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Holíč, foto: Patrik Srnec

Malacky, foto: Jozef Sedlák

Senická moruša, foto: Matúš 
Behan

Skalické rybníky, foto: Peter Čech

DETI NA HOKEJ
DETI NA HOKEJ je podujatie pripravované SZĽH, 
ktorého partnerom sa stalo aj MHKM Skalica. 
V nedeľu 17. januára zavítal projekt aj do Skalice. 
Na Skalickom zimnom štadióne sa stretlo viac ako 
250 detí.

Prišli deti, ktoré začínajú v MHKM Skalica, ale aj deti, 
ktoré nikdy na ľade neboli. 
Pre všetky deti bolo pripra-
vené občerstvenie, darčeky 
a najmä aktívna zábava na 
ľadovej ploche. Tá sa skladala 
z 5 stanovísk. Učili ich korču-
ľovať, tých zdatnejších pre-
konávať rôzne prekážky, deti 
sa plazili po ľade i strieľali do 

bránky. Podujatie navštívil aj maskot GOOOLY a čestný 
predseda MHKM Skalica – Žigmund Pálffy.

Na záver akcie bolo pripravené losovanie o nové hokejo-
vé výstroje v tombole. Akciu za občianske združenie Pro-
Záhorí navštívil predseda OZ ProZáhorí, mestský posla-
nec a revízor MHKM Skalica Milan Roman. „Som veľmi 

rád, že podujatie navštívilo 
tak veľa rodičov s deťmi. Ro-
dičia mohli priamo na ľade 
vidieť, ako prebieha práca 
s deťmi,čo ich určite moti-
vovalo, aby deti prihlásili 
na hokej. Teší nás, že akcia 
mala taký úspech.“ zhodnotil 
akciu Milan Roman.
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Staňte sa aj vy 
reportérom nášho 

spravodajstva!
Máte zaujímavé fotografie alebo videá? Boli ste 
svedkom nehody, alebo výnimočnej udalosti? 
Zaujalo vás dianie vo Vašom okolí? Chystá sa vo 
vašom meste či obci zaujímavé podujatie? Pozná-
te výnimočného alebo talentovaného človeka zo 
Záhoria, o ktorom ešte nikto neinformoval? Na-
píšte nám to! Svoje tipy, články, fotogafie a videá 
posielajte na adresu sefredaktor@prozahori.sk 
alebo volajte 0948 155 158 a spolupodieľajte sa 
tak na tvorbe nášho spravodajstva!

Študent Via Humana víťaz 
okresného kola Olympiády 

v anglickom jazyku
Začiatok nového kalendárneho roka 2016 bol pre 
Súkromnú strednú odbornú školu VIA HUMANA 
so sídlom Skalici veľmi úspešný. Dňa 14. 1. 2016 
sa v Skalici konalo okresné kolo Olympiády v ang-
lickom jazyku. Suverénnym víťazom v kategórii 
2D, ktorá je určená pre žiakov stredných odbor-
ných škôl, sa stal talentovaný študent prvého roč-
níka odboru informatika a informačné systémy 
Tibor Vanek.

Keďže Olympiáda v anglickom jazyku je postu-
pová súťaž, Tibor bude SSOŠ Via Humana repre-
zentovať aj v krajskom kole, ktoré sa bude konať 
10. februára 2016 v Trnave. 2. miesto v okres-
nom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktorá 
sa konala 12. 1. 2016 v Skalici získal takisto štu-
dent SSOŠ VIA HUMANA – Dobroslav Tokoš.

Gratulujeme!

Potreba krvi je veľká. Približne 180 000 transfúznych 
jednotiek červených krviniek sa každoročne spotrebuje 
iba na Slovensku. Aj preto Slovenský červený kríž, ÚZS Se-
nica zorganizovala ďalší zo série mobilných odberov krvi 
v stredu 27. 1. 2016 v spolupráci s Národnou transfúznou 
službou Trnava v Dennom centre v Senici. Už tradične bol 
zo strany obyvateľov Senice a blízkeho okolia záujem.
Medzi desiatkami darcov sme našli aj senického mestské-
ho poslanca Filipa Lackoviča. A ako nám potvrdil, nebol 
tu prvýkrát. „Krv darujem pravidelne už od roku 2009. 

A keďže je to dar, mám dobrý pocit z toho, že som nieko-
mu pomohol, alebo snáď aj spoluzachránil život. Okrem 
toho je to vraj zdravé. Darcov je však stále nedostatok 
a preto ma veľmi teší, že aj dnes tu bolo niekoľko ľudí, 
ktorí darovali po prvýkrát. Verím, že ich táto činnosť 
neopustí.“
Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý 
jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to 
veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.

» Novoročná kvapka krvi v Senici

Mestský ples v Skalici
Mesto Skalica aj v tomto roku pripravilo v poradí už XXII. Reprezentačný ples Mesta Skalica. Ples sa ako každý 
rok konal v priestoroch Kultúrneho domu v Skalici. Vo veľkej ľudí zabával TIP TOP Band Erika Rangla, v malej sále 
sa o zábavu starala ľudová hudba Skaličan. V programe sa predstavili napríklad tanečný pár Barbora Tomíková a 
Miroslav Hnát, Street Workout Skalica alebo Musical Dance Company. Zábava trvala do skorých ranných hodín.

VIDEO
REPORTÁŽ
U NÁS NA 

FB!

Záhorie môže mať nové detské ihriská! Hlasujte!
V lete vyrastie na Slovensku desať detských 
ihrísk, tzv. Žihadielok, ktoré chce postaviť spoloč-
nosť Lidl Slovenská republika. O to, aby nové det-
ské ihrisko stálo aj v niektorom meste na Záhorí, 
môžeme všetci spoločne zabojovať.

O desať ihrísk bude súperiť 96 
miest, rozdelených do piatich 
kategórií podľa počtu obyvateľov. 
Ihriská dostanú prvé dve mestá 
z každej kategórie. Internetové 
hlasovanie sa začína vo štvrtok 
21. januára a potrvá do 29. fe-
bruára.

