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Takéto budú Vianoce v Skalici 2016!

Aj tento rok sme sa rozhodli urobiť krajšie Vianoce niektorým organizáciám na
Záhorí. Medzi ne spadá aj Azylový dom
v Holíči. Detičkám, ktoré momentálne
bývajú v domove, môžete pomôcť tak,
že si vyberiete jedno a splníte mi sen
kúpou vysnívaného darčeka.

V prípade záujmu neváhajte kontaktovať sefredaktor@prozahori.sk, kde
Vám budú spätne poslané Listy Ježíškovi, ktoré deti písali. Okram darčekov
môžete pomôcť napríklad darovaním
oblečenia.
Ďakujeme!
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Adventné obdobie v meste Skalica dostalo v minulom roku novú tvár. Mesto Skalica sa rozhodlo pokračovať v projekte, s ktorým prišlo OZ ProZáhorí –
umiestnenie syntetickej ľadovej plochy na námestí.
Ako v minulom roku, plocha bude sprístupnená pre
verejnosť od 6. 12. do 20. 12. „Bol som presvedčený, že nápad s ľadovou plochou sa v Skalici ujme a
obrovský záujem ľudí v minulom roku ukázal, že
táto akcia ma veľký potenciál. Akciu financovalo
ProZáhorí s pomocou sponzorov, ale aj primátor
Barát vyšiel v ústrety rôznou technickou pomocou zo strany mesta Skalica. Zjavne sa aj vedeniu
mesta môj nápad páčil a preto sa rozhodlo, že to
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budú v tomto roku robiť oni. Tak dúfam, že to posunú zase o level vyššie v kvalite. Samozrejme im
držím palce,“ dodáva iniciátor ľadovej plochy Milan
Roman.
Súčasťou samozrejme budú malé vianočné trhy.
V deň spúšťania ľadovej plochy (6. 12.) prebehne aj
Slávnostné rozsvecovanie vianočného stromčeka a
vianočnej výzdoby v meste.
Nebude chýbať ani tradičná Vianočná prehliadka
mesta Skalica, ktorá sa uskutoční 17. 12. a oranizačne ju ako vždy pripravuje Turistická informačná
kancelária Mesta Skalica.
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Via Humana Skalica opäť na cestách!

Miss Hasička
ČeskoSlovensko sa stala
...tentokrát v Poľsku. Osvienčim je slovo, ktoré sa v posled- sa najesť, čo som doteraz brala ako samozrejmosť. Cítila som
nom roku skloňuje viac než dosť. Slovo, pri ktorom mrazí. veľký smútok a určite to vo mne zanechalo silný zážitok do Záhoráčka Alica Ondrášová!
A k tomu diskusie politikov, že študenti by mali, budú musieť, odporúča sa...
Aj bez týchto odporúčaní do Osvienčimu chodí Súkromná
stredná odborná škola VIA HUMANA Skalica už dlhé roky
v pravidelných intervaloch, aby sa mohli podľa záujmu
vystriedať všetci, ktorí prejavia záujem. Vždy je zájazd
rozšírený o nejakú ďalšiu destináciu v Poľsku – soľná baňa
vo Wieliczke, Krakov alebo na Slovensku – Orava, Liptov,
Kysuce, vzhľadom na to, že jeden z odborov, ktorý sa študuje v našej škole, sú služby v cestovnom ruchu. Tento rok
sme uprednostnili Krakov s hradom Wawel a nádherným
historickým centrom.
A nechýbali ani selfíčka s najvýznamnejším poľským romantickým básnikom Adamom Mickiewiczom, ktorého socha stojí
na Hlavnom námestí v Krakove.
Krakov nás očaril nielen pamiatkami, ale aj svojou atmosférou.
Druhý deň bol pre mnohých náročnejší. Čakali nás koncentračné tábory v Osvienčime (Auschwitz) a Brezinke (Birkenau). Čo nás čaká? Je to naozaj také hrozné, ako nás učia
v škole? Pocity boli rôzne. Ale ako sa hovorí, treba radšej
raz vidieť, ako stokrát počuť. A tieto slová sa opäť potvrdili.
A čo na to naši študenti? Po návrate písali o svojich pocitoch. Veď posúďte sami. Aspoň zopár z nich:
„Moje pocity boli neopísateľné. Po prehliadke tohto koncentračného tábora som si uvedomila, že by sme mali byť vďační
za každú maličkosť, lebo to, čo sa dialo tam, bolo niečo hrozné. Najviac ma dojalo to, ako ľudia museli v týchto táboroch
pracovať do úplného vyčerpania, ako hladovali a ich hnusná
smrť. Je to zážitok na celý život a mal by sa tam ísť pozrieť
každý.“
Karolína, II.A
„Pred výletom do koncentračných táborov som mala veľké
očakávania, no nevedela som si to predstaviť. Keď sme tam
vstúpili, prostredie bolo veľmi deprimujúce. V hlave som
mala neskutočne veľa myšlienok, najmä toho, ako mohli niečo také bez ľútosti robiť. Myslím, že to bolo aj veľmi náučné
a začala som si uvedomovať a viacej vážiť to, čo máme. Aj
to, že sa ráno zobudíme, otvoríme si chladničku a môžeme

