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» Inzercia
Restaurant u Radnice Skalica
hľadá do svojho tímu nové
posily na pozície čašník/-čka
a pomocná sila v kuchyni.
Pre viac info kontaktujte
0917 387 547 alebo katka.
ruzick@gmail.com.
Hľadáme čašníčku do baru
SVET – bar and pension
v Skalici. V prípade záujmu
nás kontaktujte na FB - SVET
bar.

www.prozahori.sk

» ONLINE

www.prozahori.sk
www.facebook.com/prozahori

Seničania otvorili zrekonštruovanú plaváreň
Nová mestská plaváreň v Senici bola po rekonštrukcii
dňa 29. 9. slávnostne otvorená. V plavárni na návštevníkov čaká veľa noviniek. Na plavárni sa nachádzajú
2 tobogány, detský bazén, vírivka a samozrejme veľký
plavecký bazén. Zrekonštuované boli aj recepcia a šatne.
Mestský poslanec Filip Lackovič vyjadril presvedčenie, že
peniaze uvoľnené z rozpočtu mesta boli investované na

správnom mieste, a teší sa, že mesto Senica má plaváreň
na vysokej úrovni. Podľa jeho slov, by bolo na mieste zamyslieť sa aj nad rekonštukciou sauny, ktorej veľká časť
je ešte v pôvodnom stave. „Každopádne, už teraz majú
Seničania priestor pre relax, a nielen pre Seničanov,
ale aj široké okolie. Týmto všetkých pozývam na návštevu týchto nových priestorov,“ dodáva Lackovič.

Od 1. 11. otvorená reštaurácia CALABRIA príjime do
svojho tímu pracovnú silu
na pozície:
- pomocná sila v kuchyni
- čašník/-čka
- barman/-ka

V prípade záujmu o niektorú pozíciu kontaktujte
+421 915 477 994

VÝZVA:
Ponúkajte prácu
na Záhorí
v našich novinách
Pre viac informácií píšte
na inzercia@prozahori.sk
alebo volajte 0910 533 452.
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NEUVERITEĽNÉ!

Jana z Jablonice vypestovala niekoľko megatekvíc!

» Recept

Krémová polievka
z tekvice hokkaido
Potrebujeme:
1 kg tekvice hokkaido, 2 mrkvy, 2 zemiaky,
1 cibuľu, 2 strúčiky cesnaku, 150 ml mlieka,
kurací bujón, soľ, mleté čierne korenie, bazalku, oregano, olivový olej
Postup:
1. Tekvicu zbavíme jadier, mrkvu a zemiaky
ošúpeme a všetky suroviny nakrájame.
2. Na olivovom oleji opražíme nadrobno
nakrájanú cibuľu a cesnak, po chvíli pridáme nakrájanú tekvicu, mrkvu a zemiaky a
restujeme.
3. Potom zalejeme vodou tak, aby boli suroviny ponorené. Pridáme bujón, korenie, soľ,
bazalku a oregano.
4. Varíme 25 minút.
5. Keď je tekvica mäkká, rozmixujeme ju,
pridáme mlieko a zamiešame.
6. Dobrú chuť.

Toto sa nevidí každý deň. Čitateľke nášho
portálu Jane (44) z obce Jablonica na záhrade vyrástlo hneď niekoľko megatekvíc.
Váha a obvod najväčšej je neuveritelná, má
viac ako 60,3 kg a obvod 2,2 metra. Tekvice
sú v tomto období v kurze, či už na varenie
alebo na výzdobu. Blíži sa predsa Halloween.
„Mnohé z nich sú okrasné, určené na
skrášlenie okien a priedomí našich kamarátov, tá najväčšia možno poputuje na
výstavu záhradkárov v Jablonici,“ priznáva
nadšene s tým, že podobný kúsok sa im podarilo vypestovať už pred 14 rokmi.

VIA HUMANA oslávila Európsky deň jazykov hravo

Dňa 26. septembra 2016 sme si na Súkromnej strednej odbornej škole Via Humana v Skalici pripomenuli
Európsky deň jazykov, ktorý sa z iniciatívy Rady Európy
každoročne oslavuje 26. septembra už od roku 2001.
Cieľom Európskeho dňa jazykov je organizovať rôzne
podujatia, ktoré by demonštrovali a zároveň oslavovali jazykovú rozmanitosť v Európe a podporili záujem
o učenie sa cudzích jazykov. Tento cieľ sme si stanovili

aj v našej škole a prezentovali sme študentom celej školy
všetky cudzie jazyky, ktoré
sa na nej vyučujú. Jednotlivé
prezentácie boli realizované
skupinkami študentov pod
vedením ich vyučujúcich a ich
hlavným zámerom bolo nielen
naučiť študentov základné
frázy, ale aj prezentovať
kultúru danej krajiny prostredníctvom hudby, módy
a gastronómie.
Študenti boli aktívne zapájaní do prezentácií prostredníctvom krátkych zábavných vedomostných súťaží. Tento deň si študenti oživili aj konverzačnou hodinou v anglickom jazyku s rodeným hovoriacim, ktorá bola veľkým
zdrojom nových vedomostí a taktiež aj nových metód
učenia sa angličtiny. Európsky deň jazykov sa oslavoval
v našej škole po prvý raz novou, interaktívnou formou,
ktorá vzbudila u našich študentov veľký záujem.

Miss Roma 2016 sa stala
Gbelanka!
Už po druhý raz sa Československou rómskou Miss
2016 sa stala 20-ročná Gbelanka Andriana Malíková.
Malíková už raz titul kráľovnej krásy získala v roku
2014. Tento rok sa oň pobila s ďalšími 9-timi kráskami. Prvou vicemiss sa stala 18-ročná Marie
Balogová z Brna. Tretia na súťaži krásy skončila
Sabina Šestáková z českých Strakoníc.

foto: ČTK
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SCREAM Senica na Sardínii
zdroj: senica.sk

V utorok 13. septembra 2016 vycestovala Tanečná
skupina Scream na Majstrovstvá sveta v street dance
show a Svetový pohár v disco dance, ktorý sa konal na
Sardínii v meste Olbia. Po dlhej ceste prišlo na rad pár
dní oddychu na pláži a kúpaním sa v mori tanečníci
načerpali nové sily. V sobotu 17. septembra si juniorská formácia vytancovala krásné 3. miesto. Veľkú
radosť a emócie sme prežívali v nedeľu, keď sme si
s hrdosťou zaspievali slovenskú hymnu a náš tanečník
Miško Dudáš si prevzal víťazný pohár a titul Majster
sveta v street dance show.
Radosť a očakávanie trvalo až do večerných hodín.
Pri vyhlasovaní výsledkov sme všetci dúfali a verili, že
medaily ešte pribudnú. A stalo sa! Naše deti si hrdo
prevzali bronzové medaily v disciplíne disco dance

skupina v detskej
vekovej kategórii. Veľkú radosť
vystriedala ešte
väčšia, keď juniorskej disco dance skupine uniklo
zlato o vlások a
odniesli si striebornú medailu.
Krásne 4. miesto
si vytancovali
Táňa Polakovičová a Dominika Závišová v disciplíne disco dance duo
v dospelej vekovej kategórii a 6. miestom skončila
dospelá disco dance skupina. Janka Klečková skončila v disco dance sólo na peknom 10. mieste a v street

dance show sa umiestnila na peknom 7. mieste.
Všetci sme prežili nádherný týždeň a urobili tak krásnu bodku tanečnej sezóny 2015/2016. Už sa tešíme na
ďalšiu sezónu a veríme, že opäť úspešnú.