Každý registrovaný účastník bude 
môcť raz za 24 hodín zahlasovať, 
jeden hlas navyše môže každý 
deň získať, ak na stránke zvlád-
ne jednoduchú online hru. Priebežné poradie sa bude 
zverejňovať a pravidelne aktualizovať na stránke www.
zihadielko.sk. Víťazov vyhlásia najneskôr 14. marca.

„Týmto projektom chceme prispieť k tomu, aby deti 
mohli svoj voľný čas tráviť zmysluplne a urobili aj 
niečo pre svoje zdravie,“ povedal Stanislav Čajka, ge-

nerálny riaditeľ spoločnosti Lidl Slovenská republika.

Každé ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 
rokov. Bude mať rozmer 16 x 20 m a bude sa na ňom na-
chádzať osem herných prvkov. Zaujímavé je rozdelenie 
na dve zóny, ktoré odlíšia hracie prvky podľa veku detí 

(2 – 6 rokov a 6 – 12 rokov). Na ihrisku budú dva hrady, 
pieskovisko, kolotoč a hojdačky. Prostredie dotvoria ve-
selé farby hracích prvkov a motívy s podobizňami Včiel-
ky Maje a jej kamarátov. Súčasťou ihriska sú aj lavičky a 
stojan na bicykle.
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Anton Srholec
Začiatkom roka svet opustil význam-

ný rodák zo Skalica Anton Srho-
lec. Rímskokatolícky kňaz, 

salezián, bojovník proti 
neslobode, odporca ko-

munistického režimu a 
zakladateľ centra Re-

sota 7. januára ráno 
zomrel.  Dožil sa veku 
86 rokov. Posledné 
mesiace bol vážne 
chorý. Zhruba pred 
rokom mu diagnos-
tikovali rakovinu 
pľúc. Rozlúčka pre-
behla v Bratislave 
ako aj v Skalici vo 
Farskom kostole. 
Anton Srholec je 

pochovaný v Ska-
lici.

Primátor mesta Skalica 
vyhovel návrhu poslan-

cov mestského zastupi-
teľstva Milana Romana a 

Lukáša Tisoňa, Petra Barto-
ša, Daniela Vidoviča, Anny 

Ozába-

lovej a Františeka Štefanca, ktorí 13. 1. 2015 predložili 
mestu návrh na zriadenie pamätníka obetiam komu-
nistického režimu na Záhorí. Poslanci svojím návrhom 
tlmočili žiadosť Konfederácie politických väzňov Sloven-
ska, ktorej bol Anton Srholec predsedom.

„Zriadenie pamätníka obetiam komunistického 
režimu v Skalici bolo posledným želaním význam-
nej osobnosti Slovenska, čestného občana mesta 
Skalica, kňaza, rehoľníka a obete komunistického 
režimu, Antona Srholca, ktorý sa v Skalici narodil 
a Skalicu si vybral aj ako miesto svojho posledného 
odpočinku. Záväzkom zriadiť takýto pamätník sa 
zastupiteľstvo mesta Skalica hlási k odkazu Antona 
Srholca, k jeho boju sa pravdu a jej poznanie,“ uvie-
dol Lukáš Tisoň. „Zriadenie pamätníka bude dôstoj-
ným vyjadrením úcty a vďaky všetkým tým, ktorí 
obetovali svoju osobnú slobodu v prospech slobody 
národa, ktorú vďaka nim dnes môžeme užívať,“ do-
plnil Milan Roman.

Začiatkom komunizmu sa ako mladý rehoľník usiloval 
tajne prejsť do zahraničia, aby tam študoval za kňaza. Po 
zatknutí a odsúdení spolu s ďalšími účastníkmi výpravy 
bol 10 rokov väznený, prevažne v Jáchymove. Ďalšie roky 
pracoval ako robotník a pritom tajne študoval teológiu.

V roku 1970 ho v Ríme vysvätil za kňaza pápež Pavol VI., 
a keď sa vrátil do Československa, venoval sa v Bratislave 
najmä duchovnej a kultúrnej práci s mládežou. Po Než-
nej revolúcii bol činný v Slovenskom Helsinskom výbore 

na ochranu ľudských práv, založil charitatívne dielo 
Resoty – pre bezdomovcov v Bratislave, tiež 

publikoval, a stal sa aj predsedom 
Konfederácie politických väzňov 

Slovenska. Dostal viacero 
rôznych ocenení, na-

posledy v novembri 
2015 ocenenie Bie-

la vrana, za dlho-
dobý prínos, 
a v lete 2015 
v Rakúsku 
Veľkú cenu Le-

opolda Kun-
schaka.
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» V skratke

Výherca prevzal 
výhru

Výhercom lístkov na Majstrovstvá Európy 
v kraokorčuľovaní sa stal Denis Hnát. Cenu 
prevzal z rúk predsedu OZ ProZáhorí Milana 
Romana.

Psík našiel 
domov
Sme radi, že sme spo-
lu našli domov psíkovi 
Denymu. ĎAKUJEME 
že ste pomohli! Sme 
tu pro vás!

AKTUÁLNE:
Prednáška FENG SHUI – cesta k úspechu 
v Hoteli sv. Ludmila

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

Soľná jaskyňa v Gbeloch – zdravie pre deti 
v materskej škole

Dňa 21. 12. 2015 sa vďaka vedeniu Mesta Gbely, 
spoločnosti Nafta a. s. a Nadácii SPP slávnostne 
otvorila v areáli školského dvora Materskej školy 
na ulici Záhumenice soľná jaskyňa pre deti ma-
terskej školy. Je to miestnosť so špeciálnou mi-
kroklímou a veľkým obsahom himalájskej soli. 
Mikroklíma jaskyne bude blahodarne pôsobiť na 
detský organizmus, podobne ako more.

Jej pozitívny účinok sa dosiahne spojením psychorelaxá-
cie s haloterapiou. To znamená, že deti v kľudnom pro-
stredí budú využívať liečivé účinky vdychovania aeroso-
lových mikročastíc prírodnej minerálnej himalájskej soli.

Soľ v tejto forme blahodarne pôsobí na ľudský organiz-
mus a má antibakteriálne účinky. Táto metóda pomáha 
ako podporná forma pri liečbe detí so sťaženým dýcha-
ním a zhoršením kvality pokožky. To znamená, že pobyt 
v soľnej jaskyni uľahčí prekonávať nepríjemné prejavy 
alergických ochorení, ktorými v dnešnej dobe trpí veľmi 
veľa detí.