konca života.“

Tamara, II.A
„Osvienčim. Čo o ňom povedať? Bola som zdesená. Nechápem, ako niekto mohol byť tak veľmi krutý k ľuďom. Atmosféra tam bola veľmi depresívna a pochmúrna. Všetko tam
bolo smutné, bez duše. To miesto plakalo a mala som chuť
plakať s ním. Najbrutálnejší bol pre mňa príbeh o chlapčekovi, ktorý jedol jabĺčko. Keď som to počula, vybehli mi slzy
a mala som zimomriavky po celom tele. Nepozeralo sa mi
dobre ani na stenu s fotografiami ľudí, ktorí tam zomreli,
na vlasy, hrebene, hrnčeky, kufre, kopy oblečenia a topánky.
Mám pocit, že toto by mal vidieť každý jeden mladý človek
a mal by vidieť, aká je vojna zlá
a aké zlo so sebou prináša. Ubližovali nevinným ľuďom. A to celé
podporoval systém. Umožňoval
takéto zverstvá. Bolo to pre mňa
veľmi emotívne a zostane mi to
dlho v pamäti.“
Soňa, I.B
„Osvienčim. Vždy som tam chcela
ísť, zažiť tú atmosféru, dozvedieť
sa o ňom niečo nové. Veľa vecí ma
tam zaskočilo. Napr. doktor Mengele. Vedela som, že bol krutý, ale toto ma naozaj zaskočilo. Bola som z toho veľmi rozhodená. Nedokážem pochopiť, ako niečo takéto kruté mohlo
človeku nielen napadnúť, ale že to dokázal ešte aj uskutočniť.
Je veľmi smutné, že kvôli nejakému tyranovi muselo trpieť
toľko ľudí, je to veľmi poburujúce. Dúfam, že sa takáto krutá
vec už nikdy nezopakuje.“
Lívia, I.B
„V Osvienčime už som trochu vedela čo ma čaká, keďže som
o tom veľa počula, hlavne o tých pozostatkoch ako kufre,
vlasy a topánky... No aj tak ma ešte veľa vecí prekvapilo.
V Birkenau bol vchod ozaj dosť desivý – tá veža s koľajami.
Bolo strašné počúvať, v akých podmienkach museli ľudia žiť
a prežiť. To poukazuje na to, akí ľudia dokážu byť, keď chcú
niečo až chorobne dosiahnuť.“
Dominika, I.A
Smutné… Čo k tomu dodať? Choďte sa pozrieť…
Ďakujeme za uhradenie vstupu do koncentračných táborov
Občianskemu združeniu Bez predsudkov k ľudskosti,
keďže zo strany Ministerstva školstva, zatiaľ zostáva len pri
ambíciách prispieť na takéto akcie.

