktorý sme zinte-
grovali s Bratislavou v prvej etape. Doposiaľ využilo túto 
dopravu už viac ako 50 tisíc cestujúcich. 

Čo sa naopak nepodarilo?

Nepovedal by som, že nepodarilo ale pripravili sme me-
chanizmus opravy a rozšírenia cesty medzi Malackami a 
Rohožníkom a dokončujeme opravu kritických úsekov 
Pezinskej Baby. V tejto súvislosti uvažujeme o vypraco-
vanie štúdie, 
koľko by nás 
stál tunel 
popod Babu. 
Tá cesta bo- 
la postavená 
v 40. rokoch 
a nie je di-
menzovaná 
na ťažkú 

dopravu. Každoročne sa na nej poškodzujú väčšie úse-
ky. Cesty v regióne zostanú jednou z kľúčových priorít aj 
do budúcnosti.

Spomínali ste nemocnicu a zachovanie dôležitých 
služieb ako pohotovosť a prvá pomoc. Ako to dnes 
vyzerá?

Obidve služby budú fungovať v nezmenenom režime 
naďalej. Štát túto službu v našej nemocnici financuje 
nedostatočne, preto sa na zabezpečovaní služby musí 
podieľať kraj. V akom rozsahu a za akých podmienok, 
o tom rozhodne nové Zastupiteľstvo BSK. Na to som 
zriadil komisiu zloženú z predstaviteľov regionálnej 

samosprávy, expertov 
na zdravotníctvo, za-
stúpenie majú lekári 
aj sestry a poslanci 
kraja okrem jednej 
politickej strany SMER, 
ktorá túto tému spoli-
tizovala. Tá do komisie 
nenominovala nikoho, 

pretože túto tému sa rozhodla zneužívať vo voľbách, čo 
mňa osobne mrzí. Na konci sú predsa obyvatelia celého 
okresu Malacky a Záhoria a o tých by nám malo spo-
ločne ísť. Dôležité je, že tieto služby budú fungovať aj po 
januári 2014.

Čo chcete urobiť v budúcom volebnom období, ak 
budete úspešný?

Pokračovať v nastavenom šetrení a znižovaní dlhu, ktorý 
nám zanechali naši predchodcovia. Na druhej strane, 
čím viac ušetríme, tým viac prostriedkov budeme via-
zať na opravu ciest aj na Záhorí. Verím, že naštartujeme 
opravu cesty Malacky-Rohožník, spustí sa etapa výstav-

by diaľnice D4 a to môže obmedziť ťažkú 
dopravu brázdiacu cesty v okrese Malacky 
a vyhýbanie sa platenia mýta. Dokončíme 
integrovanú dopravu, rozbehneme projekt 
rodinných pasov, ktoré prinesú zľavy pre 
obyvateľov regiónu, natiahneme nový as-
falt na Moravskú cyklotrasu a tak by sa dalo 
pokračovať. Záhorie sa bude ďalej rozvíjať a 
tam budú smerovať moje aktivity.

Bilančný rozhovor so županom 
Bratislavského kraja, Pavlom Frešom

             Župan Pavol Frešo:
„Malackému okresu sme sa 
venovali najintenzívnejšie“

»  
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Rekonštrukcia 
Malackej nemocnice
Bratislavský samosprávny kraj finančne podporil rekonštruk-
ciu Malackej nemocnice, ktorá je spádovou nemocnicou pre 
celý okres. Nemocnica má nový centrálny príjem, oddelenie 
anestéziológie a inten-
zívnej medicíny, centrum 
diagnostiky a jednodňo-
vej chirurgie, ako aj nové 
Geriatrické centrum.

Zavedenie integrovanej dopravy
Na Záhorí bola tento rok spuste-
ná integrovaná doprava, vďaka 
ktorej môžu cestujúci na jeden 
predplatný lístok cestovať auto-
busom, vlakom alebo mestskou 
hromadnou dopravou. Záhoráci 
tak ušetria čas aj peniaze. V dru-

hej fáze bude integrovaná doprava rozšírená aj na zvyšné okresy Bra-
tislavského kraja.

Podporili sme prímestskú dopravu
Bratislavský samosprávny kraj spolufi-
nancuje prímestské linky. Za posledný 
rok si u dopravcu Slovak Lines objed-
nal o 27 tis. km viac ako rok predtým. 
Posilnené boli vďaka tomu predovšet-
kým linky na Záhorí, konkrétne spoje 
do Marianky a Stupavy. V rámci spolupráce sa kraj s prepravcom dohodol 
aj na obnove vozového parku. Desiatky nových autobusov už brázdia kraj-
ské cesty.

Zachovali sme železnicu
Štát každoročne redukuje menej ziskové železničné spojenia, medzi 
ktoré sa predvlani zaradila aj železnica Zohor – Záhorská Ves. Zabránili 

sme zrušeniu tejto trate a dnes ako 
jediný kraj spolufinancujeme regio-
nálnu železničnú dopravu. Zároveň 
pracujeme na obnovení vlakového 
spojenia do Plaveckého Mikuláša.

Znížili sme zadlženosť kraja
Za uplynulé štyri roky 
sa podarilo znížiť za-
dlženosť kraja o 8 mi-
liónov eur. Župa dnes 
hospodári stabilne 
a napriek zvýšeným 
výdavkom na povod-
ne sa jej darí znížiť 
zdedený dlh.

Zvyšujeme kapacity škôlok
Napriek tomu, že predškol-
ské zariadenia nepatria do 
správy kraja, rozhodli sme 
sa pomôcť pri riešení ich 
nedostatočných kapacít. 
Vytvorili sme projekt Naša 
škôlka – Náš kraj, v rámci 
ktorého sme po celom kraji rozdelili až 150 000 eur na zvýšenie 
kapacít škôlok. Z toho takmer tretinu tvoria prostriedky určené 
pre materské školy v Malackom okrese. 

Zvýšili sme bezpečnosť ciest
Jednu z najnehodovejších ciest v regióne medzi Malackami 
a Studienkou sme ošetrili výstražnými reflexnými zariade-
niami, ktoré odrazom svetla plašia lesnú zver. Zabraňujú tak 
zbytočným kolíziám so zvieratami prebiehajúcimi cez cestu.

Zvýšili sme bezpečnosť chodcov
Obnovili sme nátery priechodov pre chodcov na 
cestách patriacich kraju a vybudovali sme 12 no-
vých inteligentných priechodov pre chodcov na 
najfrekventovanejších cestách v kraji. Štyri z tých-
to moderných priechodov pribudli aj v Malackom 
okrese. Bezpečnosť zvyšujú predovšetkým v noci, 
keď automaticky rozsvecujú osvetlenie zvrchu aj 
svetlá zabudované vo vozovke. 

Čo sa na Záho
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Vraciame knihy do škôl
Už dva roky pod-
porujeme čítanie 
mládeže projek-
tom Vráťme knihy 
do škôl. Spolu 
s partnermi odme-
ňujeme študentov 

stredných škôl, ktorí sa do čitateľskej súťaže zapoja a napíšu 
krátku esej o prečítanej knihe.

Podporili sme ihrisko v Plavec-
kom štvrtku

Aj vďaka spolufinancovaniu Brati-
slavským samosprávnym krajom sa 
Záhoráci už takmer rok tešia z moder-
ného športového areálu v Plaveckom 
Štvrtku. Ihrisko slúži verejnosti a vo 
vyhradený čas je bezplatne k dispozícii obciam, mestám alebo iným subjek-
tom v kraji. Postupne obnovujeme aj telocvične a športové areály škôl.

Školy sú bližšie k študentom
Zaviedli sme tradíciu prezentácie stredných škôl – Župné školy v Avione. Vždy na 

začiatku roka sa tak budúci stredoškoláci 
môžu zoznámiť s takmer päťdesiatimi 
župnými školami, sledovať ich predsta-
venia, spoznať ich prednosti a poroz-
právať sa s ich pedagógmi a študentmi. 
Získané informácie im pomôžu lepšie sa 
rozhodnúť pri výbere strednej školy.

Opravili sme cesty
Do rekonštrukcie ciest a mostov kraj za 4 roky investoval 
18,43 mil. eur. Je to 5-násobne viac ako v predchádzajúcom 

období. Z týchto peňazí sa 
podarilo zrealizovať okrem 
iného aj opravu mosta 
v Malackách, ciest v obci 
Zohor alebo rekonštrukciu 
cesty cez Pezinskú Babu.