Liečebnú atmosféru pohody, oddychu a relaxácie bude 
deťom dotvárať príjemné osvetlenie a pokojná rela-
xačná hudba. Ideálna teplota (21°C) sa bude udržiavať 
v zimnom období vďaka vybudovanému podlahovému 
kúreniu a v lete klimatizáciou.

Sterilné prostredie sa dosiahne ožarovaním jaskyne ger-
micídnou lampou medzi jednotlivými procedúrami detí. 
Pomocou nej sa v jaskyni zlikvidujú baktérie a vírusy, čím 
sa zabezpečí ochrana zdravia všetkých detí, ktoré navští-
via priestory jaskyne.

Správna vlhkosť prostredia a čistota vzduchu bude za-
bezpečená vďaka pravidelnému vetraniu vzduchotech-

nikou a cirkuláciou 
vody vo fontánke.

I keď soľné jaskyne 
podľa štúdií nevyka-
zujú žiadne nežia- 
dúce účinky, predsa 
len sa neodporúča 
pobyt v nej deťom 
ani dospelým s akút- 
nymi ochoreniami 
a teplotou, s infekč-
nými ochoreniami, 
s ochoreniami obli-

čiek, s tuberkulózou, nízkym tlakom, ochoreniami štít-
nej žľazy a onkologickými ochoreniami.

Kapacita vybudovanej jaskyne je 10 detí a 2 dospelé 
osoby.

Ozdravné procedúry budú deti absolvovať ako súčasť  
doobedňajšieho alebo poobedňajšieho pobytu v mater-
skej škole, čím by sme chceli predchádzať a obmedzovať 
choroby dýchacích ciest, ktorými trpia deti predškolské-
ho veku.

Touto cestou by som sa chcela veľmi poďakovať vedeniu 
Mesta Gbely, poslancom mestského zastupiteľstva, spo-
ločnosti Nafta a. s. a Nadácii SPP za uskutočnenie takého 
úžasného projektu v materskej škole. Zatiaľ sme jediná 
materská škola na Slovensku so soľnou jaskyňou.

zdroj: Gbely.sk
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Skaličanka zastrelená v Bratislave!

foto: TASR

V piatok okolo 18. hodiny sa v bratislavskom Starom meste strieľalo. Počas streľby 
prišla o život Dagmar Ch. († 45), ktorú zavraždil Štefan K. († 37). Napokon však 
obrátil zbraň proti sebe a zobral si aj vlastný život.
Podľa informácií Nového času sa muž sa doviezol taxíkom k domu. So ženou sa 
hádali na schodoch. Prečo na ňu ten muž vystrelil nie je známe.
Na mieste v momente zasahovala polícia. Miesto bolo neprístupné. Viac informácií 
dodáme po vyjadrení polície.

Polícia vyšetruje krádež v Skalickej drogérii 
a pátra po totožnosti podozrivých

Polícia v Skalici vyšetruje krádež v obchode s drogériou, ku ktorej došlo 27. novem-
bra 2015. V čase medzi 16.35 až 17.50 h vošli do predajne drogérie v Skalici, na 

Potočnej ulici, muž so ženou. Z regálu nepozorovane odcud-
zili značkové parfumy v hodnote približne 340 €, pričom 

podozrivé osoby nasnímali kamery nainštalované v pre-
dajni. Polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie pre 
krádež a pátra po totožnosti podozrivej dvojice. Zároveň 
polícia žiada verejnosť o spoluprácu a pomoc pri stotož-

není podozrivých. V prípade, ak ste muža a ženu na zábe-
roch spoznali, oznámte to polícii prostredníctvom linky 158.

Primár Skalickej urológie podozrivý 
z úplatkárstva
V uplynulých dňoch sme vás informovali o záťahu Národnej kriminálnej polície 
v Skalickej nemocnici. Počas záťahu nevedela čo sa deje ani samotná riaditeľka 
nemocnice. „Netuším, čo sa deje, pretože som bola celý deň na operácii s okom,“ 
vyjadrila sa pre Nový Čas Renáta Kormanová.

Podľa overených informácií ide o vysoko postaveného primára a lekára urológie 
Doc. MUDr. Jozefa Marenčáka, PhD. (64), ktorý v roku 1985 založil urologické 
oddelenie v Skalici.

„Urológia v Skalici je pracovisko, kde chodia pacienti z celého Slovenska. Verím, 
že sa to celé vysvetlí,“ vyjadril sa lekár zo skalickej nemocnice Daniel Vidovič.

Obvinený Marenčák z urológie na slobode!

Kauza úplatkárstva 
v Skalickej nemocnici 
sa posúva stále vpred. 
Podľa informácií polície 
sú do incidentu zaple-
tení aj dvaja pacienti, 
Ladislav (66) a Ľuboš 
(49).

Marenčáka, podozrivého z úplatkárstva v utorok prepustili na slobodu. Prokurátor 
žiadal pre Marenčáka väzbu, nakoľko sa obával, že by mohol v trestnej činnosti po-
kračovať. V utorok však požiadal o prepustenie z pracovného pomeru, ktoré sa tak 
stalo aj jeho priepustkou na slobodu, kedže zanikol dôvod väzby.

Podľa aktuálnych informácií mal Marenčák prijať finančné úplatky vo viac ako 20 
prípadoch. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na 3 až 8 rokov.

Video 

z kráde
že 

na našom 

facebooku

VÁŠ TIP: V Skalici vykradli bývalého primátora
Podľa informácií našich čitateľov malo prísť cez víkend ku krádeži v rodinnom dome 
na ulici Bajanova. Malo ísť o rodinný dom exprimátora mesta Skalica, Ing. Stanisla-
va Chovanca.

V rodinnom dome mali odcudziť trezor, ktorého obsah aktuálne nie je známy. Mo-
mentálne informáciu potvridla aj vedúca oddelenia komunikácie a prevencie KR 
PZ v Trnave.