Záhoráci okrem svojej Miss majú aj najkrajšiu hasičku na území Česka a Slovenska. Počas finálového večera, v ktorom 8 finalistiek bojovalo o titul
Miss Hasička ČeskoSlovensko 2016 svojou krásou
najviac zaujala 20 ročná Alica Ondrášová ktorá
spadala pod DOP SR – Unín. „Moje pocity sú
úplne neopísateľné, ešte stále tomu nemôžem
uveriť. Prišlo mi hrozne veľa gratulácií a mala
som obrovskú podporu od rodiny, kamarátov a
nášho zboru,“ zhodnotila svoje pocity pre ProZáhorí Alica Ondrášová.

Súťaž o najkrajšie hasičky ČeskoSlovensko je určená pre dobrovoľné i profesionálne hasičky, ktoré
sú členkami v niektorej zastrešujúcej hasičskej
organizácii, napríklad Združenie hasičov Čiech,
Moravy a Sliezska, Slovenská asociácia hasičských
dôstojníkov, Profesijná komora požiarnej ochrany, Asociácie veliteľov HZS podnikov atď. A to
minimálne po dobu 12 mesiacov.

» Holíčsky zámok opäť plný strašidiel
zdroj: holic.sk, Dáša Sládková

21. októbra patril Holíčsky zámok predovšetkým
strašidlám. Už ôsmy ročník obľúbeného večera plného strašidiel pripravilo Mesto Holíč v spolupráci
so spoločnosťou SMM Holíč, s.r.o, Centrom voľného
času, Základnou umeleckou školou a dobrovoľnými
nadšencami.
Od utorka 18. do štvrtka 20. októbra boli prehliadky určené pre „bojkov”, pre tých najmenších, ktorí si
mohli vyskúšať svoju odvahu ale i šikovnosť pri plnení rôznych úloh, samozrejme, v prítomnosti strašidiel. Pre tých odvážnejších boli pripravené tie pravé
strašidelné prehliadky zámku v piatok podvečer.

Hoci na rozdiel od predošlých rokov neboli tentoraz
až také hrôzostrašné, chvíle napätia i trocha strachu mohli návštevníci zažiť v tajuplných zámockých
komnatách i podzemných chodbách.

Po strašidelnom putovaní čakali na detských návštevníkov v jednom z depozitov tvorivé dielničky,
maľovanie na tvár ale tiež detská diskotéka. Magický
piatkový večer uzatvorilo úsmevné scénické predstavenie nazvané Krv jej pristane v podaní divadelnej
skupiny teatro Orlus.
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Jesenná párty v školskom klube ZŠ Vajanského

V stredu 26. októbra v podvečer sa na tradičnej jesennej párty stretli v našej telocvični na ZŠ Vajanského v Skalici ježibaby, strigy, strašidielka, rytieri a iné malé príšerky. Na párty plnej svetiel, hudby, tanca a súťaží sa na chvíľu preniesli do inej ríše,
tak trocha rozprávkovej. Po zaujímavých súťažiach nasledovala tá pravá „párty“.

Vďaka patrí všetkým rodičom, starým rodičom, ktorí prispeli sladkými a slanými
dobrotami pre deti. Poďakovanie patrí aj vychovávateľkám, ktoré venovali svoj voľný čas deťom a pripravili pekné podujatie. Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Kovotvar získal Pečať bonity za rok 2015
Spoločnosť Kovotvar uspela medzi 716 134 podnikateľskými subjektmi, ktoré hodnotilo Národné informačné centrum
Slovenskej republiky, a vyhovela v piatich medzinárodne
uznávaných hodnotiacich kritériách finančnej analýzy. To
sa podarilo iba 1,6% hodnotených firiem. Pečať bonity nie
je navyše nijako časovo obmedzená a zároveň upozorňuje,
podľa slov Národného informačného strediska, na výnimočnosť spoločnosti, ktorá ju získala.
Jedným z najdôležitejších ukazovateľov analýzy bol RAP index (riziková analýza podniku), ktorá vystihuje hodnotenia
podľa bonitných a bankrotových modelov. Cieľom hodnotenia bolo vyselektovať bonitné a zdravé spoločnosti, ktoré
bude Národné informačné stredisko ďalej propagovať a informovať o nich v časopise FOKUS.
„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať toto významné ocenenie. Je to ocenenie pre našu celú spoločnosť a