Zlepšujeme podmienky pre učiteľov
V rámci podpory učiteľských rodín sme sa rozhodli 
využiť časť stredoškolského internátu v Dúbravke a 
prerobiť ho na byty pre učiteľov. Sto zamestnancov 
župných škôl v súčasnosti využíva možnosť ubytova-
nia v existujúcich zariadeniach. Prerobený internát 
ponúkne dostupnejšie bývanie v dvojizbových by-
toch. Prvé dva z nich budú dokončené do konca roka 
a postupne budú sprevádzkované ďalšie.

Podporujeme cykloturistiku
Minulý rok sme otvorili Cyklomost Slobody, ktorý spojil slovenský a 
rakúsky breh rieky Moravy. V kraji pribudli aj desiatky kilometrov no-
vých cyklotrás a zázemie pre cyklistov naďalej budujeme. V októbri 
sme otvorili v Devínskej Novej 
Vsi cykloodpočívadlo s detským 
ihriskom, posedmi a vonkajšími 
fitnes prvkami. Pri Moravskej 
cyklotrase chceme vybudovať 
aj ďalšie a zatraktívniť ju aj 
opravou pohraničných bunkrov. 

Športom k zdraviu
Ročne podporujeme desiatky športových 
podujatí po celom regióne. Medzi nimi 
cyklistické súťaže ako MTB maratón, 
bežecké preteky ako Mariatálsky štva-
nec, každoročný snowboardový a freeski 
pretek - Baba cup a množstvo iných, ktoré ponúkajú obyvateľom kraja športové 
vyžitie.

Kultúrny program
Pred troma rokmi sme založili tradíciu 
Župnej jesene, ktorá stmelila všet-
ky typické jesenné podujatia v kraji a 
umožnila im vzájomne sa propagovať. 
Finančne podporujeme nie len jed-
notlivé podujatia Župnej jesene, ale aj 
obecné dni a ďalšie akcie ako napríklad 
každoročnú prezentáciu vojenskej tech-
niky - Slovenské piesky.

rí zmenilo
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Voľby do VÚCV novembri budeme už po štvrtýkrát voliť 
zástupcov samosprávnych krajov inak na-
zývaných tiež Vyššie územné celky alebo 
historicky známe ako „župy“.
Tohtoročné voľby do Vyšších 
územných celkov prebehnú 
v sobotu 9. novembra 2013. 
V tento deň budeme voliť 44 
poslancov zastupiteľstva Brati-
slavského samosprávneho kraja 
a predsedu BSK. V prípade, že 
žiaden kandidát na predsedu 
samosprávneho kraja nezíska 
nadpolovičnú väčšinu, bude sa 
23. novembra konať druhé kolo volieb predsedu, 
do ktorého postúpia dvaja kandidáti s najvyšším 
počtom hlasov.
Bratislavský kraj bude rozdelený na 18 volebných 
obvodov, v ktorých sa volia poslanci pomerne 
k počtu obyvateľov. Volebné obvody s menším 
počtom obyvateľov tak zvolia iba jedného poslan-
ca, zatiaľ čo ľudnatejšie obvody zvolia niekoľkých. 
Volič môže na hlasovacom lístku zakrúžkovať naj-
viac taký počet kandidátov, koľko mandátov má 
jeho volebný obvod.
Pri voľbe predsedu samosprávneho kraja môže 
volič zakrúžkovať v každom volebnom obvode iba 
jedného kandidáta.

                         Tabuľka Volebných obvodov

                                          Volebný obvod
Počet volených poslancov 
(koľko kandidátov na poslancov 

môžete najviac zakrúžkovať)

                                                                                   VO č. I – MČ Staré Mesto 3

                                                                                   VO č. II – MČ Ružinov, Vrakuňa 6

                                                                                   VO č. III – MČ Podunajské Biskupice 2

                                                                                   VO č. IV – MČ Nové Mesto 3

VO č. V – MČ Rača, Vajnory 2

VO č. VI – MČ Karlova Ves, Devín, Devínska Nová Ves 4

VO č. VII – MČ Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica 3

VO č. VIII – MČ Petržalka, Čunovo, Jarovce, Rusovce 8

VO č. IX – obce okresu Malacky: Gajary, Jakubov, Kostolište, Láb, Malacky, Malé Leváre, 
Plavecký Štvrtok, Studienka, Suchohrad, Veľké Leváre, Záhorie (vojenský obvod), Záhor-
ská Ves, Závod

3

VO č. X – obce okresu Malacky: Jablonové, Kuchyňa, Lozorno, Pernek, Plavecké Podhra-
die, Plavecký Mikuláš, Rohožník, Sološnica

1

VO č. XI – obce okresu Malacky: Borinka, Marianka, Stupava, Vysoká pri Morave, Zohor 1

VO č. XII – obce okresu Pezinok: Limbach, Pezinok, Slovenský Grob, Svätý Jur, Viničné 2

VO č. XIII – obce okresu Pezinok: Modra, Šenkvice, Vinosady 1

VO č. XIV – obce okresu Pezinok: Báhoň, Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Jablonec, 
Píla, Štefanová, Vištuk

1

VO č. XV – mesto Senec 1

VO č. XVI – obce okresu Senec: Blatné, Boldog, Čataj, Hrubá Borša, Hrubý Šúr, Hurbanova 
Ves, Igram, Kaplna, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Nová Dedinka, Nový Svet, Reca, 
Tureň Veľký Biel

1

VO č. XVII – obce okresu Senec: Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Ivanka pri Dunaji, 
Malinovo, Zálesie

1

VO č. XVIII – obce okresu Senec: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Miloslavov, 
Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov, Vlky

1

             Prostredníctvom žúp bolo spravované
             územie Slovenska už od 19. storočia. 
Po druhej svetovej vojne boli zrušené a 
znovu ich obnovila až reforma územnej 
správy po viac ako polstoročí. V roku 
2002, keď vstúpila do platnosti, sme volili 
poslancov zastupiteľstva, ako aj predsedu 
samosprávneho kraja po prvýkrát.

»  

Do prvých učiteľských 
bytov sa mladé rodiny 

nasťahujú do konca roka
Bratislavský kraj finišuje s budovaním prvých uči-
teľských bytov v stredoškolskom internáte na Sa-
ratovskej ulici v Dúbravke, mladé rodiny sa do nich 
môžu nasťahovať do konca roka. Župa chce týmto 
spôsobom pomáhať školským zamestnancom, aby 
zo školstva neodchádzali.

„Medzi naše priority patrí oblasť školstva a vz-
delávania. Vzhľadom na vysoké náklady v Bra-
tislave si uvedomujeme, aké je dôležité prilá-
kať a najmä udržať mladých učiteľov v našom 
kraji. Preto sme sa rozhodli pomôcť mladým 
učiteľským rodinám aj takouto formou,“ pove-
dal bratislavský župan Pavol Frešo.

Pre školských zamestnancov a ich rodiny je v in-
ternáte vyčlenená jedna chodba. Do konca roka 
tu vzniknú dva byty pre mladé učiteľské rodiny, 
postupne bude sprevádzkovaná celá chodba. V by-
toch budú dve miestnosti, samostatná kuchynka a 
sociálne zariadenie. Náklady na vybudovanie jed-
ného bytu sú cca 15-tisíc €. Na chodbe pribudne aj 
odkladacia miestnosť, aby rodiny nemuseli všetky 
veci skladovať v bytoch.

Okrem toho môžu učitelia bývať v už existujúcich 
zariadeniach. V minulom školskom roku bolo takto 
v krajských internátoch ubytovaných 83 pedago-
gických zamestnancov a 27 nepedagogických, 
pričom výška nájomného sa pohybuje od 33 € do 
160 € podľa vybavenosti, podmienok a kvality 
ubytovania.

Nové cyklostojany sú umiestnené v blízkosti Cyklomosta slo-
body a na križovatkách cykloturistických trás v kraji, napríklad 
v obci Vysoká pri Morave, Záhorská Bystrica alebo v Devínskej 
Novej Vsi. Odpočívadlo 
vybudované priamo pri 
cyklomoste je miestom 
na oddych pre zahra-
ničných a domácich 
návštevníkov Bratislav-
ského kraja.