„Na políciu v Skalici bola v nedeľu nahlásená krádež v rodinnom dome. Polícia 
vykonala obhliadku mesta činu, vec zadokumentovala a začala trestné stíhanie 
pre prečin porušovania domovej slobody. Po páchateľovi polícia intenzívne pát-
ra. Výška škody zatiaľ vyčíslená nie je.“

Tragická nehoda na D2, doprava na diaľnici a 
v okolí kolabovala!
Pri dopravnej nehode kamióna, ktorá 
sa stala 28. januára približne o 7:45 
na diaľnici D2 v smere od Lozorna do 
Bratislavy, zasahuje 15 malackých a 
bratislavských hasičov. Nehoda bola 
pravdepodobne spôsobená mikrospán-
kom kamionistu.

Nehodu videl svedok, ktorý sa pobral pomáhať. Pri prechádzaní cez diaľnicu ho 
však zrazilo ďalšie auto!

zdroj: TASR, pluska.sk, odtahovka.sk, cas.sk
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Župa podporí aktivity v kraji za 2 mil. eur
Dobré hospodárenie kraja v uplynulých rokoch 
umožnilo župe podporiť aj finančne podvyži-
vené oblasti verejného života, ktoré nepatria 
medzi základné kompetencie kraja. V roku 2015 
poskytol kraj na verejnoprospešné projekty 699 
dotácií v hodnote viac ako 2 mil. eur. V tomto 
roku je na dotácie vyhradená porovnateľná 
suma 2 167 084 eur.

» Kultúra a cestovný ruch

Financie na tohtoročné dotácie sú rozdelené do sied-
mych oblastí. Dotácie v oblasti kultúry a cestovného 
ruchu budú sledovať naplnenie cieľov Stratégie roz-
voja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji a 
Stratégie rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji.

» Šport, deti a mládež

V oblasti športu župa podporí aktivity a podujatia pre 

všetky vekové kategórie obyvateľov regiónu. Financie 
získajú aj aktivity pre deti a mládež, ktoré nie sú za-
merané na šport, ale na zmysluplné trávenie voľného 
času a rozvoj zručností. Práve v programe „Deti a mlá-
dež“ je zahrnuté aj pokračovanie úspešného projektu 
„Naša škôlka, náš kraj“.

» Cesty a rozvoj vidieka

Dotáciami na opravy ciest pomáha kraj samosprávam, 
ktorým nezostávajú prostriedky na opravu ciest v ich 
správe. Okrem týchto investícií do ciest, ktoré župe 
nepatria, samozrejme kraj investuje aj do vlastných 
ciest, na ktoré pôjde len v tomto roku viac ako 5 mil. 
eur. Tie ale nespadajú do kategórie dotácií, pretože sú 
v priamej kompetencii kraja. V rámci regionálneho 
rozvoja budú podporené rekonštrukcie verejných prie-
stranstiev, regionálne produkty a značky.

» Ostatné – malé dotácie

Takmer 270 000 eur bude smerovať na malé občianske 
a komunitné projekty s rôznym zameraním.

Dotácie v roku 2015
Vlani župa podporila projekty a aktivity v kraji v sume viac ako 2 mil eur. Financie 
umožnili opravu ihrísk,  podporu športových podujatí pre všetky vekové kategórie, 
či rekonštrukcie a rozšírenie kapacít škôlok. „Na oblasť škôlok poskytol kraj 
počas uplynulých troch rokov 750 tisíc eur,“ uviedol Peter Húska, člen Dotačnej 
komisie Bratislavského samosprávneho kraja. Financie pomohli aj kultúrnym 

podujatiam a samosprávam, ktoré na rekonštrukcie svojich ciest nemajú dostatok 
prostriedkov. Projekt 50 centov zas umožnil podporiť široké spektrum komunitných 
projektov, keď župa poskytla samosprávam 50 centov na každého obyvateľa a 
tie použili dotácie na rôzne účely od úprav verejných priestranstiev, cez výsadbu 
zelene, budovanie ihrísk, obnovu knižníc, až po obecné podujatia a slávnosti.

Aj Hlboká cesta v Bratislave bola zrekonštruovaná vďaka dotácii z Bratislavského 
samosprávneho kraja

Podporu získali aj desiatky kultúrnych podujatí ako napríklad One day JAZZ

Aktivity detí župa podporila napríklad aj dotáciou na kolobežky, ktoré deti využívajú pri 
dopravnej výchove Za 3 roky župa poskytla škôlkam v kraji na rekonštrukcie a rozširovanie kapacít 750 000 eur

DOTÁCIE 2016

Kultúra 800 000 €

Cestovný ruch 100 000 €

Šport 200 000 €

Deti a mládež 200 000 €

Cesty 500 000 €

Rozvoj vidieka 100 000 €

Ostatné – malé dotácie 267 084 €

Spolu 2 167 084 €
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Vždy začiatkom kalendárneho roka si de-
viataci vyberajú svoje ďalšie vzdelanie. 
Blíži sa totiž termín podania prihlášok na 
stredné školy, a žiaci preto potrebujú získať 
prehľad o odboroch, ktoré majú možnosť 
študovať.

Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ 
väčšiny stredných škôl v kraji každoročne spoluor-
ganizuje podujatie „Župné školy v Avione“, kde sa 
aj tento rok deviatakom predstavili desiatky škôl.

Tým, ktorí sa veľtrhu nezúčastnili, môže pri roz-
hodovaní o ďalšom vzdelaní pomôcť aj veľký 

prehľad župných škôl. Ten vyšiel v januárovom 
vydaní mesačníka Bratislavský kraj. Preštudo-
vať si ho môžete aj na internete, v elektronickej 
knižnici mesačníka na www.floowie.com/ 
bratislavskykraj. 

udúci stredoškoláci alebo ich rodičia odovzdávajú 
prihlášky na strednú školu riaditeľovi základnej 
školy, ktorú žiak navštevuje, v dvoch termínoch. 
Na študijné odbory, ktoré si vyžadujú talentové 
skúšky, treba odovzdať prihlášku do 20. februára 
a na všetky ostatné do 10. apríla.

Rok 2016 
aj v znamení 

summitu
Bratislavský samosprávny kraj bude 
začiatkom júla tohto roku spolu s Brati-
slavou hostiteľmi Európskeho summitu 
regiónov a miest. Do Bratislavy prídu 
na začiatku slovenského predsedníctva 
v Rade EÚ nielen čelní predstavitelia 
Európskej únie, ale na summite bude 
takmer tisíc predstaviteľov európskych 
regiónov a miest. 