patrične si ho vážime. Veríme, že nám môže pomôcť tiež
v získavaní nových zákazníkov, a tiež zamestnancov. Som
na našu prácu a zamestnancov patrične hrdá a patrí im
veľká vďaka,“ dodáva výkonná riaditeľka spoločnosti Kovotvar v. d., Marcela Tokošová.
Bonitný model slúži na relatívne porovnávanie bonity podnikov. Prispieva teda k rozlíšeniu výšky relatívneho kreditného rizika medzi hodnotenými podnikmi. Tento model
má jasnú systémovú metodiku, ktorá súvisí s hospodárením podniku a vyjadruje tak jeho solventnosť, kredibilitu a
schopnosť naplniť svoje záväzky. V širšom pohľade súvisí aj
s dobrou povesťou. Často býva stotožňovaná s ratingom, ale
bonita má širší rozsah a rating je len jednou z jej zložiek.
Viac informácií o bonitných spoločnostiach nájdete tu:
http://www.nissr.sk/slovenske-bonitne-podniky/.

VÄČŠÍ ZÁBER VIAC ČLÁNKOV

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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Znova skvelý Deň otvorených búd v Skalici!

» Šach
Majstrovstvá okresu
Skalica v šachu!

zdroj: skalica.sk

V piatok 21. októbra 2016 sa konali
Školské majstrovstvá okresu Skalica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu v priestoroch Hotela sv. Ludmila**** v Skalici.
Partnerom podujatia bolo OZ ProZáhorí,
ktoré venovalo ceny a Hotel sv. Ludmila**** ako partner poskytol vhodné
priestory pre celý priebeh podujatia a
podporu súťažiacim.

Občianske združenie Vínna cesta Záhorie a vinohradníci v sobotu 22.10. otvorili svoje búdy a umožnili stovkám
návštevníkov ochutnať svoje vína.
V sobotu sa siedmykrát uskutočnilo podujatie Deň otvorených búd, ktoré pripravilo občianske združenie Vínna
cesta Záhorie. Aj keď to sprvu nevyzeralo, napokon bolo priam ideálne počasie. O tom, koľko bolo otvorených búd,
koľko sa podujatia zúčastnilo návštevníkov sa podrobnejšie informácie dozviete v najbližšom vysielaní Skalického
magazínu, na oficiálnej web stránke a fb mesta. Viac fotografií nájdete na facebookovej stránke mesta.

Záhoráci úspešní na Myjave!
Usporiadateľom týchto majstrovstiev
bolo Centrum voľného času v Skalici.
Hralo sa Švajčiarskym systémom na 7
kôl s hracím tempom 2×15 min. na
partiu, bez zapisovania ťahov. V kategórii žiakov na prvom mieste skončil
Horák Viliam, v kategórii dievačat Romanová Ela.

V sobotu 22.10. sa uskutočnila tanečná súťaž moderných tancov – MY DANCE MYJAVA. Vo veľkej konkurencii z celého
Slovenska (Bratislava, Trenčín Košice) sa Záhorácke tanečné skupiny nestratili! ZUŠ Skalica a ZUŠ Gbely priviezli spolu
na Záhorie 13 pohárov.

TAXIS ZUŠ SKALICA
2. miesto – Malé choreografie MLÁDEŽ – (Samo, Robo)
Fresh drink
2. miesto – Disko DETI – This Time
2. miesto – Disko JUNIORI – Jump
1. miesto – Disko MLÁDEŽ – Rock you!
3. miesto – Open choreografie JUNIORI – Bollywood
2. miesto – Open choreografie JUNIORI – 5. element
2. miesto – Open choreografie MLÁDEŽ – Cigáni idú
do neba

1. miesto – Hip hop DETI – Boom!
3. miesto – Show choreografie JUNIORI – Diskopříběh
2. miesto – Show dance choreografie MLÁDEŽ – Blbý
a Blbší

ENDY ZUŠ Gbely
1. miesto – Disko DETI – Hello
3. miesto – Disco MLÁDEŽ – New generation
2. miesto – Show choreografie DETI – Mauglí

facebook.com/
ProZahori
instagram.com/
ProZahori

6

NOVEMBER 2016

www.prozahori.sk

OKTÓBERFEST
na česko-slovenskej hranici sa vydaril!