„Naším záujmom je, 
aby práve táto cyklo-
trasa bola taká atrak-
tívna ako petržalská cyklotrasa alebo vrakunská bisku-
pická cyklotrasa, aby bola rovnako dobre značená a aby 
pozdĺž nej bolo dosť atrakcií. Veľmi blízko cyklotrás sa 
otvárajú nové bufety či súkromné podniky. Nám ide o to 
doviesť ľudí do tohto bodu pozdĺž rieky Morava a prepojiť 
ho s inými cyklotrasami,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.

Stojany na bicykle v Bratislavskom kraji boli vyrobené a osa-

dené v rámci projektu Za mostom, ktorý je spolufinancovaný 
z prostriedkov programu cezhraničnej spolupráce Slovenská 
republika – Rakúsko 2007 – 2013. Budú slúžiť domácim a 

zahraničným cyklistom, ale aj miestnym mi-
lovníkom cyklistiky.

Prvé zo štyroch plánovaných cykloturistic-
kých odpočívadiel vzniklo v Devínskej Novej 
Vsi priamo pri cyklomoste. Vybudované bolo 
v rámci projektu Perimost, spolufinancova-
ného z prostriedkov programu cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007 – 2013. Odpočívadlo pozostáva z dvoch 
krytých prístreškov a samostatne stojacich 

stolov s lavicami. 
Pre cyklistov, ale 
nie len pre nich je 
k dispozícii fitness 
zostava, pre tých 
najmenších zasa 
detské ihrisko.

Nové cyklostojany a odpočívadlá zatraktívnia 
Moravskú cyklotrasu



Informácie a rezervácie:
Objednávky pobytu, masáží a konzultácií píšte na e-mail: 
rezervacie@patriothotel.eu, Tel: +421 34 69 77 777.

Úhradu za pobyt zasielajte, prosím, v plnej výške na číslo účtu: 
2628750797/1100 do 18.11.2013. 
Pri platbe uvádzajte heslo RELAX VÍKEND SLOVENSKO a vaše meno 
a priezvisko. Vážnym záujemcom po úhrade pobytu zašleme 
kompletný program pobytu a jedálny lístok.

Tešíme sa na stretnutie s Vami

tím Hotelu Patriot

Nepáči sa vám, že je skoro tma? Je nepríjemné počasie? 
Zdá sa vám, že ste skoro unavení, nestíhate svoju prácu?

Sme tu pre Vás!

Navštívte naše RELAX CENTRUM
a doprajte si chvíle odpočinku a duševnej pohody. Zbavte sa 

všetkých psychických a fyzických neduhov, 
ktoré jesenné počasie prináša.

Zažite pocit čistoty a úľavy, odovzdajte sa do rúk našich masérov, 
doprajte telu i mysli odpočinok v troch saunách - fínskej, parnej 

a soľnej. Dovoľte, aby voda vo vírivke z vás odplavila všetko 
nepríjemné a ťaživé, užite si ľahkosť a nevinnosť na vlastnej koži. 

Vychutnajte si individuálny prístup a prežite všetky pôžitky, 
ktoré Vám toto čarovné miesto ponúka.

Práve naše RELAX CENTRUM inšpirovalo 
aj majiteľa prevádzkarne FANTASY ITALIA, 

ktorý tu nafotil fotky do pripravovaného katalógu 2014. 
Plavky je možné zakúpiť v predajni FANTASY ITALIA, 

Národní třída 3654, Hodonín.

Srdečné pozvanie na

Relax Víkend Slovensko
PILATES - Spirals - Overball 

CHI-TONING - vizážistka - FAREBNÁ TYPOLÓGIA – AYURVÉDA

Termín: 23. - 24. 11. 2013, hotel Patriot Skalica

Ceny pobytu:

1. Varianta: 87,€
ubytovanie s raňajkami, cvičebný program - 4 h, relax 
program - 20 min. vírivka, ayurvédsky seminár, vizážistka 
(tipy a triky v líčení), farebná typológia

2. Varianta: 44,€
cvičebný program - 4 h, ayurvédsky seminár, vizážistka 
(tipy a triky v líčení), farebná typológia
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 ochrana spotrebitela,

Či už ako spotrebiteľ za- 
kúpite tovar v kamen-
nom obchode, cez inter-
net, alebo u podomové-
ho predajcu, vždy máte 
práva zo záruky na to-
var. Vadou tovaru počas 
záručnej doby je každá 
odchýlka vlastností tovaru od vlastností, kto-
ré tovar mal, či mal mať v čase nákupu. Bežné 
opotrebenie sa za vadu nepovažuje. Ak má to-
var vadu, vzniká vám právo tovar reklamovať.

Kde mám tovar reklamovať?
Najčastejšie u predajcu, ktorý vám tovar predal. Tovar 
môžete reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni pre-
dajcu, či na mieste odkiaľ predajca riadi svoj podnik. 

Ak je pre uplatnenie určená iná osoba, najčastejšie 
servisné stredisko, treba záruku uplatniť u tejto urče-
nej osoby.

Musí mi predajca pri kúpe vystaviť záručný list?
Áno, ak o to požiadate. Záručný list musí obsahovať: 
obchodné meno či iné označenie predávajúceho, jeho 
miesto podnikania alebo sídlo, popis záruky, pod- 
mienky záruky, dĺžku záručnej doby a údaje potrebné 
na uplatnenie záruky.

Aká dlhá je záručná doba?
Záručná doba je štandardne 24 mesiacov. Kratšia 
doba môže byť poskytnutá len pri rýchlo kaziacich 
sa tovaroch ako sú potraviny. Výrobca môže na tovar 
poskytnúť i dlhšiu záručnú dobu.

Do kedy musí predajca o reklamácii rozhodnúť?
Vždy do 30 dní. Ak vám predajca do 30 dní neozná-
mi výsledok reklamácie, je automaticky povinný vám 

vrátiť peniaze a to bez ohľadu na to, či bola reklamácia 
oprávnená alebo nie.

Na čo pamätať pri reklamácii?
Od každého nákupu si odložte pokladničný doklad. 
Dokladom sa preukážte pri reklamácii, ale neodo-
vzdávajte ho predajcovi, nemá právo si ho ponechať. 
S reklamovaným výrobkom nemusíte priniesť ori-
ginálny obal. V predajni musí byť vždy osoba, ktorá 
je poverená reklamáciu s vami vybaviť. Predajca sa 
nemôže vyhovárať, že musíte prísť inokedy alebo až 
bude v prevádzke určitá osoba. Predajca musí rekla-
máciu vybaviť kedykoľvek počas prevádzkovej doby, 
nemôže teda určiť špecifické „reklamačné hodiny“.

Cítim sa predajcom poškodený, na koho sa mám 
obrátiť?
Obráťte sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu Trnava, 
033/5512 689. ■ Mgr. Lukáš Tisoň, advokát

Koncom júla tohto roka 
som sa spolu s pani ria- 
diteľkou našej základnej 
školy zúčastnil rokovania 
na Ministerstve školstva 
SR podobne ako desiat-
ky ďalších starostov obcí, 
ktoré sú zriaďovateľmi 
škôl s nízkym počtom žia-

kov. Dôvodom bola pripravovaná racionalizácia 
v oblasti základného školstva.

Na jednej strane chápem snahy štátu v oblasti kon-
solidácie verejných financií a s tým súvisiace úspor-
né opatrenia. Na druhej strane si však myslím, že sú 
určité inštitúcie v našej krajine, na ktoré sa nemožno 
pozerať len čisto ekonomicky. Medzi takéto kultúrne 
a vzdelanostné zariadenia nepochybne patria aj zá-
kladné školy.

A zvlášť tie v malých obciach, pretože vo väčšine 
prípadov práve oni sú jedinou ustanovizňou, ktorá 
v danej komunite udržuje kultúru, vedomostnú úro-
veň a spoločenský život. Sú to školy rodinného typu, 
kde sa všetci dobre poznajú a pre najmenšie deti sú 
veľmi dobrým prostredím, v ktorom môžu preklenúť 
obdobie prechodu od rodiny k získavaniu vzdelania 
v anonymite mesta.

Aj preto je mojou snahou nielen udržať školu v na-
šej obci, ale práve naopak zveľaďovať ju a rozvíjať. 
Dôkazom toho sú aj početné opravy, ktoré sme rea-
lizovali v minulom roku, výsledkom ktorých je napr. 
nová strecha, nové okná a opravená fasáda na budo- 
ve školy.