„Na túto úlohu sa s kolegami pri-
pravujeme veľmi zodpovedne. Tento 
summit je nielen otázkou prestíže, 
ale nastolí aj mnohé otázky, s ktorý-
mi sa Európa v tomto roku bude mu-
sieť popasovať nielen na regionálnej 
úrovni,“ vyjadril sa bratislavský župan 
Pavol Frešo.

Európsky summit regiónov a miest, kto-
rý bude v Bratislave 8. a 9. júla, pred-
staví najmä tému prepájania Európy 
prostredníctvom budovania dopravnej, 
energetickej či digitálnej infraštruktú-
ry, ako aj prostredníctvom cezhraničnej 
spolupráce. Rovnako sa dotkne aj tém 
ako „smart cities and regions“, podpory 
start-upov či zjednodušenie kohéznej 
politiky EÚ. Toto podujatie bude jedným 
z top podujatí slovenského predsedníc-
tva v Rade EÚ a zúčastní sa ho takmer 
tisícka zástupcov regiónov a miest EÚ.

Okrem summitu pripravuje Bratislavský 
samosprávny kraj aj niekoľko podujatí 
priamo v Bruseli ako napr. „Týždeň slo-
venskej kuchyne“, workshopy tradičných 
remesiel, výstavu slovenského moderné-
ho umenia a Bratislavský kraj sa zúčastní 
aj podujatia „Dizajn september“. Cieľom 
týchto aktivít je podpora mladých ta-
lentov a propagácia regiónu v zahraničí 
prostredníctvom jeho kultúry, tradícií či 
gastronómie.

Kam na strednú školu?
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Vznikla požičovňa hračiek

V minulom roku vzniklo v Bratislave Centrum 
včasnej intervencie, ktoré je jediným svojho 
druhu v celom kraji a porovnateľné zaria-
denie nájdete iba v Prešovskom a Žilinskom 
kraji. Centrum poskytuje služby zamerané na 
deti a rodiny so zdravotným znevýhodnením, 
ponúka im široké spektrum služieb, ku kto-
rým nedávno pribudla aj možnosť zapožiča-
nia špeciálnych didaktických hračiek.

Cieľom Centra včasnej intervencie je podporovať 
vývin dieťaťa, sily a schopnosti samotnej rodiny ako 
aj začlenenie rodiny a dieťaťa do spoločnosti. Po-
máha deťom od 0 do 7 rokov so zdravotným znevý-
hodnením alebo ktorých vývin je z rôznych dôvodov 
ohrozený či oneskorený a takisto aj ich rodinám. Ro-
dinám ponúka psychologické poradenstvo, špeciál-
no-pedagogické a sociálno-právne poradenstvo a 
tiež podporu pri administratívnych úkonoch, kom-
plexnú stimuláciu vývinu dieťaťa, kurzy a semináre 
pre rodičov, ale aj pre odborníkov. Projekt Požičovňa 
hračiek je ďalšou formou pomoci pre rodičov, ktorú 
Centrum včasnej intervencie poskytuje.

„Bratislavská župa ako jediná vytvorila svoju 
pracovnú skupinu a intenzívne podporuje túto 
novú formu sociálnej služby. Sme si vedomí 
toho, že sa rodia deti so zdravotným postihnu-
tím, s rizikovým vývojom a je to veľmi veľká zá-
ťaž, tak pre rodinu ako aj pre širšiu komunitu. 
Považujeme za našu povinnosť poskytnúť po-
mocnú ruku aj týmto rodinám a zároveň našim 
občanom,“ uviedla podpredsedníčka Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Gabriella Németh.

Deťom a ich rodinám, ktoré navštevujú toto zaria- 
denie ambulantne, ale aj tým, ktorým sa služba 
odborníkmi centra poskytuje priamo v domác-
nostiach, chýbali špeciálne terapeutické pomôcky. 
Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o. preto 
v spolupráci s bratislavskou župou zriadilo požičov-
ňu hračiek. Ich získaniu pomohli aj zamestnanci 
župy, ktorí vo Vianočnej zbierke prispeli a umožnili 
tak zakúpenie pomôcok. Pomôcky sú nielen súčas-
ťou výbavy odborníkov pri poskytovaní služby,  ale 
môžu si ich v rámci terapie zapožičať pre svoje deti 
aj samotní rodičia.

„Po necelom roku fungovania je o prvé Cent-
rum včasnej intervencie zo strany rodičov veľký 
záujem. Bratislavský kraj v spolupráci s od-
borníkmi pripravuje Koncepciu služieb včasnej 
intervencie a prax nám ukázala, že služby cen-
tra sú pre rodiny profesionálnou a morálnou 
podporou a mnohokrát poslednou záchranou. 
Preto v roku 2016 plánujeme služby včasnej 
intervencie rozšíriť do 
ďalších častí nášho regi-
ónu. Veríme, že budeme 
dobrým príkladom aj pre 
ďalšie mestá a kraje na 
Slovensku,“ zhodujú sa ria- 
diteľka Odboru sociálnych 
vecí Bratislavského samo-
správneho kraja Michaela 
Šopová a PhDr. Erika Tichá, 
ktorá Centrum včasnej in-
tervencie vedie.

Na opravu komunikácií 
vyčlenila župa tento 

rok 5 390 000€

Bratislavský samosprávny kraj zrealizoval 
v minulom roku rekonštrukčné práce na 
cestných komunikáciách a mostných objek-
toch v celkovej sume 5 127 305,81 €.