S Jozefom Banášom
v Skalici nie iba
o knihách
zdroj: mesto Skalica /www.skalica.sk/

Niekdajší diplomat a politik, aktuálne jeden
z najvýznamnejších a najčítanejších spisovateľov a dramatikov súčasnosti bol v SkaliciVo
štvrtok 19. októbra sa v koncertnej sieni františkánskeho kláštora uskutočnilo stretnutie
Jozefa Banáša s čitateľmi a záujemcami o
jeho tvorbu. Hosť v priereze predstavil svoju

tvorbu, porozprával o diplomatickej službe,
načrtol niektoré svoje pohľady na život a ľudí
a tiež odpovedal na otázky návštevníkov. Podujatie pripravila Mestská knižnica Skalica. Aj
týmto podujatím si organizátori pripomenuli
30. výročie fungovania mestskej knižnice
v priestoroch Gvadányiho kúrie.

Mesiac október si každý spája s koštovaním rôznych nápojov, čo sa v roku urodilo, medzi ne patrí i pivo. Tento
mok je väčšinou spájaný s Mníchovom a celosvetovo
úspešnou akciou OCTOBERFEST. Organizátori Cibulafestu
pripravili pre verejnosť afterparty Cibulafestu pod názvom Október fest v COOL aréne na letisku v Holíči. I keď
táto myšlienka sa zrodila len na začiatku októbra a na
kampaň a celkový koncept bolo veľmi málo času, akcia
sa vydarila viac ako úspešne.
Viac ako 1500 návštevníkov si prišlo vychutnať skvelú
atmosféru. Hlavným lákadlom celého podujatia bola
ponuka skoro 30 druhov pív zo Slovenska, Česka a iných
svetových lokalít. Piva sa celkovo na akcii vyčapovalo
viac ako 6000 litrov! A nechýbalo ani to pravé Mníchovské, či domáce Wywar. Návštevníci si mohli pochutiť
na skvelých kačacích a prasacích hodoch, nechýbali ani
cigánske pečienky, langoše a veľa iných pochutín. V kul-

túrnom programe sa počas dňa na pódiu predstavila
county trojica COUNTRIO z Hodonína, GEORGO BAND zo
Zlína.
Večerné pódium patrilo kapelám BEŠTIÁLNA RADOSŤ
– akože Slíže a určite najviac si návštevníci užili revival
kapely KABÁT z Vráblov. Po prelome dní sa v aréne začala veľká disco pod vedením DJ-ov Mathiua Martanyho a
Andela. „Na česko-slovenskej hranici sme zasadili korene dobrej akcie, ktorej potenciál chceme do budúcna
rozvíjať. Už teraz vieme všetkým návštevníkom prisľúbiť to, že sa v októbri 2017 vidíme na letisku znova
samozrejme s väčším množstvom piva a priestoru, kde
pribudnú ďalšie svetové špeciály i česko slovenské mini
pivovary. Čapovať sa bude pivo do sklenených pohárov
z rúk krojovaných šenkárok a pribudnú rôzne interaktivity s návštevníkmi,“ zhodnotil akciu a víziu za organizátorov Vladimír Chrenka.

» Záhorie má nového pediatra!

Nový pediater pre región Záhorie už otvoril svoje
nové ordinácie. Detskí pacienti z Kuchyne a Sološnice
tak majú svojho lekára už priamo v obciach. MUDr.
Martin Salčík má v pláne ponúkať svoju prax aj pre
pacientov Plaveckého Štvrtku, Lábu a Zohoru.
„Bratislavský samosprávny kraj aktívne rieši nedostatok lekárov v malackom okrese. Pred viac
ako rokom skončila svoju prax pediatrička v Lábe
a priemerný vek lekárov v tomto okrese je cez 56
rokov. Župa a rovnako aj starostovia dotknutých
obcí budú nápomocní každému lekárovi, ktorý sa
do tohto okresu chystá,“ vysvetlil situáciu lekár bratislavského samosprávneho kraja Valerián Potičný.
Región Záhorie dlhodobo bojuje s nedostatkom
všeobecných lekárov pre deti a dorast a najmä so
zvyšujúcim sa priemerným vekom pediatrov. Vďaka
snahám župy a starostov sa podarilo nájsť mladého
pediatra, ktorý predtým pôsobil v DFNSP v Bratislave
no žije vo Veľkých Levároch. MUDr. Martin Salčík začiatkom októbra otvoril svoje ordinácie v Sološnici a
v obci Kuchyňa a plánuje svoju prax vykonávať aj pre
oblasť Zohor – Láb – Plavecký Štvrtok, v ktorom je 1