Oslava 55. výročia otvorenia novej školy vo Vrádišti
Pod jednou strechou sme mladosť prežili, ráno čo
ráno do školy chodili... Touto večne zelenou piesňou
v podaní seniorského speváckeho súboru Urban zo
Skalice sa začala oslava 55. výročia otvorenia „novej“
školy vo Vrádišti (1. 9. 1961). Našej jubilantke prišli
zablahoželať JUDr. Viera Kučerová, prednostka OÚ
Skalica, Mgr. Ľudovít Vanek, riaditeľ Gymnázia Jána
Hollého Trnava, Mgr. František Janeček, vedúci Oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mesto
Holíč, Mgr. Zdenka Cintulová, Spoločný školský úrad
Holíč, JUDr. Jaroslav Riha, poslanci Obecného zastupiteľstva Vrádište a zamestnankyne ZŠ s MŠ Vrádište 226. Slávnostný príhovor predniesol starosta Obce
Vrádište pán Milan Kováč, ktorý vyzdvihol význam
školy nielen ako výchovno-vzdelávacej inštitúcie, ale
aj ako nositeľky kultúry v obci. Dostupnosť vzdelania
bez nutnosti cestovania do susedných miest má veľký
význam aj preto, lebo malá škola rodinného typu za-

bezpečuje žiakom pokojné prostredie s nižším počtom
žiakov a väčšou možnosťou individuálneho prístupu
ku každému jednému žiakovi.
Pri tejto významnej príležitosti sa stretli bývalí žiaci 1. – 5. ročníka z „novej“ školy. Veľmi ich potešila
prítomnosť pani učiteľky Anny Horskej Macháčkovej,
s ktorou si zaspomínali na radostné chvíle, ktoré spolu
prežili, na všetky neposlušné a málo ohybné jazýčky,

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

ktoré s jej pomocou začali rozprávať tak, ako sa patrí, na bábkové divadielka, ktoré spolu nacvičili a na
všetky výrobky, ktoré v krúžku šikovných rúk vytvorili.
Na nástenke si pozreli staré fotografie, ktoré zachytili
momenty z ich školských čias. Spomenuli si aj na to,
že boli svedkami technického pokroku a na školskom
dvore sledovali oblohu v deň letu prvého sovietskeho
kozmonauta do vesmíru. Minútou ticha si uctili pamiatku zosnulých spolužiakov. V kultúrnom programe vystúpili deti a žiaci ZŠ s MŠ Vrádište 226, súbor
Urban a ĽH Pláňava zo Skalice, ktorá hrala do spevu
i na počúvanie. Na organizácii tejto milej slávnosti sa
podieľal organizačný výbor zložený zo zástupcov školy, bývalých žiakov, ale najmä Mgr. Kristína Kuklišová
Nemečkayová, ktorá bola hlavnou organizátorkou podujatia. Na záver oslavy všetci odchádzali s vedomím,
že dáma oslávenkyňa – naša škola – zreje ako víno:
čím je staršia, tým je lepšia a krajšia.
VIAC INFORMÁCIÍ VIAC PRE VÁS
SKALICA

20 000 VÝTLAČKOV
SENICA
MALACKY

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

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

Prietržka
Radošovce
Skalica
Trnovec
Unín
Vrádište
Okres Senica
Borský Mikuláš
Borský Svätý Jur

Cerová
Čáčov
Čáry
Dojč
Hlboké
Jablonica
Koválov
Kuklov
Kunov
Kúty

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

Senica
Smolinské
Smrdáky
Sobotište
Šajdíkové Humence
Šaštín-Stráže
Štefanov
Okres Malacky
Gajary

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

Rohožník
Sološnica
Studienka
Suchohrad
Stupava
Veľké Leváre
Vysoká pri Morave
Záhorská Ves
Závod
Zohor
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Záhoráci trhli rekord v show Uhádni môj vek!

5
1. narodeniny CoCo Holíč
Jeden z najvyhľadávanejších disco clubov na Záhorí – CoCo oslávil rok svojho fungovania. Okrem
skvelej hudby, nádhernej výzdoby
nechýbala
ani CoCo
torta a dobrá zábava.

Záhoráci sa predstavili v zábavnej show TV JOJ – Uhádni môj vek! Súťažiaci z Holíča sa v šou
dobre darilo. Ku koncu mali nahratých krásnych 6800 eur, pred finále však prišiel zvrat. Súťažiaci má síce šedivé vlasy, no takmer žiadne vrásky a tak im posledná pomôcka, priblíženie tváre, až tak nepomohla.
Záhoráci zvažovali: „Nie je ani mladý, ani starý.“ Nakoniec sa rozhodli pre vek 59 rokov. Ten sa však od reálneho čísla veľmi
vzďaľoval. Ten bol totiž o 18 rokov starší – mal 77 rokov.
Vek Jána nevedel ani samotný moderátor Vlado Voštinár. „Janko, o koľko sme sa teda pomýlili?“ spýtal sa ho. „Ja mám 77
rokov,“ odpovedal pán, čím šokoval moderátora, ale najmä súťažiacich. „To je sila, dohrali sme,“ povedala zaskočená Eva a
musela spracovať fakt, že sa so synom pomýlili až o 18 rokov, čo je rekord v histórii šou.

Majitelia historických vozidiel sa stretli na Adamove
zidiel ako napríklad Hadraplán, ktorý poznáte z filmu Vrchní, prchni!, ďalej Citroen X19 z filmu Fantomas, Citroen 2CV z filmu Žandár zo Saint Tropéz, či
automobil Triumph z Agent 007 – James Bond.
Na záver ďakujeme všetkým zainteresovaným: Mesto Gbely, Správa mestského majetku Gbely, Městské
muzeum a galerie Břeclav, Polícia SR, Polície ČR,
Lesy ČR, Mesto Šaštín-Stráže, bufet ELVIS Adamov,
Polícia Brodské a všetkým sponzorom a pomocníkom, ktorí umožnili opäť usporiadať v Adamove
11. letné stretnutie historických vozidiel Adamovské jazerá 2016.

» adamovské naj...