V rekonštrukčných prácach cestnej siete 
a mostných objektov plánuje Bratislavský 
samosprávny kraj pokračovať aj v roku 2016 
a to napríklad týmito konkrétnymi úsekmi:

» cesta II/503 Viničné – križovatka 
s III/5023 – začiatok súvislej zástavby Pezi-
nok (most ev.č. 203-008)

» cesta III/5022 Chorvátsky Grob – križo-
vatka s I/61

» cesty III/0619 prieťah Blatné

» cesta III/00243 Marianka

» cesta III/5042 prieťah Báhoň

» oprava cesty Most pri Bratislave - od kri-
žovatky s II/510 – koniec súvislej zástavby 
Most pri Bratislave

V roku 2015 dokončila bratislavská župa 
rekonštrukciu dvoch mostných objektov. 
Prvým bol most Estakáda Malacky a druhým 
most cez Malý Dunaj v obci Zálesie. Vybudo-
vala osem bezpečnostných priechodov pre 
chodcov v okresoch Malacky, Pezinok, Senec. 
Revitalizovala cestné teleso III/57214 Hrubá 
Borša – Kostolná pri Dunaji. Pokračovala tiež 
v opravách a rekonštrukciách komunikácií a 
chodníkov.

Naplánovaná je aj rekonštrukcia mosta Čier-
na Voda a realizovať sa začne aj napojenie na 
cesty smer Čierna voda a Bernolákovo, teda 
privádzače na diaľnicu D1 Triblavina.

Predpokladaná suma prác na rekonštruk-
ciu ciest II. a III. triedy a mostných objek-
tov predstavuje pre rok 2016 sumu okolo 
5 390 000€.
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STUPAVA WINTER TROPHY MTB & RUN
Jedinečné zimné športové podujatie, ktoré spája cyklistov, bež-
cov a všetkých športových nadšencov, sa konalo aj v tomto roku 
v Stupave. Zimný maratón alebo STUPAVA WINTER TROPHY MTB 
& RUN privítal účastníkov cez víkend 16. – 17. januára. Podujatie 
už tradične finančne podporil aj Bratislavský samosprávny kraj a 
pretekárov prišiel na štart cyklistického preteku podporiť aj brati-
slavský župan Pavol Frešo.

Kým cyklisti zdolávali 25 km dlhú trať lesmi Záhoria, bežci mali 
na výber medzi 10-kilometrovou a 25-kilometrovou traťou. Viac 
ako 250 cyklistov našlo odvahu zúčastniť sa zimných cyklistických 
pretekov, ktoré sa môžu pochváliť aj medzinárodnou účasťou. 
Najrýchlejšie trať zdolal Belgičan Cleppe a v kategórii žien Kristína 
Lapinová.

Na štart bežeckých pretekov sa postavilo dohromady viac ako 220 
účastníkov. Najrýchlejšími na 25 km trati boli Andrej Paulen a v že-
nách Renata Klčová, ktorá vyhrala aj preteky na 10 km. Z mužov na 
tejto trase dominoval Marek Hladik.

zdroj foto: www.stupavskymaraton.sk
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TALENT ZO ZÁHORIA:
Ivan Sokol – majster sveta v naturálnej 

kulturistike a fitness

Majster sveta v naturálnej kulturistike a fitness a 
Majster Európy je zo Senice. Je ním mladý rodák 
zo Senice, dnes už Skaličan – Ivan Sokol! Ivan sa 
okrem kulturistiky a fitness venuje aj na Záhorí 
slávnemu a populárnemu Street Workoutu. Je 
zakladateľom tímu Street Workout Skalica.

Ako si sa dostal k cvičeniu a samostatnému 
workoutu? 

K cvičeniu som sa dostal tak, že sme mali doma 
posilku, prišiel som do nej a začal cvičiť bez ohľadu na 
to, že som o cvičení absolútne nič nevedel, jednoducho 
som začal zdvíhať činky. K street workoutu som sa 
dostal až keď som chodil na strednú, dohodol som sa 
s kamarátom, že to vyskúšame. Inšpiráciou alebo teda 
hlavnou príčinou začať bolo video, na ktorom cvičila 
legenda vo workoute – Hannibal For King.

Aké sú tvoje najväčšie úspechy v tejto oblasti?

Moje najväčšie úspechy sú Majster Sveta v naturálnej 
kulturistike a fitness v kat. Mr. Physique, Mr. Natural 
Olympia v San Diegu (v kat. Men’s Physique), Juniors 
Majster Európy v naturálnej kulturistike a fitness v kat. 
Mr. Physique, Majster Európy v Street Workoute (v kat. 
Groups) ako tím SW Skalica.

Aký je to pocit byť Majstrom 
sveta?

Je to úžasný pocit a som na to hrdý, 
veľmi si vážim tento titul, pretože je 
za tým obrovský kus tvrdej práce. 
Do cvičenia som vždy vkladal a aj 
vkladám maximálne úsilie, pretože 
ma robí šťastným. A ďakujem mojej 
rodine a blízkym, ktorí ma v tom 
podporujú, bez nich by to bolo 
oveľa ťažšie.

S tímom Street Workout Skalica ste sa zúčastnili 
šou Česko Slovensko má talent, aká to bola pre 
teba skúsenosť? 

Zúčastniť sa v súťaži ČSMT, bola naozaj veľká 
skúsenosť, ktorá mi dala naozaj veľa. Či už lepšie 
ovládať stres a nervozitu pri podobných väčších 
súťažiach, ďalej skúsenosť ako napr. komunikácia 
pred kamerou, skúsenosť – lepšie sa pripraviť na danú 
súťaž, vystupovať pred veľkým publikom a mnoho 
ďalších skúseností… (menej sa hanbiť :D)

Aké sú tvoje plány do nového roku alebo čisto 
do budúcna?

Do budúcna plánujem pokračovať v súťažení 
v kulturistike aj street workoute a možno aj v iných 
športoch. Ďalej plánujem pracovať aj ako tréner – či už 
kulturistiky a fitness, tak aj street workoutu na svetovej 
úrovni, ale určite to „chvíľu“ potrvá dopracovať sa na 
takú úroveň. A plánujem byť svetovou konkurenciou 
v týchto športoch (ako športovec).

Čo by si poprial do nového roku našim čitateľom?

Prajem im hlavne, aby boli zdraví a šťastní a aby sa 
nikdy nevzdávali toho, čo chcú v živote dosiahnuť, 
lebo ak to skutočne chcú a pôjdu si tvrdo za tým, tak 
to dosiahnu.
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» Podujatia

26. 2. 2016

Filmová noc
V rámci akcie Filmová noc do Ho-
líčskeho podniku CoCo zavítajú 
celebrity ako Ammy Winehouse, 
Marilyn Monroe či Adams Family.