Historicky zaujímavým faktom je, že naša škola prežila 
obdobie monarchie, prvej republiky, všetky totalitné 
režimy, a preto je na mieste otázka. Prečo práve teraz 

v období slobody? Prečo brať tým najmenším a naj-
bezbrannejším aj to minimum, čo im môžeme dať. 
Pokojný štart z obdobia detstva k dospievaniu. Sám 
si neviem dosť dobre predstaviť, ako títo malí človie-
čikovia musia skoro ráno vstávať a za každého počasia 
cestovať do vzdialenej školy.

Je pravdou, že v súčasnosti evidujeme pokles po-
pulácie v porovnaní s predchádzajúcou generáciou, 
avšak trend najbližších rokov je rastúci. Preto vnímam 
rušenie škôl ako unáhlený krok. Príkladom sú ma-
terské školy, ktoré sa mnohé pozatvárali a kapacita 
súčasných nepostačuje pre aktuálne potreby počtu 
detí. Otázkou preto je, či v budúcnosti školy v mestách 

budú kapacitne stačiť aj pre žiakov z okolitých dedín, 
keď sa zvýši populácia.

Na druhej strane by som chcel apelovať na rodičov žia- 
kov, ktorí rozhodujú o umiestnení svojho dieťaťa do 
základnej školy. Áno majú možnosť výberu a je to ich 
slobodné a výsostné právo, ktorú školu pre svoje die-
ťa vyberú. Na druhej strane za súčasných podmienok 
práve oni rozhodujú o existencii, či neexistencii školy 
v našej obci.

Teda nie ministerstvo školstva, ani obec, poslanci, či 
starosta, ale rodičia sú najdôležitejším prvkom v ce-
lom procese. Škola bez žiakov už nie je školou, ale len 
hŕbou kamenia a elektroniky.

V našej obci máme v rovnakej budove základnú aj ma-
terskú školu. Je preto nereálne udržiavať celú budovu, 
školskú jedáleň a potrebný personál len kvôli mater-
skej škole. Čiže v našom prípade by zánik základnej 
školy znamenal aj zánik materskej školy.

Verím však, že rodičia, ktorí rozhodujú o umiestnení 
svojho dieťaťa, zvážia svoje rozhodnutia a dajú šancu 
našej škole.

Stanovisko k rušeniu základných škôl v SR

■ Lukáš Piroha
starosta obce Hradište pod Vrátnom

otvorenie školského roka 2013/14 na ZŠ v Hradišti pod Vrátnom

Reklamácia

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
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Detský bedrový kĺb
Človek je jediný 
živočích, ktorý 
dlhodobo trávi 
čas v stoji. Preto 
je bedrový kĺb 
vlastne vývojovo 
mladý a postihuje 
ho množstvo ocho-
rení, medzi inými 
aj vrodené vykĺbenie. Nazýva sa aj DDH 
(vývojové nedovyvinutie bedrového 
kĺbu) alebo LCC (vrodené vykĺbenie 
bedrového kĺbu). 

Podstatou je, že pri vnútromaternicovom vý-
voji nedôjde k správnemu vytvoreniu tvaru 
bedrového kĺbu a dieťa sa narodí s nedovy-
vinutým bedrovým kĺbom. V minulosti sa 
preventívne vyšetrenie robilo pomocou rent-
genu v 4. mesiaci života. Zaťažovalo organiz-
mus žiarením a bolo pomerne neskoré. Dnes 
sa používa sonografia a novorodenci chodia 
„na kĺbiky“ už v 4. až 6. týždni života (v zmys-
le Odborného usmernenia MZ SR). 

Mamičky odchádzajú z pôrodnice poučené 
o tzv. širokom balení (polohe, kedy sa bedro-
vé kĺby môžu vyvíjať ďalej). Odborné spo-
ločnosti často toto široké balenie zaznávajú. 
Avšak až do sonografického vyšetrenia nikto 
s plnou zodpovednosťou nevie povedať, či sú 
bedrové kĺby novorodenca správne vyvinuté 
alebo nie.

Výskyt dysplázie bedrového kĺbu v populácii 
je približne 4 promile (t. j. postihuje približne 
4 novorodencov z 1000). Pri neliečení zane-
cháva vážne poškodený bedrový kĺb a z mi-
nulosti vieme, že takýto kĺb takmer s istotou 
končí v pomerne mladom veku výmenou za 
implantát. Mnohé (a aj vyspelé) krajiny, ako 
napríklad Írsko, či Kanada sa k tejto proble-
matike stavajú čisto ekonomicky: radšej 
vymeniť bedrový kĺb 4 ľuďom z 1000 ako 
všetkých včas vyšetriť a liečiť a predísť im-
plantátu. To je už ale skôr etická otázka ako 
medicínska.

V skalickej nemocnici som počas svojej praxe 
vyšetril sonograficky približne 20 000 novo-
rodencov (vrátane kontrol). Výskyt DDH je 
skutočne na úrovni 4 promile. To znamená, 
že asi 40-50 detí malo včasnú diagnostiku 
a liečbu tohto ochorenia a len málo z nich 
bude v budúcnosti musieť podstúpiť výmenu 
bedrového kĺbu. A myslím si, že tie desiatky 
zachránených bedrových kĺbov za to stoja.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Skalická Stredoeurópska vysoká škola ponúka svoje 
študijné odbory študentom už osem rokov. Pri tejto 
príležitesti sme sa pozhovárali s jej riaditeľkou a za-
kladateľkou, Dr. h.c. Ing. Heidy Schwarczovou, PhD.

V tomto roku oslávi ško-
la svoje 8. narodeniny. 
Môžte stručne zhodnotiť 
čo sa za tých osem rokov 
zmenilo v škole, aké zme-
ny sa udiali za túto dobu?
Škola prešla veľmi dôleži-
tým obdobím akreditácie 
a rozvojom študijných pro-
gramov.
Nadviazali sme dôležité 
partnerstvá so zahraničný-
mi univerzitami, na ktorých 
sme nainštalovali video-

konferenčnú techniku (telemost). Vďaka tejto unikátnej 
technológii sa študentom 
SEVŠ rozširujú možnosti 
absolvovania predme-
tov v cudzích jazykoch a 
vzdelávania aj na zahra-
ničných univerzitách, vrá-
tane možnosti získania 
dvojitých diplomov.
Medzi šesticu význam-
ných univerzit, s ktorými 
máme nadviazané tele-
mostové prepojenia sú univerzity ITEC – Boisfleury, Lyceé 
– La tronche a Corenc vo Francúzsku, Oxford Academy 
for Education & Development vo Veľkej Británii, Mykolas 
Romeris University Vilnius v Litve, Peoples´s Friendship 
University of Russia v Moskve, ako aj ukrajisnké univerzi-
ty - Uzhhorod National University  v Užhorode a  National 
Technical University, Kyiv Polytechnic Institute v Kyjeve.
V roku 2012 sme otvorili Vzdelávacie a konzultačné praco-
visko v Košiciach, vďaka ktorému sme sprístupnili možnosť 
štúdia na našej škole aj študentom z východného Sloven-
ska a Ukrajiny.

Na aké kritériá by ste odporučili prihliadať študen-
tom, ktorí sa rozhodujú, kam sa prihlásia na vysokú 
školu?
Je dôležité, aby si  rodičia, ako aj samotní študenti zistili 
referencie a všetky dostupné informácie.  Okrem študijných 
odborov, je dobré prihliadať aj na vybavenosť školy, tech-
nické zabezpečenie, mimoškolské aktivity, to či ponúka 
škola možnosť  stáží, praxe alebo výskumu.
Prečo by si študenti mali vybrať práve vašu školu? 
V čom je iná, výnimočná oproti ostatným vysokým 
školám?
Naša škola ponúka unikátne možnosti štúdia rôznych 
programov európskych univerzít. Sme jediná škola na 
Slovensku a jedna z mála v EU využívajúca jedinečné tech-
nológie, vďaka ktorým máme možnosti spolupráce aj s tak 
vzdialenými univerzitami akými sú univerzity Peoples´ 
Friendship University of Russia v Moskve, alebo National 

Technical University of Ukraine, 
Kyiv Polytechnic Institute v Kyjeve 
na Ukrajine.

Študentom, ktorí majú záujem študovať v zahraničí 
sprostredkovávame výmenné pobyty a tiež stáže po ce-
lom svete. Nadviazané kontakty a možnosti vycestovania 
máme na vyše 20 univerzitách v Grécku, Cypre, Arménsku, 
Chorvátsku, Švajčiarsku ale aj vo vzdialenejších krajinách 
ako Mexiko, či Austrália.