Po polročnej príprave sa v sobotu 30. 7. v rekreačnej oblasti Adamov zišli majitelia historických vozidiel na
11. letnom stretnutí HV – ADAMOVSKÉ JAZERÁ 2016.
Hlavným usporiadateľom od roku 2013 je Mesto Gbely.
Tohto roku bolo registrovaných 46 posádok vozidiel, z toho
20 motocyklov a 26 automobilov. Najstarším vozidlom
stretnutia bol automobil FORD A z roku 1928, ktorý prišiel
predstaviť pán Karl Dieter Wieland z mesta Murr (Nemecko). Po krátkom privítaní účastníkov a oboznámení s programom sa o 10. hodine za spoluúčasti polície presunuli
vozidlá na 79-kilometrovú spanilú jazdu cez Brodské, Lanžhot smerom do mesta Břeclav. V spolupráci s Městským
muzeem a galerií Břeclav mali účastníci možnosť prehliadky Lichtenštajnského zámočka na Pohansku, v ktorom
sa nachádza archeologické múzeum Veľkej Moravy – ranostredovekej ríše z 9. storočia. Po prehliadke múzea, odpočinku a malom občerstvení místostarosta Města Břeclav
Svatopluk Pěček odovzdal ocenenie Pohanska, ktoré získal
Jiří Vrzal z Brna s motocyklom Norton ES2 a Václav Havel
z Brna s automobilom MGTC z roku 1947. Poďakovanie
patrí pánovi Petrovi Gajdovi (správca Pohansko) a vedeniu

Města Břeclav, za umožnenie vjazdu vozidiel do chránenej
oblasti povodia Dyje.
Kolóna vozidiel ďalej pokračovala smerom cez Kúty, Čáry
do mesta Šaštín-Stráže, k Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, kde pán farár don Peter Barina požehnal všetky
historické vozidlá na šťastnú jazdu. Po krátkej výstave sa
kolóna presunula cez Smolinské do mesta Gbely, kde ich
čakal obed v dome kultúry. Gbelania tak mali možnosť počas obedňajšej prestávky si prezrieť vozidlá. Posledná etapa
bola naplánovaná cez Petrovu Ves, okrajom mesta Holíč a
cez Kopčany späť do rekreačnej oblasti Adamov. Počas celého dňa nás sprevádzal kameraman zo Západoslovenskej
televízie. Fotografie z tohto stretnutia nájdete na www.
rajce.net – adamovske jazera 2016, video zapadoslovenska televizia.
Pre čitateľov, ktorým typy áut nehovoria veľa, jedno malé
prirovnanie. Na stretnutí sme mali napríklad také typy vo-

Najstaršie vozidlo – automobil: Karl Dieter
Wieland FORD A 1928 – Murr, Nemecko
Najstaršie vozidlo – motocykel: Ernst
Štefan JAWA 175 1936 – Gajary, SR
Renovácia vozidla ČSSR – automobil: Krys
Miloš ŠKODA FELÍCIA 1961 – Polešovice, ČR
Renovácia vozidla ČSSR – motocykel: Martinček Anton JAWA 552 STADION – Skalica, SR
Renovácia zahraničné vozidlo – automobil: Vystrčil Vladislav CHEVROLETZ MASTER DE
LUX 1938 –Břeclav, ČR
Renovácia zahraničné vozidlo – motocykel: Kubaška Vladimír NoRTON ES2 – Senica,
SR
Najstarší súťažiaci stretnutia pre rok
2016: Nič Jozef – Ladná, ČR
Najmladší účastník stretnutia pre rok
2016: Tomša Dano – Malacky, SR
Kategória žena vodička:
Pavelková Hanka ČZ 250sport –Senica, SR
Pochylá Petra ČZ 175 – Holíč, SR
Weberobá renata ŠKODA MB –Otrokovice, ČR
Sázavská Alena GCS HAWKE – Střelnice, ČR
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Drogový díler z Gbelov
spôsobil policajnú
naháňačku so streľbou!
Od začiatku leta mali kriminalisti KR PZ v Trnave
spoločne s pracovníkmi NAKA a KÚFS v rámci spoločného plánu postupu rozpracovaný prípad podozrenia z cezhraničnej drogovej trestnej činnosti.
Na základe získaných poznatkov bola vykonaná
realizácia prípadu, pri ktorom služobný zákrok vykonávala JSZ KÚFS.
Podozrivý vodič v osobnom aute Škoda Yeti idúci
z hraničného priechodu s Rakúskom nereagoval
v obci Moravský Svätý Ján na výzvy na zastavenie,
ani na zvukové a svetelné znamenia (majáky).
Agresívnou jazdou ohrozoval ostatných účastníkov
cestnej premávky a unikal smerom k obci Borský
Svätý Jur, pričom úmyselne poškodil dve zakročujúce služobné vozidlá. Colníci JSZ KÚFS po varovnom
výstrele, na ktorý vodič nereagoval a ďalej unikal,
použili na zastavenie vozidla služobnú zbraň, pričom prestrelili unikajúcemu vozidlu zadné pneumatiky. Vodič s vozidlom ďalej unikal mimo cestu do
poľa, kde bol 28-ročný muž z Gbelov spoločne s jeho
15-ročnou priateľkou z Borského Svätého Jura zadržaný. Počas zákroku nedošlo k zraneniu osôb. Pri
prehliadke vozidla bola nájdená biela kryštalická
látka, ktorá sa podrobí expertíznemu skúmaniu.
Zároveň polícia vykonala aj domovú prehliadku
v rodinnom dome v Šaštíne-Strážach, pri ktorej bola
zadržaná tretia podozrivá osoba, 21-ročný muž.
V súčasnosti vyšetrovateľ kriminálnej polície vykonáva so zadržanými osobami procesné úkony, bolo
začaté trestné stíhanie pre zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi.
V prípade uznania viny konkrétnym osobám hrozí
za takýto skutok odňatie slobody na 10 až 15 rokov.
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18-ročný Skaličan nezvládol zákrutu!
Prišlo k čelnej zrážke!
Dopravná polícia zasahovala pri čelnej zrážke
na Záhorí. V stredu 14. 9., o 17.45 h nezvládol
riadenie 18-ročný mladý vodič zo Skalice, ktorý
išiel od obce Podbranč smerom na Myjavu. Pri
prejazde ľavotočivou zákrutou prešiel do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným autom Opel
Astra. Pri nehode sa 2 osoby zranili ľahšie, ostatní účastníci vyviazli bez zranenia. Polícia alkohol
u vodičov nezistila. O vine a treste rozhodne polícia pravdepodobne v správnom konaní.

Po uliciach Malaciek sa prechádzal nahý zdrogovaný mladík
Mladý donaha vyzlečený 18-ročný muž bol v sobotňajších podvečerných hodinách pristihnutý,
ako sa pohybuje v uliciach Malaciek. Spoločnosť
mu robil ďalší mladík, tento bol však oblečený.
Vyslaná hliadka muža našla na vlakovom nástupisku.

www.prozahori.sk
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» Golf
7. ROČNÍK TURNAJA
TRDLO JE ZA NAMI
Golfové ihrisko v Skalici píše
svoju unikátnu históriu

Mesto Skalica plní sľuby

VIDEO
u nás n
a
FB!