28. 2. 2016

Detský karneval
Pravidelnou aktivitou CVČ Skalica 
je Mestský karneval: Okrem veľa 
masiek na deti bude čakať mas-
kot, balóniky či ZUMBA pre deti. 
Podujatie sa uskutoční v Kultúr-
nom dome, začína o 14:00.
Moderuje Erik Formánek.

13. 2. 2016

Valentín 
v R-Classic
V rámci Valentínskeho koncertu 
sa predstavia v podniku R-Classic 
Holíč kapely Smola a Hrušky, The 
Paranoid či Sanchez Amsterdm. 
Štart o 20:00.

Vicemajsterka českej republiky je 
Záhoráčka!

Aj keď to na prvý pohľad vyzerá, že tanec je len ladný po-
hyb dvoch ľudí, ktorí sú dokonale zladení, partnerky sú 
krásne upravené a majú šaty, na ktoré sa dá len s úžasom 
pozerať, zdanie klame. A určite aj veľa z vás má o tan-
ci mylnú predstavu. Za tým, čo na prvý pohľad pôsobí 
veľmi jednoducho a akoby samozrejme, stoja roky tvrdej 
driny nielen na tréningoch. Tanec je tiež druhom športu, 
síce obohatený o výraznú estetickú zložku, ale stále je 
to šport. A sobotný deň 30. 1. 2016 bol tou najlepšou 
oslavou tohto krásneho športu.

Mesto Olomouc hostilo jedno z najprestížnejších taneč-
ných konaní tohto roka. Výstavisko Flora sa na jeden deň 
premenilo na dejisko Majstrovstiev Českej republiky 
v latinskoamerických tancoch. Návštevníci tak mohli 
obdivovať sambu, chachu, rumbu, paso double aj tem-
peramentný jive v podaní tých najlepších tanečníkov 
v rôznych kategóriách.

V kategorii JUNIOR 2 (43 súťažných párov) si striebornú 
medailu a zisk titulu Vicemajster ČR v latinskoameric-
kých tancoch pre rok 2016 vytancoval česko-slovenský 
pár Marian Hlaváč a Vendulka Hrnčiríková. Marian po-
chádza z Vyškova a Vendulka žije v Holíči.

Vendulka isto pre našich čitateľov nie je neznáma. Jej 
talent a úspechy sledujeme už niekoľko rokov. V naj-
bližšej dobe tento skvelý tanečný pár bude bojovať o ti-
tul Majstra Českej republiky v štandardných tancoch a 
10 tancoch.

Marianovi a Vendulke srdečne blahoželáme k dosiahnu-
tému titulu a prajeme čo najlepší výsledok na nadchá- 
dzajúcich Majstrovstvách.

ENDY GBELY – SHOW TIME
Vo štvrtok 28. januára sa predstavila tanečná skupina ENDY ZUŠ Gbely v tanečnom pásme SHOW TIME. Nápaditú 
produkciu predstavenia od tancov cez spev až po kostýmy mal na starosti vedúci súboru Lukáš Jureňa.
Endy Gbely svojou show potvrdila vysokú pozíciu na Slovenskej tanečnej scéne. Viac fotografií a videoreportáž 
nájdete aj u nás na facebooku! Držíme Enďákom palce do budúcej práce.

HOLÍČ / R-CLASSIC
OTVORENIE KLUBU o 19:30 / PREDPREDAJ 5€, NA MIESTE 7€ / WWW.ticketportal.sk
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» Hokej

Baňa Čáry má nového akcionára
Baňa Čáry a. s. je najmladšou baníckou spoločnosťou na Slovensku. Jej sídlo je 
v obci Čáry na Záhorí blízko Kútov. Svoju ťažobnú činnosť vykonáva v dobývacom 
priestore Gbely III., ktorý sa rozprestiera medzi obcami Čáry, Smolinské, Gbely, 
Brodské a Kúty. Ťaží sa tu lignit, surovina na výrobu elektriny. Alternatívne sa lignit 
využíva ako hnojivo, absorbent.

Baňa Čáry doteraz patrila do skupiny Energy group. V priebehu 
novembra minulého roka prišlo k zmene akcionára. Novým 
akcionárom spoločnosti Baňa Čáry sa stalo prostred-
níctvo svojej dcérskej spoločnosti Hornonitrianske 
bane Prievidza. Nový akcionár je najväčšou ba-
níckou spoločnosťou na Slovensku. 

Novým generálnym riaditeľom bol menova-
ný Ing. Roman Hrnčirík. Spýtali sme sa ho 
na zámery nového akcionára.

„Baňa Čáry je banícka spoločnosť za-
oberajúca sa ťažbou hnedého uhlia 
– lignitu. Je najmladšou hnedouhoľnou 
baňou na Slovensku a svojimi zásobami je 
najperspektívnejším zdrojom suroviny na 
výrobu elektriny. Najväčším odberateľom 
energetického uhlia sú Slovenské elektrárne 
a. s. – ENO Zemlianske Kostoľany.

Vyťažiteľné zásoby predstavujú cca. 25 mil. ton, čo 
predstavuje perspektívu na viac ako 50 rokov. Ročne 
dnes vyťažíme toľko uhlia na výrobu elektriny, aby mohlo cca. 
111 000 priemerných domácností celý rok svietiť, variť, kúriť a používať 
elektrické prístroje.

Lignit z tohto ložiska má nízky obsah síry, stabilnú výhrevnosť a minimálny ob-
sah ťažkých kovov. Pre tieto vlastnosti sa využíva v energetike ako priemyselné 

palivo, je vhodný na spaľovanie v kotloch, ktoré vyhovujú ekologickým krité- 
riám. Uhlie je vhodné aj pre obyvateľov na vykurovanie domácností.

Surovinová politika, Energetická politika ako základné dokumenty vlády SR 
v oblasti energetiky vyjadrujú záujem túto energetickú surovinu ďalej ťažiť.

Výrobu elektriny z domáceho uhlia schválila vláda SR ako všeobecný 
hospodársky záujem do roku 2030.