Vďaka partnerstvu s OCN Londom, poskytujeme študen-
tom tiež možnosť jazykového vzdelavánia a certifikácie 
z anglického jazyka. Veľmi podobnú spoluprácu certifiká-
cie anglickeho jazyka, budeme poskytovať aj na Oxford-
skej univerzite vo Veľkej Británii. Onedlho, ponúkne škola 
možnosti kurzov a rekvalifikácií, ktoré budú prístupné aj 
ľuďom, ktorí už vysokoškolské vzdelanie majú a potrebujú 
doplnenie vedomostí na základe súčasných trendov alebo 
vyžadujú rekvalifikáciu v inom odbore.

Na koľko percent považujete vašu víziu, keď ste začí-
nali ako riaditeľka, za 
naplnenú? Líšil sa váš 
odhad pomerov v škole 
od skutočnosti?
Škola je organizmus ktorý 
sa neustále rozvíja. Potre-
buje neustálu pozornosť 
a vytrvalú snahu ho roz-
víjať. Dnes sme na dobrej 
ceste, snažíme sa rozšíriť 
možnosti štúdia na našej 

škole a ponúknuť ďalšie programy a certifikácie na základe 
súčasných potrieb a trendov trhu.

Je niečo, čo Vás mimoriadne teší, na čo ste „pyšná“?
Určite je to medzinárodná spolupráca s univerzitami, kto-
rá sa nám podarila nadviazať a inštalácia telemostov na 
týchto univerzitách. V tomto trende budeme pokračovať 
aj v najbližšom období, aby sme svojim študentom mohli 
poskytnúť široké portfólio univerzít, z ktorých si budú môcť 
sami vyskladať svoj študijný program a prednášky, ktoré 
ich budú zaujímať.

Čo by ste zaželali škole do budúcnosti?
Škole prajem, aby si udržala tempo rozvíjajúcej sa me-
diznárodnej spolupráce aj za hranice Európy. Aby si naďa-
lej udržiavala postavenie modernej univerzity a aby mala 
samozrejme študentov, ktorí jej budú robiť dobré meno 
nielen na území SR ale aj v zahraničí.

Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 
má už osem rokov

SEVŠ pozýva
záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť

na dni otvorených dverí
■ 8. 2. 2014 v Skalici

■ 15. 2. 2014 v Košiciach

»  

Dr. h.c. Ing. H. Schwarczová, PhD., 
riaditeľka SEVŠ

■ Veronika Dujsíková
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Lukáš Tisoň sa stal známy pre-
dovšetkým ako obhajca hospo-
dárneho nakladania s verejným 
majetkom. V posledných rokoch 
ho môžu občania Záhoria po-
znať tiež ako člena združenia 
ProZáhorí.sk, ktoré podporuje 
športové, kultúrne a spoločen-
ské podujatia v našom kraji. 
Keďže sa rozhodol kandidovať 
na poslanca vo voľbách do VÚC 
Trnava (župných voľbách), ktoré 
sa uskutočnia 9. novembra 2013, 
rozhodli sme sa mu položiť niekoľko otázok.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať za poslanca?
Práci pre región Záhorie sa venujem už niekoľko rokov 
ako dobrovoľník i ako verejná osoba. Ako dobrovoľní-
kom sa nám darí vydávať časopis ProZáhorí a prevádz- 
kovať web prozáhorí.sk, kde informujeme Záhorákov 
o dianí doma i v susedných obciach. Taktiež finančne, 
mediálne a organizačne podporujeme iných dobro-
voľníkov v okolí. Pokračovať v tejto práci ako zvolený 
zástupca mi príde prirodzené.

Podporujete projekty na celom Záhorí?

Myslím si, že áno. Ak to mám zobrať 
od severu na juh, tak sme materiálne 
podporili útulok pre zvieratá v Skalici, 
prispeli na deň detí organizovanom 
hokejovými fanúšikmi v Skalici ale 
i základnou školou v Radošovciach, 
v Holíči a Gbeloch podporili niekoľko 
futbalových turnajov detí, v Kopča-
noch legendárny motookruh. Nezab-
údame ani na menšie obce, v Letničí 
sme darovali futbalistom nové dresy, 
v Chropove podporili veselý Deň er-
teplí a mnohé iné. Samostatnou ka-

pitolou združenia je pomoc znevýhodneným osobám 
ako sú telesne a mentálne hendikepovaní.

Často protestujete proti predaju obecného majet-
ku, prečo?
Nech sa na mňa nikto nehnevá, ale predať základnú 
školu, pretože máme dlhy, je nonsens. Rovnako pre-
dávať nehnuteľnosti bez verejnej súťaže. Vždy budem 
presadzovať, aby sa utrácalo len toľko, koľko máme a 
aby verejný majetok bol ochraňovaný a zveľaďovaný. 

Poznáte starosti ľudí na Záhorí?
Kandidát, ktorý chce dobre zastu-
povať občanov regiónu, by mal od-
poveď na vašu otázku takpovediac 
zažiť. Osobne som navštívil všetky 
mestá aj obce regiónu a stretol so 
starostami veľkej väčšiny z nich. Až 
teraz môžem povedať, že ich radosti 
a starosti poznám.

Ktoré to podľa vás sú?
Ľudia celého regiónu chcú kvalitnú zdravotnú starost-
livosť, dobré cesty a chodníky a aby sa o ich spoločný 
majetok starali poslanci zodpovedne. Každé mesto 
a obec má potom svoje špecifické požiadavky. Holíč 
potrebuje obchvat a všetci sa musíme spojiť, aby ho 
dostal i preto, že uľahčí aj Prietržke a Vrádišťu. Obce 
od Oreského, cez Chropov a Dubovce po Trnovec a 
Vrádište potrebujú kanalizáciu. Rovnako potrebujú 
kanalizáciu i obce na druhej strane kopca, Unín, Letni-

čie či Radimov. 
Niektoré obce 
ako Radošovce 
či Popudinské 
Močidľany po-
trebujú vybu-
dovať i vodo-
vod. V Petrovej 

Vsi a Koválovci treba zlepšiť protipovodňové opat-
renia. V Brodskom treba vylepšiť autobusové spoje, 
v Gbeloch opraviť cestu na Adamov. Deti z Lopašova a 
Oreského by potrebovali školský autobus.

To znie vyčerpávajúco. Čo si predstavujte pod 
pojmom „kvalitná zdravotná starostlivosť“?
Dve spojené veci. Kvalitnú nemocnicu a dobrú sieť 
ambulancií. Potrebujeme sieť ambulancií po celom 
okrese a fungujúce autobusové spoje medzi nimi. 
Rovnako potrebujeme nemocnicu, ktorá je technicky 
a ľudsky vybavená tak, že sa v nej dostane každému 
pacientovi rešpektu a najlepšej dostupnej liečbe.

Hovorili ste o znevýhodnených osobách, ako by 
ste im chceli ako 
poslanec pomá-
hať?
V prvom rade 
potrebujú hen-
dikepovaní, či 
d ô c h o d c o v i a 
našu pozornosť. 
Mnohí trpia samotou a vylúčením. Je veľmi dôležité 
podporovať organizácie hendikepovaných či senio-
rov, ktoré im umožnia stretávať sa a napĺňať ich dni 
zmysluplnými aktivitami. Mnohokrát tak dosiahneme 
i s nižšími ekonomickými nákladmi výrazné zlepšenie 
kvality ich života.

Na čo ste na Záhorí hrdý?
Mám rád Záhorie pre jeho príro-
du, minulosť i súčasnosť. Boli nám 
zachované skvosty ako je rotunda 
v Skalici, či zámok v Holíči. V každej 
obci nájdeme kostol, či kostolík, kto-
rý je umeleckým dielom. Rovnako 

mám však rád i živé tradície od tých veľkých ako sú 
Skalické dni a Cibula fest až po tie milé oslavy záho-
ráckej veselosti ako sú Unínske samohyby, Westernové 
dni v Koválovci, či Kvetinové dni v Kátove. Mám radosť 
z úspechov každej miestnej 
firmy, ktorá je dobrým za-
mestnávateľom.