Prechodil chrípku, nasledoval boj o život!
Jakub opísal svoje utrpenie: Záchrana prišla v poslednej chvíli!
zdroj: cas.sk
Narodeniny má dvakrát v roku! Prvýkrát v deň, keď sa
narodil, a druhýkrát, keď dostal nové srdce. Jakub Filiač
(23) z Borského Mikuláša (okr. Senica) je sympatický
mladík, ktorý by vo svojom veku mohol robiť všetko a
naplno si užívať život.
Bezstarostné chvíle sa však študentovi informatiky zmenili, keď
mal sedemnásť rokov a začalo mu
zlyhávať srdce. Vážnemu ochoreniu
predchádzala obyčajná chrípka.

Nemohol sa nadýchnuť

diostimulátor, ale srdce mi napriek tomu zlyhávalo,“
opisuje chvíle medzi životom a smrťou. Vtedy už nebola
iná možnosť ako transplantácia. „Čakal som na nové
srdce takmer mesiac. Keby sa nenašlo tak rýchlo, asi
zomriem,“ zamýšľa sa Jakub.

Nový život

Po transplantácii sa na život pozerá
inak. „Predtým som bol tínedžer,
dnes som dospelý, ktorý sa nenaháňa za hmotnými vecami. Viem,
že keď človek nemá zdravie, tak
nemá nič,“ vraví Jakub, ktorému
chorobu pripomína už len jazva
na hrudníku a dve oslavy do roka:
„Narodeniny oslavujem v apríli a
druhé v októbri, keď mi dali nové
srdce.“

Keď mal Jakub 17 rokov, dostal
chrípku, no napriek tomu chodil
do školy. „Začalo sa to bolesťami
brucha. Lekári si mysleli, že ide
o virózu. Choroba však postúpila
tak ďaleko, že som skoro nemohol
Zápal srdcového svalu z chrípchodiť,“ spomína na najťažšie chvíle
ky hrozí každému
života. Keď bolesti neustupovali,
Viliam Fisher, kardiochirurg: „Chrípmusel ísť do nemocnice. Lekári mu Jakub pár dní po transplantácii srdca, foto: ajf ka je vírusové ochorenie a nie je
oznámili, že má infekčnú mononukvhodné ju prechodiť, pretože môžu vzniknúť veľmi
leózu. Liečba však bola neúspešná, jeho stav sa natoľko vážne komplikácie. Z praxe poznám niekoľko prípazhoršil, že sa nemohol ani nadýchnuť. „Urobili mi rönt- dov, keď komplikácie postihli mladých ľudí aj vo veku
gen a zistili, že mám zväčšenú pečeň a srdce. Nemohol 18 rokov, ktorí športovali. Takže nemožno povedať, že
som sa ani hýbať na posteli. Po mnohých vyšetreniach u koho riziko zápalu srdcového svalu z dôvodu chrípky
prišli na to, že mám zápal na srdcovom svale. Srdce mi nehrozí. Riziko je u každého.
nepracovalo a telo sa mi zahlcovalo vodou.“
Zápal môže postihnúť srdcový sval a oslabiť ho až na-

Jedine transplantácia

Dva roky užíval lieky. „Prežíval som zo dňa na deň, ako-tak som fungoval do 19 rokov. Postupne sa to však
zhoršovalo, búchalo mi srdce, bolo mi ťažko. Lekári
sa rozhodovali medzi pumpou, ktorá pomáha srdcu
pracovať, alebo kardiostimulátorom. Dostal som kar-

toľko, že u pacienta je nutné vykonať transplantáciu.
Častejšie postihuje srdcovú chlopňu, to spôsobuje zníženie funkcie srdca.
Jednoznačne treba chrípku vyležať v posteli. Oslabený
organizmus je náchylnejší, práve preto býva v tomto
období zákaz návštev u pacientov v nemocniciach.“

TRDLO, TRDELNÍK – názov pod ktorým poznáme tradičný chutný Skalický výrobok.
Medzi golfistami na Slovensku a v zahraničí
poznajú TRDLO ako golfový turnaj. 7. ročník tejto série sa skončil práve dnes, kedy
posledným finálovým turnajom ukončil
pravidelnú dlhodobú súťaž EKLEKTIK, kde
hráči zapisujú najlepšie výsledky v každom
odohranom kole, ktoré po sčítaní určujú
najlepšieho zo všetkých. Aby mali možnosť
hrať a užiť si vecné ceny aj hráči s vyšším
HCP, rozdelil sa EKLEKTIK do pod kategórií.
Turnaj TRDLO je vďaka spoločnosti RONA
a.s. obohatený trofejou pre víťazov v každej
kategórii.
História tohto turnaja siaha do začiatkov
golfového ihriska v Skalici, kedy po dokončení 9. jamiek a určení normy HCP ihriska,
mohol Golf Club Skalica organizovať turnaje. V roku 2010 25. 4. sa odohralo prvé kolo
tohto turnaja. TRDLO 2010 v túto nedeľu,
malo prihlásených 17 hráčov, väčšinou členov mladého Golf Clubu Skalica.
Finálový turnaj mal svojich partnerov, O2
Business Services a Hotel sv. Ľudmila, ktorí
poskytli vecné ceny a darčekové poukazy
pre výhercov jednotlivých kategórií.
16. 10. 2016 sa víťazmi 7. Finálového TRDLA stali Katarína Horská v kategórii 37 – 54,
Petr Jeřela v kategórii 24,1 – 36, Milan Bálint v kategórii 12,1 – 24 a dnešný najmladší
účastník Patrik Vinter v kategórii do 12 HCP.
Všetci víťazi jednotlivých kategórií dostali
vecné ceny, poukazy od partnerov dnešného finálového turnaja a samozrejmosťou
bola trofej v podobe malého skleneného
TRDLA od spoločnosti RONA a.s. O víťazoch
v celoročnej súťaži EKLEKTIK sa rozhodlo a
29. 10. 2016 sa uskutoční slávnostný turnaj TRDLO TEXAS dvojíc, po ktorom budú
víťazom EKLEKTIKU odovzdané hodnotné
vecné ceny a upomienkové poháre.

oddych
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» Osemsmerovka
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» Mozaiková krížovka
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Nájdite v osemsmerovke všetky slová z legendy. Slová môžu byť umiestnené
zľava-doprava, sprava-doľava, zhora-nadol, zdola-nahor, alebo diagonálne
všetkými 4 smermi.