Zámerom nového akcionára je zvýšiť postupne ťažbu 
z tohto ložiska až na úroveň 600 tis. ton ročne, čo 

je viac ako trojnásobok súčasnej ťažby. Baňa 
Čáry by svojou ťažbou mala nahradiť výpadok 

ťažby z postupne likvidovaných ťažobných 
úsekov na Hornej Nitre – Cígeľ a Nováky, 
kde sú už ekonomicky vyťažiteľné zásoby 
vyčerpané.

Pre našu baňu na Záhorí to znamená 
veľké investície do otvárky a prípravy 
ložiska na zvýšenú ťažbu, investície do 

strojných zariadení, ale tiež nárast počtu 
zamestnancov zo súčasných 220 až na 350 

zamestnancov. Nárast zamestnancov bude 
nie len na práce v podzemí, ale tiež na povr-

chových prevádzkach a v technických pozíciách. 
Aktuálne voľné pozície budeme pravidelne zverejňo-

vať na našich webových stránkach a prostredníctvom aj 
tohto mesačníka,“ povedal Ing. Roman Hrnčirík, generálny riadi-

teľ akciovej spoločnosti Baňa Čáry.

Záverom chceme popriať novému generálnemu riaditeľoviv novej funkcii veľa 
úspechov, veľa vyťažených ton lignitu, aby baňa v Čároch bola aj naďalej jedným zo 
stabilných zamestnávateľov na Záhorí

Ing. Roman Hrnčirík
gen. riaditeľ spoločnosti

Baňa Čáry a. s.

sport
Žigmund Pálffy najväčšou osobnosťou Slovenskej extraligy

Žigmund Pálffy sa dostal do TOP 11 Slovenských hoke-
jistov hrajúci za históriu Slovenska v extralige. Rebríček 
vytvoril portál sport7.sk. Podmienkou pre zaradenie do 
výberu bolo odohraných minimálne 50 zápasov.

Skaličan Pálffy však obsadil v rebríčku prvé miesto. „Jed-
noznačne najväčšou osobnosťou v našej súťaži však bol 
skalický útočník Žigmund Pálffy, ktorý niekoľko rokov 
ťahal svojou hráčskou genialitou záhorácky celok. 
„Ziggy,“ ktorý v NHL zbieral 1,04 bodu na zápas, doko-
nale využíval hokejové zručnosti aj na slovenských ľa-
doch, kde doslova dominoval a postaral sa o niekoľko 
extraligových rekordov. V 241 súbojoch v slovenskej 
najvyššej hokejovej súťaži pozbieral parádnych 416 
kanadských bodov. V priemere tak zbieral 1,73 bodov 
na zápas, čo je azda neprekonateľný rekord sloven-
skej extraligy. V play-off rovnako nezaostával. V 49 
dueloch sa do štatistík zapísal 78-krát (1,59 bodu na 
zápas),“ uvádza web sport7.sk.

Žigmund Pálffy bol hosťom na projekte „Deti na hokej“ 
na skalickom zimnom štadióne. foto: TASR
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BARAN
Prvé týždne budú mimoriadne spoločenské. Zá-
ver mesiaca vo vás zase prebudí túžbu spomaliť, 

rozjímať a pomáhať tým menej šťastným.

BÝK
Chcete sa pracovne presadiť a prvé týždne sa 
naozaj oplatí na to zamerať. Potom si ale opäť 

uvedomíte, že život je aj o inom...

BLÍŽENCI
Popri množstve každodenných pracovných 
povinností rastie vaša túžba po dobrodružstve 

a poznávaní. Preto si všemožne rozširujete obzory a nové 
poznatky chcete čo najskôr aj zúročiť.

RAK
Tento mesiac popustíte uzdu tvorivosti a hra-
vosti. Popritom musíte riešiť aj isté majetkové 

záležitosti. Ale posledný týždeň dostanete možnosť unik- 
núť a objaviť nové zážitky a nové obzory.

LEV
Rodinné hodnoty a partnerské záležitosti – to 
sú tento mesiac vaše témy. Aj keď koncom feb- 

ruára vás začne mátať aj čosi ďalšie: majetok a peniaze...

PANNA
Február bude rušný, plný vybavovačiek. Neza- 
búdajte ani na kondíciu – na konci mesiaca 

bude dobré byť fit. Čaká vás totiž láska...

VÁHY
Tento mesiac budete mať do činenia s nezvy-
čajne vysokými sumami. A konečne si začnete 

naplno užívať. No a napokon vás niečo podnieti aj k pozitív-
nym zmenám v životnom štýle.

ŠKORPIÓN
Prvé týždne patria rodine a otázkam bývania. 
Druhá polovica mesiaca prinesie navyše veľa 

tvorivosti, vzrušenia a potešenia a to presne podľa vašich 
predstáv.

STRELEC
Témou mesiaca je komunikácia. Čaká vás re-
kordné množstvo dôležitých aj nezáväzných 

stretnutí, ale mnohé významné veci sa udejú aj v súkromí 
za zatvorenými dverami. Záver mesiaca prinesie zmeny, 
ktoré ovplyvnia rodinný život.

KOZOROŽEC
Finančné záležitosti a formálne spoločenské 
akcie – to je to, čo vás bude tento mesiac za-

mestnávať. Koncom mesiaca sa od nich čiastočne odpútate 
a nájdete si viac času pre ľudí, ktorí sú vám najbližší.

VODNÁR
Začiatkom mesiaca intenzívne pracujete na 
svojej premene. Každým dňom rastie vaše 

sebavedomie a aj vaše ambície. Patrí k tomu aj túžba po 
absolútnej finančnej nezávislosti.

RYBY
Ak budete počas prvých troch týždňov dovo-
lenkovať, rekapitulovať, alebo plánovať, tak to 

bude to najlepšie, čo môžete urobiť. Záver mesiaca už bude 
akčnejší.

■ www.astrotouch.com 
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Otec poklope po stole a hovorí synovi:
- Synak, ty si tak hlúpy ako toto drevo!
Synátor sa postaví a vraví:
- Otec, niekto klope, idem otvori ...
- Stoj!... Nikam necho !...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.

Hrajte o ročné predplatné časopisu ProZáhorí. Správnu odpoveď pošlite do 26. 2. 
2016 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: „... Čo k vám, ale ani do Tesca!“ 
Výherca z minulého čísla: Simona Belanová, Skalica. Výherca získal kalendár Skalického útulku 
na rok 2016.

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