Čo by ste chceli odkázať 
našim čitateľom?
Ak by som mohol, poprosil 
by som ich, aby si všímali 
v svojom okolí tých, ktorí 
dlhodobo pomáhajú ostat-
ným. V každom meste, v kaž- 
dej obci sa nájdu zapálení učitelia, vedúci speváckych 
či tanečných krúžkov, organizátori športových aktivít, 
dobrovoľní hasiči, ženy z Únie žien, seniori z Jednoty 
dôchodcov, ochrancovia prírody. Niekto organizuje 
výstavy záhradkárov, niekto šije kroje. Podporujme 
ich spoločne v prospešnom snažení, dajme im pocit, 
že sú dôležití a že oceňujeme ich prácu. Pomáhajme 
im s prekážkami, ktoré sa im postavia do cesty, každý 
ako vieme.

■ Veronika Dujsíková

Rozhovor s Lukášom Tisoňom, 
kandidátom na poslanca trnavského kraja

na oslave MDD v Radošovciach

na motookruhu v Kopčanoch

na MDD v hokejbalovom klube v Skalici

na detskom futbalovom turnaji

Mgr. Lukáš Tisoň

Deň srdca v Skalici
V rámci celonárodnej edukačno-informa-
tívnej kampane MOST, ktorá je súčasťou 
Národného programu prevencie ochorení 
srdca a ciev boli dňa 27.9. 2013 v mestách po 
celom Slovensku zriadené “meracie miesta”, 
kde si mohli okoloidúci dať bezplatne odme-
rať svoje rizikové faktory- tlak krvi, hladinu 
cukru a cholesterolu v krvi, BMI, obvod pása 
a pod.
V našom re-
gióne sa do 
tohto projek-
tu zapojila 
Lekáreň V Ne-
mocnici v Ska-
lici v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou 
v Skalici. Poznaním rizikových faktorov srdcovo- 
cievnych ochorení, ako sú vysoký krvný tlak, faj-
čenie, vysoký cholesterol, obezita, cukrovka a 
stres, ich ovplyvňovaním svojím životným štýlom 
a správnou životosprávou môžeme predísť týmto 
ochoreniam až o 90%. Srdcovo- cievnym ochore-
niam patrí prvenstvo v rebríčku príčin úmrtí na 
Slovensku – až 53%. Sme radi, že sme sa mohli do 
tohto projektu zapojiť a prispieť tak k odhaľovaniu 
rizikových faktorov u našich občanov.

■ Andrea Dujsíková
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Výstava ovocia, zeleniny 
a kvetov v Brodskom

V nedeľu 13. 10. 2013 sa v Brodskom ko-
nala Výstava ovocia, zeleniny, kvetov a 
Zemiaky v našej kuchyni, ktorú organizo-
vala MO Slovenského zväzu záhradkárov 
v Brodskom.

Návštevníci podu-
jatia mali možnosť 
ochutnať jedlá, pri 
ktorých boli ako 
hlavná surovina 
použité  zemiaky. 
Plody našej záhra-
dy sme mohli obdivovať v rôznych tvaroch, 
veľkostiach ale aj farbách. Či už to boli jablká, 
hrušky, rajčiny, zemiaky, mrkva… Matka prí-
roda je naozaj veľká čarodejka!

Úvodného slova sa ujala a podujatím sprevád-
zala pani Marcela Antálková, predsedkyňa MO 
Slovenského zväzu záhradkárov v Brodskom. 
Pri tejto príležitosti jej pán Lukáš Tisoň odo-
vzdal kytičku kvetov ako prejav poďakovania 
za jej prácu a angažovanosť v zväze záhradká-
rov v obci.

■ Veronika Dujsíková

Október je mesiacom Úcty 
k starším. Úcty k tým, ktorí 
tvrdo pracovali, aby sa nám 
žilo lepšie. Úcty k tým, ktorí 
sa každý deň vzdávali radostí, 
ktoré im život ponúkal, aby 
urobili šťastnými nás, svoje 
deti. Úcty k našim otcom a 
k našim mamám. K našim prarodičom.

Všetci raz budeme starí. Ale starší ľudia nie sú menej-
cenní. Sú krásni. Krásni vďaka svojej múdrosti. Prejavuj-
me im úctu, pretože nám ešte vždy majú čo dať. Človek 
sa učí celý život. A najlepším učiteľom sú jeho najbližší. 
Rodina. Rodičia či starí rodičia. 

Bolo by nedôstojné, 
aby sme zabúdali. Ne-
zabudli sme ani my 
v OZ ProZáhorí.sk. V de-
dinách okresu Skalica 
- Popudinských Močid- 
ľanoch, Vrádišti, Káto-
ve, Trnovci, Chropove a 
Uníne sme sa zúčastnili 
spoločenských podujatí 
organizovaných pri tejto 

príležitosti a mali sme tak mož- 
nosť vyjadriť úctu  všetkým sta-
rým mamám a starým otcom za 
ich celoživotnú prácu pre spoloč- 
nosť, za starostlivosť a lásku, ktorú 
dávajú svojim najbližším. Pod-
predseda OZ Lukáš Tisoň odovzdal 
kyticu kvetov či už najstaršiemu ob- 

čanovi obce alebo predsedkyni MO Jednoty dôchodcov.

Babičky a deduškovia nám porozprávali o radostiach ale 
aj starostiach, ktoré prežívajú. Najviac ich trápi súčasná 
finančná situácia a samota. Naopak najväčšiu rado-
sť majú vždy 
z vnúčat Keď 
o nich rozprá-
vajú majú tisíc 
iskričiek v o- 
čiach. Z kaž- 
dého stretnu- 
tia sme si odná-
šali v srdci príjemný pocit, ktorým nás naplnili otvorené 
srdcia a láskavosť starých mám a starých otcov.

Ďakujeme za pozvania a ešte viacej ďakujeme za milé 
prijatie medzi vás – starí rodičia!

Október je mesiacom úcty k starším

■ Veronika Dujsíková

Mgr. Jozef Fábik
volebný obvod č. 5

Radoslav Kalný
volebný obvod č. 6

    Cesty na Slovensku vyzerajú 
ako cesty v rozvojovej krajine. 
V Rakúsku pretekárska dráha, 

u nás tankodróm!

    Nízka úroveň zdravotníckych 
služieb v regióne. 

Aj na Záhorí si zaslúžime zdravie!

V prípade úspechu vo voľbách 
venujeme svoj poslanecký plat tam, 

kde ho najviac treba 
 – neziskovým organizáciám, charite, 
sociálne odkázaným spoluobčanom...

V Zastupiteľstve TTSK potrebuje Záhorie 
čestných a zodpovedných reprezentantov!
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V Kútoch sa konal turnaj v šípkach
Dňa 18. 10. 2013 sa uskutočnil prvý ročník 
šípkového turnaja pod záštitou OZŽ. Hralo 
sa v klasickej 301. Turnaja sa zúčastnilo 
12 ludí.

Usporiadateľ turnaja p. Hesko uviedol, že je spo-
kojný s účasťou a pevne verí, že budúce ročníky 

budú v silnejšom zastúpení, čo sa mu aj potvdilo pri usporadúvaní žolíkových a bowlin-
gových turnajov. Ďalej uviedol, že je veľmi spokojný aj so ženským zastúpením sútažia- 
cich. Turnaja sa zúčastnili rôzne vekové kategórie ako aj zastúpenie Löwen Darts ligy.
Na prvom mieste sa umiestnil p. Peter Priwitzer (zástupca Löwen Darts), na druhom 
mieste sa umiestnil p. Búrik a treťom mieste sa umiestnil p. Šimek. Prvé miesto bolo 
ocenené putovným pohárom a zároveň všetci zúčastnení boli odmenení medajlami.

■ Peter Priwitzer

9. novembra sa obyvatelia 
Trnavského kraja rozhodnú, 
či chcú nemocnice, ktoré 
sa sústredia na zisk, alebo 
nemocnice, ktoré sa sústredia 
na zdravie pacientov.

Som lekár, bývalý riaditeľ nemocnice a počas 

mojej politickej kariéry som sa vždy sústredil na 

zdravotníctvo, ktoré slúži pacientom.

Ako nový župan zlepším zdravotníctvo

v Trnavskom kraji. 

Zastavím privatizáciu nemocníc a zdravotnej 

starostlivosti a nedovolím, aby si fi nančné skupiny 

spravili z pacientov nástroj spravili z pacientov nástroj 

na zvyšovanie zisku. na zvyšovanie zisku. 