Dcéra sa pýta mamy – mamička prečo si sa vydala za ocka?
Žena sa otočí na manžela a ironicky povie ... (tajnička
24 písmen)
Legenda:
ARCHITEKT – ARCHÍV – BÁJKA – BUTIK – BUZOLA –
CUKROVKA – ČERNICA – ČINNOSŤ – ČLENOK – ČMÁRANICA
– DABING – ĎASNO – DISKUSIA – FAMÍLIA – FARMA –
FÓLIOVNÍK – FOTOGRAF – HOKEJISTA – HRACH – HREBEŇ
– HYENA – INERCIA – JARMOK – JEDINÁČIK – KABRIOLET
– KAČKA – KAKAO – KNIEŽA – KOSTÝM – KOZLIATKO
– KRÁTER – KRAVA – LIEČEBŇA – LITER – MEDVEDICA –
NÁHRDELNÍK – NOVINÁR – OBVÄZ – OSIKA – OTÁZNIK –
PAUZA – PILOT – PĽÚCA – PRAČKA – PRIESADA – REZBÁRKA
– RICHTÁR – SENZOR – SLINA – SPLAV – SPOLOČNOSŤ
– TENISTKA – VÁŽKA – VÍCHRICA – VÍŤAZ – VÝKLENOK –
VYRÁŽKA – VYSVETLIVKA – VÝŠKOMER – ZVUKÁR – ŽALÁR
– ŽENBA – ŽENUŠKA – ŽIRAFA

zdroj: relaxweb.sk

12

V električke hovorí jeden pán druhému:
– Dôverne vám prezradím, že cestujem načierno...
– Dôvera za dôveru! – hovorí oslovený pán.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)

C
D
E
F
G

Vodorovne:
A. Kovová forma na odlievanie ingotov – obliečka – bulharské jedlo – dezinfekčný
prostriedok – B. Keltská bohyňa koní a oslov – trhal, driapal (kniž.) – symetrála
– šúchal sa, zadŕhal – utrmáca, utrasie (expr.) – C. Nebol vystavený dažďu – kus
dreva vzniknutý štiepaním – jedna z troch sudičiek – upozorňoval na nebezpečenstvo – D. Tajnička – E. Akým spôsobom – značka niklu – vykášalo – skratka
pre a podobne – mohutný cudzokrajný listnatý strom – obyvateľ Írska – skratka
Slovenskej akadémie vied – F. Japonský strunový hudobný nástroj – nechaj istý čas

variť – ozdobný izbový kvet – hrôza, zdesenie (v med.) – ostrov v Malých Sundách – G. Protirečil istému názoru – puzdro
– vyhynutý kočovník – natierala lakom
Zvisle:
1. Udiera nohou – nejako, dajako – samostatná priekopa v teréne (voj.) – 2. Ikonodul (kniž.) – trváca rastlina – 3. Súlad,
poriadok (kniž.) – voľajako – poľovný pes – 4. Klepaním zbav
prachu – žrebovala – 5. Ženské meno – pracuj – 6. Usadenina roztoku – spevohra – ústna hláska – 7. Dym, čmud (bás.)
– pivnica, po česky – druh jedla – 8. Robila apretáciu niečoho – škriepka, spor
(zastar.) – 9. Živočíšny tuk – často vítala – 10. Judejský kráľ – ublíži na cti – šelma
z čeľade lasicovitých – 11. Vyslov niečo – Miroslava (dom.) – 12. Hltavo pije – vývojové štádium hmyzu – kypril pôdu pluhom
Pomôcky: Alor, Epona, kapama, Kloto, koto, pavor, saprol
Autor: Juraj Mitošinka
www.facebook.com/krizovkysusmevom
www.scalpermedia.sk

www.prozahori.sk
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» Mini maľované krížovky

Oci, prečo nadávajú tomu pánovi vedľa nás?
Pretože hodil kameň po rozhodcovi.
Ale veď ho netrafil. Veď ...tajnička A až J
1. klavír (hovor.) – 2. činorodosť, horlivosť – 3. motýle s okami na krídlach – 4. zľava
z ceny tovaru – 5. rozhlasový prijímač – 6. (vodorovne) - namáčanie textílií v špeciálnom roztoku s cieľom zlepšiť ich pružnosť a vzhľad – 6. (zvisle) – veliteľ vojnového
loďstva – 7. zákonité spojenie muža a ženy – 8. osúch pražený na masti – 9. látka
získaná hasením vápenca – 10. cudzie mužské meno – 11. nezalesnené horské úbočia – 12. rozprávkové kone, rýchle kone (pren.)

Autor: Juraj Mitošinka
www.facebook.com/krizovkysusmevom
www.scalpermedia.sk

Pri riešení maľovaných krížoviek platia dve základné pravidlá:
1. Vymaľovať treba taký počet za sebou idúcich políčok, ako je zadané číslom na začiatku riadka alebo stĺpca.
2. Ak je zadané v riadku alebo stĺpci viac ako jedno číslo, treba medzi nimi vynechať najmenej jedno políčko nevymaľované (medzeru).
Postup:
Najprv vymaľujeme riadky a stĺpce, kde vymaľované políčka a medzery medzi nimi vyplnia celý riadok / stĺpec, napríklad: 3 1
X .
Dôležité je políčka, ktoré zostanú určite nevymaľované, označovať si – napr. krížikom (X).
V riadkoch / stĺpcoch sa môže vyskytnúť situácia, keď umiestnenie všetkých vymaľovaných políčok nie je jasné, ale niektoré budú vymaľované určite,
napr.
má dve možnosti:
alebo
. V každom prípade však budú zamaľované tieto
4
4
4
políčka:
.
4
Pri riešení striedavo prechádzame riadky a stĺpce a využívame políčka, ktoré sme už vymaľovali alebo označili X.
Napr. ak máme: 2 1
X , doplníme: 2 1
X . Ďalej máme 2 možnosti:
2 1
X alebo 2 1
X , teda vymaľujeme: 2 1
X .
Ak máme vyplnené: 1 1
, vieme, že okolo vymaľovaného políčka budú medzery, hoci v tomto prípade nevieme, o ktorú z 1-tiek sa jedná, teda
doplníme: 1 1
X X .
Keď máme vymaľované všetky potrebné políčka, napr:
, ostatné môžeme označiť X:
2
2 X
X X.
Pokračujeme, kým nie je vyplnená celá krížovka vymaľovanými políčkami a políčkami s X.
Riešenia
z minulého čísla

Smajlík

Yorkshirský teriér

2
2
2 1 1 1 2
1 1
1 1
0
1 1
5
http://www.griddlers.net

Aerobik
1
2
1 2 2 1 1

0 1 4 2 3
0
1
2 1
3
3
http://www.griddlers.net

1 1
2
2 2
1
1
http://www.griddlers.net

X X
X
X

X

X

X
X

X X X
X X

X
X
X
X
X
X

X X

X
X

X
X

X X
X
X
X
X X
X X
X
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SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

Máme pre Vás miesto: predavač/ka – pokladník/čka
Holíč, Skalica

Ponúkame Vám:

Pracovná náplň:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

práca na pokladni,
doplňovanie tovaru na predajnú plochu,
práca na predajnej ploche,
práca v sklade predajne.