Zreformujem naše 

nemocnice, zastavím nemocnice, zastavím 

plytvanie, 

a zásadne zvýšim 

kvalitu 

zdravotnej 

starostlivosti.
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 sípky

 street workout

Mesto Skalica sa snaží vyhovieť všetkým 
formám zábavy pre mladých ľudí. Hovorí 
o tom napríklad aj nový skatepark, ktorý 
sa prednedávnom vybudoval na požia-
davku skalickej mládeže. Aktuálne má 
veľké uplatnenie. Tentoraz si na svoje prí-
du nadšenci street workout-u, mesto im 
totiž schválilo výstavbu ihriska.
Street workout je šport, ktorý ešte stále nie je slovenskej verejnosti veľmi známy. Ako už 
názov napovedá, ide o cvičenie vo vonkajších priestoroch s použitím vlastnej váhy tela. 
V aktuálnej dobe sa na Slovensku dostáva tento šport do povedomia verejnosti. Usporadú- 
vajú sa prvé súťaže a budujú sa ihriská. Skalica bude mať profesionálne street workout-ové 
ihrisko medzi prvými na Slovensku.

O výstavbe ihriska informovali športovci na svojej facebookovej stránke: “Vyborná sprá-
va. Výstavba street workout ihriska v Skalici bola schválená a na jar sa začne s vý-
stavbou.” Treba však spomenúť, že chalani sa tento rok zapojili aj do súťaží, z ktorých si 
priniesli tretie miesta na súťaži v Brne (v kategórii do 75kg a v kategórii nad 85kg) a prebo-
jovali sa do semifinále na súťaži v Bratislave. ■ Erik Formánek

Skalica bude mať street workout ihrisko

 orientacny beh
Orientačný beh detí v Zlatníckej doline

V stredu 9. októbra 2013, sa konalo v Zlatníckej doline ďalšie priateľsko – špor-
tové stretnutie žiakov a učiteľov družobných základných škôl so Skalice, Senice, 
Ratíškovíc a Hodonína.
Organizátorom bola tentokrát Skalica a pri-
pravila pre žiakov 5. ročníkov orientačný beh. 
Hneď ráno sa dievčatá a chlapci rozdelili do 
4-členných družstiev a vymysleli si mená pre 
svoje tímy. Po vysvetlení pravidiel odštarto-
valo prvé družstvo dievčat, po každých 10 
minútach pokračovali ďalšie. Trať bola dlhá 
približne 2 km, viedla cez lúku i les a žiaci na nej zdolávali okrem prírodných prekážok aj 
úlohy, ktoré boli pripravené počas trate na 5 stanovištiach. Pani učiteľky ich preverili z to-
pografickej prípravy, dopravnej výchovy, ale i logiky, bystrosti a šikovnosti. Po dobehnutí 
družstva do cieľa sa žiakom zaznamenal čas, vyhodnotili splnené úlohy a na základe získa-
ných bodov porota určila poradie. V kategórii dievčat sa najviac darilo tímu zo ZŠ Hodonín 
„Očovanky“, v kategórii chlapcov boli najlepší žiaci zo Senice s názvom tímu „Fantastická 
štvorka“.
Typické jesenné počasie s občasným mrholením nepokazilo účastníkom náladu, a tak sa už 
teraz tešia na ďalšiu družobnú návštevu, ktorá bude v decembri v Ratíškoviciach.

■ PaedDr. Jana Štefancová
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 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 

 squash
Barbari na štvrtej priečke

Prvým hracím víkendom sa rozbehla Slo-
venská squashová extraliga. Aj napriek ťaž-
kému vylosovaniu sa Skaličania usadili na 
skvelej štvrtej priečke.

Družstvo v zložení Ondřej Uherka, Juraj Spáčil, 
Richard Taranda, Róbert Trnovec a Marek Gula si 
odviezlo z Piešťan cenných 13 bodov. Historicky 
prvé víťazstvo v extralige si Barbari pripísali proti 
domácim Piešťanom.
„Mali sme ťažké vylosovanie, hrali sme počas 
víkendu proti všetkým trom ašpirantom na 
titul. Aj preto bol pre nás každý bodík veľmi 
cenný. Proti Piešťanom už sme si verili, aj keď 
takú jednoznačnú výhru sme určite nečakali. 
Vo výbornej forme odohral svoje zápasy On-
dřej Uherka, ktorý vybojoval tri ťažké body 
proti lídrom našich súperov. Nič ľahké nás 
určite nečaká, naši konkurenti nás majú v ta-
buľke na dostrel.” dodal Juraj Spáčil. ■ red

        tabuľka po 1. štvrtine:
1.    IMET Bratislava A    22
2.    Relaxy Hlohovec    20
3.    Fanatix Bratislava    19
4.    ŠK Barbar Skalica    13
5.    SC Piešťany    12
6.    IMET Bratislava B    11
7.    SquashPark Martin    11
8.    1.SSK Bratislava    10
9.    Fajn Bratislava    7

»

V sobotu 19. októbra sa v Borskom Mikuláši bežal 
ďalší, už 29. závod Moravsko-Slovenského bežec-
kého pohára.

Minulé ročníky tohto behu pozostávali z okruhov na as-
faltových cestách v obci, no tento rok sa trať presunula 
do lesa. Vítaná zmena priniesla podujatiu nový názov – 
Búranský kros.

V detských kategóriách na 200 m lesnom okruhu štarto-
valo 108 súťažiacich. Na štarte hlavného závodu bolo 122 
bežcov. Ženy a mužské kategórie 65+ a 70+ mali pred 
sebou 2 okruhy, čo činilo 5,5 km na mäkkej trati a mlad-
šie mužské kategórie bežali 3 okruhy, teda 8,2 km. Juni-
ori a dorastenci absolvovali 1740 m. Zúčastnili sa v hoj- 
nom počte 22, čo je pre tieto kategórie nadštandardné 
číslo. Takmer všetci mladí boli z našej strany Moravy.

Medzi ženami zvíťazila opäť Seničanka Erika Farkašová, 
medzi mužmi bol prvý Luděk Durďák z Rohatca, za ním 
dobehol prvý zo Záhorákov Tomáš Zavadil.

Do konca pohára zostá-
vajú ešte 4 závody (Ma-
lacky, Jehnice pri Brne, 
Kyjov a Senica). Medzi 
mužmi do 40 rokov 
jadnoznačne víťazí L. 
Durďák. Ďalšie 3 miesta 
zatiaľ patria Záhorákom: 
2. P. Jánoš, BK VP Ma-
lacky, 3. T. Zavadil, AŠK 
Skalica, 4. M. Polakovič, 
ŠK Jablonica. Medzi 50-nikmi sa 3. miesta drží M. Mikula 
z Radošoviec a v kategórii nad 65 rokov výborne behá 
O. Tirpák zo Senice, ktorý má 2. miesto v pohári už isté. 
Páni nad 70 – neúnavní J. Kocák a R. Roučka z Junioru 
Holíč sú na 2. a 3. pozícii.

Medzi ženami do 35 rokov to má E. Farkašová už v suchu, 
za ňou bodujú tri Jabloničanky – M. Martišová, M. Kocú- 
riková a B. Zavadilová. V kategórii nad 35 držia prvé tri 
miesta tiež Záhoráčky – A. Vačková zo Senice, M. Zíšková 
a D. Rybanská, obe z Jablonice. Nad 45 rokov má víťaz-
stvo isté vynikajúca Marta Durnová z Veselí, zo Záhoria 
je na 2. mieste A. Portášiková.

Do konca pohára sa zrejme už veľké zmeny neudejú a 
vyzerá, že tento rok bude medzi prvými vo svojich kate-
góriách viac Záhorákov ako vlani, keď všetky prvé miesta 
vyzbierali Moraváci. ■ milka

Na Búroch nová trať

        Výsledky:
■ 8,2 km: muži do 40 rokov: 1. L. Durďák, SDH Rohatec, 
0:32:20; 2. T. Zavadil, AŠK Grafobal Skalica, 0:33:15; 3. B. Kot- 
man, TJ Dynamo D. Kubín, 0:33:44; muži nad 40: 1. D. Tom-
čal, 0:34:14; 2. J. Miškeřík, 0:35:06, obaja Lipov; 3. V. Vyda-
rený, AŠK Graf. Skalica, 0:36:37; nad 50: 1. J. Veverka, AC 
Čejkovice, 0:35:18; 2. P. Portášik, AŠK Graf. Skalica, 0:35:51; 
3. V. Guliš, D. Bojanovice, 0:35:56; 4. M. Mikula, Radošovce, 
0:36:03; nad 60: 1. V. Varmuža, BK Hodonín, 0:37:28; 
2. M. Kresánek, BA, 0:40:00; 3. M. Mikuš, Radošovce, 0:40:39

■ 5,5 km: muži nad 65: 1. J. Šohaj, Uh. Brod, 0:26:40; 
2. F. Kubíček, Relax D. Pole, 0:29:20; 3. O. Tirpák, Senica, 
0:29:38; nad 70 rokov: 1. J. Kocák, Junior Holíč, 0:31:46; 
2. K. Hána, VHS PLUS Veselí n.M., 0:34:21; 3. J. Sedláček, Bo- 
leráz, 0:34:58; ženy do 35: 1. E. Farkašová, AŠK Graf. Skalica, 
0:25:56; 2. M. Kocúriková, ŠK Jablonica, 0:26:56; 3. M. Mar-
tišová, ŠK Jablonica, 0:27:17; nad 35: 1. D. Kušnierová, 
Fešák team TT, 0:27:25; 2. M. Zíšková, ŠK Jablonica, 0:28:44; 
3. I. Horňáčková, Veselí n. M., 0:30:07; nad 45 r.: 1. M. Dur-
nová, Antalis-BRANOPAC, 0:26:51; 2. A. Portášiková, AŠK 
Graf. Skalica, 0:27:29; 3. B. Kocúriková, ŠK Jablonica, 0:28:45

»
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Príde manželský pár do manželskej poradne, 
pretože v manželstve to za ína škrípa .                  
Po analýze problému poradca hovorí:
- Ukážem vám, o vaša žena potrebuje.
Potom ju položí na gau  a pomiluje                         
ju vo všetkých možných polohách.                          
Ke  je hotový, hovorí:
- Tak, toto potrebuje vaša žena každý de .
Manžel na neho pozrie a pýta sa:
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk
Hrajte o CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja. Správnu odpoveď pošlite do 26.11.2013 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: „...hanbím takisto ako vedenie firmy“. Výherca z minulého čísla: Zlatica 
Ondrášová, Radimov. Výherca získal CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja.

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

oddych

Horoskop
BARAN
V novembri budete riešiť majetkové zá-
ležitosti. Čaká vás veľa práce, ale koncom 

mesiaca vás rozptýli cesta za poznaním, alebo aspoň 
neobyčajne pútavá kniha. 

BÝK
Či už žijete v legalizovanom vzťahu, alebo 
nie, tešte sa na týždne plné vzrušenia a po-

tešenia. Až koncom mesiaca sa budete musieť venovať 
aj čomusi ďalšiemu: majetku a peniazom. 

BLÍŽENCI
Vyzerá to tak, že tento mesiac vás vyprovo-
kuje k zásadným zmenám v životnom štýle. 

Najprv rodina, zdravie, kondícia a napokon aj láska - to 
sú témy, ktoré vás pohltia. 

RAK
Vyzerá to tak, že november vo vás prebudí 
driemajúcu vášeň. Najprv potešenie a zá-

bava a neskôr aj odhodlanie zmeniť k lepšiemu svoj 
životný štýl. 

LEV
Tento mesiac môžu byť príjmy vysoké, ale 
rodinné výdavky takisto. Koniec novembra 

prinesie navyše veľa vzrušenia a potešenia. 
PANNA
Prežívate rušné, komunikatívne obdobie. 
Čaká vás množstvo dôležitých aj nezáväz-

ných stretnutí a rozhovorov. Záverečný týždeň prinesie 
aktivity, súvisiace s rodinou a domácnosťou.

VÁHY
November vám chystá chvíle v ústraní a tiež 
zvláštne, netradičné zárobkové možnos-

ti. Ale koncom mesiaca sa už budete venovať hlavne 
ľuďom okolo vás. 

ŠKORPIÓN
Chytáte druhý dych a na čo siahnete, to sa 
vám darí. Objaví sa aj príležitosť finančne si 

prilepšiť. Je možné, že prácu vám dohodí váš známy, ro-
biť ale budete musieť vy. Výsledok však môže stáť za to. 

STRELEC
Posledné novembrové dni môžu byť dôle-
žitou kariérnou križovatkou. Nezanedbajte 
prípravnú fázu. Venujte jej prvé týždne a 

potom už vyrazte priamo vpred a vstúpte do nového 
života. 

KOZOROŽEC
Väčšina novembra bude spoločensky mi-
moriadne aktívna. Neskôr ale obmedzíte 

spoločenské stretnutia. Dostanete sa do situácie, kvôli 
ktorej na nejaký čas uprednostníte samotu. 

VODNÁR
Zo začiatku budete len pracovať. Chcete sa 
presadiť, ale Saturn vám nič nedá zadarmo. 
Po týždňoch, obetovaných kariére, však prí-

de záver mesiaca, ktorý už bude patriť najmä priateľom.
RYBY
Neustále rastie vaša túžba po dobrodružstve 
a poznávaní. Preto si všemožne rozširujete 

obzory. Nové perspektívy sa napokon objavia aj v pra-
covnej oblasti.

■ www.astrotouch.com 

sudoku

5 8 7 3
3 6 8 5
8 3 4

6 9
7 9 8
8 6 5 3

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

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 na tel. čísle 0948 155 158
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Zemiakové kvetinky

SUROVINY:
25 dkg zemiakov uva-
rených v šupke, 25 dkg 
práškového cukru, 15 dkg 
polohrubej múky, 10 dkg 
hladkej múky, 10 dkg 
bravčovej masti, 1 čaj, lyžička sody bikarbony, 
1 lyžička mletej škorice, alebo kakaa

POSTUP:
Obidva druhy múky zmiešame spolu so sódou bi-
karbonou. Pridáme ošúpané a na jemno prelisované 
uvarené zemiaky, cukor, škoricu, masť. Vypracujeme 
cesto. Cesto dáme na plech a potrieme lekvárom, 
džemom podľa chuti. Koláč upečieme.
Po vychladnutí povykrajujeme kvetinky, alebo iné 
tvary, a vrch ozdobíme podľa vlastnej fantázie.

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

■ Dobrú chuť praje
Jarmila Tatarková

ISTOTY NESĽUBUJEME – MY ICH NAPĹŇAME

17

Roman 
Sova, Ing.
ekonóm
Senica

Peter 
Priwitzer
zamestnanec ŽSR 
Kuklov

157 142

Jozef 
Hladík, MVDr.
veterinárny lekár 
Kúty

Lukáš 
Piroha, Ing.
starosta
Hradište pod Vrátnom

Vladimír 
Bízek
starosta 
Borský Mikuláš

Vaši kandidáti na poslancov Trnavského kraja
za okres Senica

Váš kandidát na župana MUDr. Ivan Uhliarik 

V Chropove sa konal už 
3. ročník Erteplového 
dňa, ktorý organizovala 
Obec Chropov v spoluprá-
ci s Úniou žien.

Ženy z obce pripravili na 
tento deň 30 druhov zemia- 
kových jedál – sladkých, 
slaných, varených, pečených, 

smažených… Na úvod 
sa prítomným priho-
voril starosta obce 
pán Anton Ivánek, 
predsedkyňa Únie žien 
pani Mária Tatarková a 
podpredseda OZ Pro-
Záhorí.sk pán Lukáš 
Tisoň.

Po úvodnom slove na-
sledovala ochutnávka 

zemiakových špecialít. Pripravený bol aj zverinový 
guláš, o ktorý sa postarala Poľovná spoločnosť Da- 
niel Raková. Podujatie navštívil aj okresný výbor únie 
žien, ktorého predsedkyňou je pani Marta Kubinová 
a spolok žien z Hložian zo Srbska. Pesničkami pote-

šila publikum Jadranka Han-
dlovská, z ktorej najväčšiu 
radosť mali deti. V programe 
vystúpili deti z Lopašova a 
spevácky súbor z Gbelov. 
Bola pripravená bohatá tom-
bola. Do tanca a na počúva-
nie hrala hudobná skupina 
ATAR - bratia Ravasových.

Každý, kto bol na tejto akcii, odchádzal s dobrým po-
citom príjemne prežitého popoludnia.

Erteplový deň v Chropove

■ jt



Lukáš 

TISOŇ

ZMENA PRO ZÁHORÍ
krajské voľby 9. novembra 2013

14