Váš profil:
•
•
•
•
•
•
•
•

výučný list / stredoškolské vzdelanie,
skúsenosť z obchodu vítaná, nie je podmienkou,
schopnosť tímovej práce,
ochota k fyzickej práci,
ochota pracovať cez víkendy a sviatky,
ﬂexibilita,
prozákaznícke myslenie,
príjemné a ústretové vystupovanie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viac
informá
cií
nájdete
www.lid na
l.sk
Kariéra >

stabilné zamestnanie v úspešnej a dynamickej spoločnosti,
atraktívne ﬁnančné ohodnotenie,
prvé štyri roky garantovaný nárast mzdy v pracovnej zmluve,
rovnaká mzda pre mužov a ženy,
pracovný pomer na dobu neurčitú,
príjemnú atmosféru v motivovanom tíme,
prepracovaný systém zapracovania pod vedením trénera,
možnosť kariérneho rastu v rámci spoločnosti a iných krajín,
preplácanie nákladov na ubytovanie pri presťahovaní po
dobu 3 mesiacov,
možnosť skráteného úväzku,
každá odpracovaná minúta zaplatená,
dovolenka nad rámec zákona,
doplnkové dôchodkové sporenie,
sabbatical – dlhodobé neplatené voľno,
stravné lístky v hodnote 3,80 €,
darčekové poukážky v hodnote 160 €,
narodeninový darček,
vitamínový balíček, deň zdravia,
vianočný večierok a letná akcia,
letný tábor pre deti,
ﬁremné jubileum.

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Predajca partnerskej predajne Skalica
Informácie o pracovnom mieste:

Miesto výkonu práce: Skalica
Aká bude vaša rola v tíme?
• Aktívny predaj produktov a služieb zákazníkom
• Byť inšpiráciou pre zákazníkov a ukázať im ponuku
produktov a služieb
• Poradenstvo a komplexná starostlivosť o zákazníka
• Evidencia objednávok, riešenie reklamácií a iná
administratíva spojená s chodom predajne.
Čo od vás čakáme?
Moderné technológie vedia zlepšiť život nám
všetkým. My to vieme a preto hľadáme technických
nadšencov, ktorí majú skúsenosti s najmodernejšími
vychytávkami a denne ich používajú.
Ozvite sa nám, ak odpoviete ÁNO na väčšinu
týchto otázok:
• Často používam aplikácie v smartfóne alebo tablete a
hľadám stále nové
• Viem veľmi dobre komunikovať s ľuďmi, nebojím sa
ich osloviť a ponúknuť im vhodnú službu
• Technológie sú súčasťou môjho života a rád/rada
o nich rozprávam

• Som aktívny/a, baví ma učiť sa nové veci
• Mám otvorenú myseľ a som pripravený prijímať nové
výzvy
• Zaujímam sa o potreby zákazníka a nebojím sa mu
predať, čo potrebuje
• Mám vo vrecku maturitné vysvedčenie
• Som časovo flexibilný/á a pracujem na maximum
• Moja predchádzajúca predajná skúsenosť môže byť
výhodou

Ak ste ochotný na sebe pracovať, učiť sa a
zároveň sa v práci s kolegami aj zabaviť, chceme
práve vás.

Čo vám ponúkame?
Okrem mesačnej mzdy a provízií ponúkame aj iné
výhody:
• Mladý a dynamický kolektív
• Výborná pracovná atmosféra
• Podporíme ťa v tvojom kariérnom raste
• Rozvoj technických zručností
• Výhody formou motivačných súťaží
• Ďalšie vzdelávanie a rozvoj
Kontakt:

dedikova.iveta@gmail.com
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TALENT ZO ZÁHORIA:
Milica Barkóci – Inšpirovať deti a robiť ich svet lepším
zdroj: Záhorák

Dostať dnes mladých učiteľov do školstva môže
byť problém. Náročnosť povolania spolu s platmi,
ktoré zaostávajú za mzdovým ohodnotením učiteľov vo vyspelých európskych krajinách spôsobuje, že mladí pedagógovia sa jednoducho do školstva nehrnú. O to viac poteší, ak sa objaví šikovná a
nadšená učiteľka či učiteľ, pre ktorého vzdelávanie
detí nie je povolaním, ale poslaním. Presne takou
učiteľkou je aj Milica Barkóciová z Kútov, ktorá
v súčasnosti žije v Brodskom. Jej druhou
rodinou sa stala Základná umelecká škola
v Kútoch, kde sa v tanečnom a literárno-dramatickom odbore venuje talentovaným deťom.
Ísť do práce pre Milicu znamená tešiť sa. Každý deň v škole je totiž iný, každý deň prináša
nové zážitky aj skúsenosti. Navyše, práca
s deťmi je nesmierne obohacujúca, učiteľ má
od svojich žiakov okamžitú spätnú reakciu
a to, čo im odovzdá, mu oni dokážu stonásobne vrátiť. Vydarené vystúpenie, úspech
na súťaži, prebudený záujem o umenie či
dokonca motivácia k ďalšiemu štúdiu – to
sú okamihy, pre ktoré sa to všetko oplatí. No
nad tým všetkým je ešte čosi viac, a tým sú
celoživotné priateľstvá. 32-ročná absolventka muzikálového gymnázia v Bratislave, 5. a
6. ročníka konzervatória a pedagogického
štúdia tvrdí, že svoju prácu by nevymenila za
žiadnu inú na svete.
Prezraď, ťahalo ťa to už od detstva k umeniu,
alebo to prišlo až neskôr?
Už keď som bola dieťa, spev a tanec ma stále sprevádzali. Nehanbila som sa a každej návšteve som poctivo predvádzala svoje tančeky a spievala nekonečné
pesničky, ktoré mali minimálne šesť sloh. Rada som
sa predvádzala a bola som taká malá „herečka“. Formovali ma moji rodičia, ktorí mali tanečnú skupinu
Pegas. Dnes mám skupinu Pegas ja a som hrdá, že
som prebrala štafetu.
Takže v tvojom prípade bolo asi jasné, kam budeš smerovať...
Už po základnej škole som vedela, že chcem ísť na
umeleckú školu, no priznám sa, bála som sa. Jedného
dňa ma na Alkanu – muzikálové gymnázium, upozornila moja skvelá sestra Inka. Vlastne mi povedala, že je
to škola vyslovene pre mňa, a mala pravdu. Som jej za
to veľmi vďačná, pretože som tam stretla svoju druhú
rodinu, svojich spolužiakov a kamarátov.
Po absolvovaní Alkany si nezakotvila v muzikáloch, ale ako učiteľka v Základnej umeleckej
škole v Kútoch. Ako k tomu došlo?

Moja sestra učila na ZUŠ v Kútoch tanečnú a odchádzala do Anglicka. Ponúkla mi, či by som nechcela
učiť. Priznám sa, že mi také niečo predtým vôbec nenapadlo. No skúsila som to s tým, že to bude len na
rok a za ten čas sa rozhodnem, čo ďalej. Nakoniec som
tu už štrnásť rokov, a je neuveriteľné, ako to ubehlo
a koľko detí mi vyrástlo pred očami. Z mojich žiakov
sa stali moji kamaráti, a ja som za to veľmi vďačná, to
je moja životná výhra, že som vďaka tejto práci našla
priateľov na celý život. Toto mi žiadna tanečná súťaž
nenahradí...

Na ZUŠ-ke učíš v tanečnom aj literárno-dramatickom odbore. K čomu máš bližšie, k tancu, alebo k herectvu?
Počas školských čias som nikdy nebola tanečnica,
skôr som inklinovala k spevu a k herectvu, ale človek
mieni, a Pán Boh mení... A zo mňa sa nakoniec stala
aj učiteľka tanca. Ako dieťa som si veľmi želala, aby
v Kútoch bol dramatický odbor, preniknúť do hereckého umenia pod vedením učiteľa by bolo pre mňa
veľmi lákavé. Stále opakujem deťom, že je skvelé, akú
majú teraz možnosť, hoci
žijú na dedine. Lebo Kúty
sú dedina, aj keď veľká, a
prakticky žiadna okolitá
obec takéto možnosti
nemá. Na herectvo mi
väčšinou chodia deti, ktoré aj tancujú. Je to vidieť
potom aj na ich prejave,
pretože „tanečný výraz“ je
veľmi dôležitý. Mávame
vystúpenia, kedy napíšem scenár, a všetci herci

aj tanečníci sa môžu predviesť. Na koncerte vystupuje
okolo 150 detí, a ja som vždy veľmi hrdá. Vyžaduje si
to veľa námahy a síl, ale stojí to za to. Nikdy by som
neverila, že stretnem toľko krásnych detských duší
a talentov...
Dnešná doba ponúka deťom množstvo rôznych
lákadiel, kde často stačí len ich pasívna účasť.
Nemáte núdzu o žiakov, keď v oboch odboroch
sa vyžaduje aj snaha a aktivita?
Na herectvo chodí každý rok okolo 30 detí a na tanec
približne 130 žiakov, takže núdzu o deti naozaj nemáme. Väčšinou ide o deti, ktoré sú
extrovertné, chcú sa ukázať. No prichádzajú
aj deti, ktoré sa hanbia, a postupne u nás
získavajú sebavedomie. Na podnet mojich
kamarátov Filipa Húšťavu a Richarda Dršku
sme tiež založili detský folklórny súbor Kúcanek, ktorý navštevuje 30 detí, takže v Kútoch
jednoducho o hudbu, tanec i divadlo je záujem, a dúfam, že to tak zostane aj naďalej.
Čo sa týka novodobých lákadiel, k tým patrí
najmä počítač. Určite to veľmi dobre pozná
každý rodič. No stále je veľa detí, ktoré baví
tancovať, spievať a hrať, a tie nemusíme
nijako zvlášť motivovať, pretože tie jednoducho chcú. Často chodievame na súťaže, ale ja
nechcem, aby toto bola tá hlavná motivácia.
To je len také plus navyše, a ak sa zadarí, tak
aj s čerešničkou na torte. Chcem, aby deti
motivovalo najmä to, že niečo pre seba robia, niečo nové sa učia, sú v skvelom kolektíve, kde sa veľa nasmejeme, porozprávame, poradíme
si. Keď sme slávili desiate výročie tanečnej skupiny
Pegas, moji žiaci, bývalí aj súčasní, pre mňa pripravili
prekvapenia a napísali mi toľko krásnych slov, že práve
vtedy som si najviac uvedomila, čo pre mňa deti znamenajú a čo znamenám ja pre ne...
Máš aj nejaké konkrétne plány, ktoré sa týkajú
tvojej profesie?
Moje plány sú jednoduché – inšpirovať deti a robiť ich
svet lepším. Snáď sa mi to aspoň trocha darí...
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Proti Detve úspešne

Výhra až po nájazdoch

HK Skalica – HC 07 ORIN Detva 6:4 (4:1, 1:1, 1:2)
lení 2 na 1 prihral ideálne Žilkovi, ktorý znížil na rozdiel
zdroj: Vladimír Miček/nasezahorie.sme.sk
Prvú šancu stretnutia mal hosťujúci Fekiač, ale Romančík dvoch gólov. Lenže potom sa Říha nechal zbytočne vylúčiť
bol pozorný. Lenže Skaličania sa nepoučili a v tretej minúte a poskytol domácim presilovú hru. Dlho sa zdalo, že z nej
prvýkrát inkasovali, keď Říha skvele zakombinoval so Srn- nič nebude, ale potom predviedol výbornú samostatnú
kom a nedal domácemu gólmanovi šancu. Tento gól Skali- akciu obranca Mikéska, prihral Dvončovi a ten našiel voľný
čanmi zatriasol a dlhé minúty sa nezmohli na vážnejší od- priestor pri Rosandičovej žŕdke. V záverečnej minúte druhej
por. Napriek tomu sa im podarilo vyrovnať v 9. minúte, keď tretiny ešte stálo pri Skalici štastie, keď za Romančíkom
si Michal Romančík pekne obkorčuľoval Cibuľu a puk zasu- zvonila žrď, ale skóre sa nemenilo.
nul do prázdnej bránky. V záverečnej päťminútovke prvej V tretej časti vrhli hostia všetky sily do ofenzívy a už
časti prišli rozhodujúce okamihy stretnutia. Najskôr Vereš v 42. minúte dokázal Lukáš Hrušík znížiť na rozdiel dvoch
zužitkoval výbornú akciu, keď Pavešic potiahol do útočného gólov. Už o dve minúty však opäť vniesla do domácich rapásma, prihral k mantinelu Janáčovi, ktorý prehodil Vere- dov pokoj dvojica Janáč – Vereš, keď prvý menovaný zvyšovi, ktorý nemal problém zasunúť puk do odkrytej bránky. šoval opäť na trojgólový rozdiel. Hostia výrazne pritvrdili,
V 18. minúte sa nechal vylúčiť hosťujúci Petro a domácim niekedy až za hranicu dovoleného, ale domáci sa s tým dostačilo 15 sekúnd, aby rozohrali podarenú akciu po osi Ve- kázali vyrovnať. V závere sa Skaličania nechali dvakrát zbyreš – Janáč – Vaškovič a Záhoráci viedli o dva góly. Ani to točne vylúčiť a to využil Fekiač na zdramatizovanie zápasu.
nebolo všetko. V predposlednej minúte prvej časti zachytil Hosťom však k ďalšiemu gólu nepomohla ani dlhá hra bez
Grman puk na modrej, nastrelil ho a Hluch ho šikovným te- brankára a domáci si pripísali trochu prekvapivé, ale úplne
zaslúžené víťazstvo.
čom poslal do opačnej strany ako smeroval Cibuľa.
Do druhej časti nastúpili Detvania v bránke s Rosandičom. Góly: 9. Romančík (Brodek, Dvonč), 16. Vereš (Janáč, Pavešic),
V 25. minúte zatlačila domáca trojica Vereš, Janáč, Vaškovič 18. Vaškovič (Janáč, Vereš), 19. Hluch (Grman), 32. Brodek
hosťujúcich hráčov v ich pásme a gól visel vo vzduchu, ale (Dvonč, Mikéska), 44. Janáč (Vereš) – 3. Říha (Srnka, Žilka),
platilo nedáš – dostaneš. Domáci prepadli a Říha v prečís- 25. Žilka (Říha, Sládok), 42. Hrušík (Gábor), 56. Fekiač (Sládok,
Zorvan).
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HK Skalica – HK Gladiators Trnava
4:3 sn (3:1, 0:1, 0:1 – 1:0)
V zápase 11. kola Skaličania hostili trnavských gladiátorov. Lepšie začali domáci, keď už v 2. minúte
sieť za trnavským gólmanom rozvlnil M. Romančík. Skaličania boli pri chuti a pridali ešte dva góly
Vaškovičom a opäť Romančíkom. Hostia sa do hry
dostali v 19. minúte, keď v presilovke znížil Schmidt.
V prostrednej časti duelu hostia začali tlačiť a domáci často ani netušili, akým zázrakom neinkasovali.
Ale raz P. Romančík predsa len puk so siete lovil –
v 35. minúte ho prekonal Brzák. Tento scenár pokračoval aj v tretej tretine a z toho zákonite rezultoval
vyrovnávajúci gól z hokejky Lukačoviča. Až potom
sa domáci prebrali, začali byť iniciatívnejší a chceli
skóre zvrátiť na svoju stranu, ale remízový stav bol
aj po 60 minútach. Zápas tak dospel do predĺženia.
V ňom mali domáci výhodu presilovky, ktorú nevyužili. A v samostatných nájazdoch rozhodol o bode
naviac pre Skaličanov Vereš.
Góly: 2. M. Romančík (Dvonč), 14. Vaškovič (Mikéska),
15. M. Romančík (Mikéska, Halabrín), 19. Schmidt
(Mrázik, Jurák), 35. Brzák (Ševčík, Lukačovič), 48. Roth,
rozhodujúci nájazd Vereš

Na lídra tabuľky sme nestačili
HK Dukla Michalovce – HK Skalica 3:1 (0:0, 3:0, 0:1)
neskončila ani aktivita Záhorákov, keď puk skákal pred
zdroj: HK Dukla Michalovce, Peter Brendza
V prvej tretine sa hral otvorený hokej na oboch stranách. bránkovou čiarou. V 29. minúte sa ale už skóre menilo.
Viac sa síce do útočného pásma tlačili Michalovčania, Počas presilovky od modrej vypálil Ladislav Ščurko a
no najväčšiu šancu na otvárací gól si vypracovali hostia. Zoltán Kubát tečoval jeho strelu do siete. O tri minúty
V ôsmej minúte sa až zoči-voči Adamovi Trenčanovi ob- neskôr už domáci viedli o dva góly, keď Romančík najjavil Roland Dvonč, michalovský brankár ale jeho strelu skôr betónom vyrazil strelu Banovského, na dorážku
famózne skryl do lapačky. A keď domáci hokejisti ne- Radovana Cútta však bol prikrátky – 2:0. Michalovčania
využili presilovú hru a gólom sa neskončila ani aktivita mohli zvýšiť skóre v 35. minúte, kedy hrali skoro minútoŠčurka v záverečných sekundách, prvá tretina skončila vú presilovku o dvoch hráčov. Tú síce nevyužili, no Martin
Dolgoš pri presilovke o jedného hráča pretlačil puk do
bezgólovou remízou.
Chlieb sa lámal v druhej časti, v ktorej diváci opäť videli siete a domáci tak viedli 3:0.
hokej hore-dole. Najskôr unikol obrane hostí Král, bran- Hostia si do záverečnej tretiny preniesli presilovku pri vykár Patrik Romančík si s jeho strelou poradil a gólom lúčení Polačeka, ktorú aj zásluhou Patrika Janáča využili.

V ďalších minútach sa opäť hral vyrovnaný hokej. Skaličania sa síce snažili ešte niečo s výsledkom urobiť, no
proti bol brankár Adam Trenčan. Ten už viac neinkasoval
a líder súťaže si tak pripísal desiate víťazstvo v rade.
Góly: 29. Kubát (Ščurko, Lučnikov), 32. Cútt (Banovský, Šterbák), 36. Dolgoš (Cútt, Baláž) – 41. M. Romančík (Janáč).
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Horoskop

BARAN
Kariéra je tento mesiac jednoznačne na prvom mieste. A to aj napriek tomu, že prvé
týždne mimoriadne prajú láske a koncom mesiaca budete riešiť aj financie.
BÝK
Pracujete a rozmýšľate o svojom životnom
smerovaní. Nezabúdajte ani na zdravie a
kondíciu, teraz sa dá mnoho zlepšiť. Na konci mesiaca si
užite lásku a pohodu vo vzťahoch.
BLÍŽENCI
Zamestnajú vás finančné záležitosti, ale popritom si nájdete čas aj na lásku a zábavu.
Koncom októbra odštartujte zmeny v životnom štýle.
RAK
Október môže priniesť významné zmeny
v zamestnaní, v rodinnom, aj partnerskom
živote, ale aj veľa vášne a potešenia.
LEV
Množstvo nudnej roboty a snaha dostať sa
do lepšej formy budú vyvážené stretnutiami
v kruhu rodiny, ako aj s priateľmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými vám je príjemne.
PANNA
Prekypujete energiou a využijete ju najmä na
vylepšenie svojho konta. Ani koncom mesiaca neprerušíte svoj vytrvalý hon za zárobkom, ale nejakým zázrakom si nájdete čas aj na ľudí okolo seba.
VÁHY
Spočiatku vás zamestnávajú najmä rodinné a
osobné záležitosti. Koncom mesiaca sa objaví
aj príležitosť zvýšiť si príjmy.
ŠKORPIÓN
Ostávate trochu v ústraní, k aktivite vás nútia
len naozaj neodkladné povinnosti. Záver mesiaca už bude akčnejší. Urobíte dôležité osobné rozhodnutia a niektoré z nich začnete hneď aj realizovať.
STRELEC
Prvá polovica mesiaca bude mimoriadne
spoločenská. Neskôr sa na nejaký čas stratíte
za zatvorenými dverami, aby ste našli duševný pokoj,
alebo priestor na nerušenú prácu.
KOZOROŽEC
Chcete sa presadiť a nič vám v tom nemôže
zabrániť. Takže prvé týždne pohltí kariéra.
Ale záver mesiaca už bude patriť aj priateľom a spoločenským stretnutiam.
VODNÁR
Vrcholí obdobie introspekcie a poznávania.
Všetko nové, čo ste sa naučili, môžete onedlho aj zúročiť. Koncom mesiaca sa totiž objaví neobvyklá pracovná príležitosť.
RYBY
Tento mesiac bude rušný a spoločensky aktívny. Zariadite aj isté majetkové záležitosti.
Koncom októbra si rozšírite obzory.
www.astrotouch.com

Hos obeduje na letnej terase
vidieckeho hotela a s ažuje si:
- Pán vrchný, tu otravuje to ko múch,
že sa nedá vôbec jes !...
- Prosím vás, vydržte, ve tie muchy tu
lietajú iba pri obede...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)
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Krížovku
dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o kalendár na rok 2017. Správnu odpoveď pošlite do 26. 10. 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: „... Niekomu padajú vlasy, inému prsia.“ Výherca z minulého
čísla: Ladislav Hladký, Mokrý Háj. Výherca získal zásteru ProZáhorí.
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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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