350 detských pacientov. Tí za lekárom momentálne
dochádzajú do Malaciek alebo do Vysokej pri Morave.
„Dúfam, že sme vytvorili podmienky, ktoré budú
v prospech obyvateľov a pre všetky naše deti. Že
pacientov nebude veľa, že pán doktor bude mať
takú ordináciu a takú prax, aby ste ho nezdrali.
Aby tu vydržal, bol spokojný čo najdlhšie. Pre nás
je to viac menej taký malý
zázrak, že sme sem dostali
detského doktora, o ktorých
je taká núdza, pretože na
obvody nie je detských lekárov. Pre nás to je veľká vec,“
vyjadril sa na dnešnom brífingu starosta obce Kuchyňa
Róbert Bujna.
„Za BSK môžem vyjadriť
obrovskú radosť, že sa v Kuchyni podarilo zabezpečiť
pediatra. Pre nás by bolo
absolútne ideálne, keby sme
získali ešte jedného prípad-

ne dvoch, lebo tento obvod je veľký. Teší ma aj to,
že pán doktor si priberie aj ďalšie obce, ktoré majú
rovnaký problém ako Kuchyňa. Verím, že aj tento
príbeh mladého sympatického doktora v regióne
môže byť inšpiratívny aj pre ostatné regióny, pretože toto nie je problém len v Bratislavskom kraji,“
uzavrel Peter Húska z BSK.

www.prozahori.sk NOVEMBER 2016
Seničan pod vplyvom drôg chcel
vyskočiť z balkóna
zdroj: facebook.com/mestska policia Senica

Dňa 27. 10. 2016 o 11.38 hod. bol na operačné oddelenie mestskej polície prijatý telefonát, že na Hurbanovej ulici na 3. poschodí sa nachádza muž, ktorý chce
pravdepodobne vyskočiť z balkóna. Hliadka za použitia svetelného a zvukového
výstražného zariadenia dorazila na uvedené miesto, kde sa v zdemolovanom byte
nachádzal 22-ročný občan zo Senice, ktorý bol zjavne pod vplyvom omamných látok. Na výzvu hliadky čo požil dezorientovane odvrkol, že pervitín. Nakoľko hore
uvedený občan nebol schopný reagovať na ďalšie otázky a nebol v dobrom psychickom stave, bola privolaná RZP, ktorá mu dala ukľudňujúcu injekciu. Zároveň bola
privolaná aj hliadka OO PZ SR, nakoľko bolo podozrenie, že v byte sa nachádzajú
omamné látky. RZP previezla muža do nemocnice na ďalšie vyšetrenie. Hliadka
mestskej polície zabezpečovala verejný poriadok na tomto mieste 1,5 hodiny.

krimi
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Vražda v Rohožníku: V byte mŕtve
21-ročné dievča a dobodanú ženu.
Podozrivého už zadržali!
V obci Rohožník sa dnes v noci stala veľká tragédia. Polícia v jednom z bytov
našla nevládne telo mladej ženy bez známok života a tiež ďalšiu zranenú
ženu. Mladý muž, údajný vrah, bol na úteku iba niekoľko hodín. Polícia ho
zadržala vo vojenských lesoch medzi obcami Plavecký Štvrtok a Lakšárska
Nová Ves, miestna časť Mikulášov. Podľa informácií od Lucie Mihalíkovej z
bratislavského krajského riaditeľstva policajná hliadka ho za použitia donucovacích prostriedkov eskortovala na príslušný útvar policajného zboru, kde
s ním robia procesné úkony.

Podľa portálu TVNOVINY.SK Muž (24) zrejme zaútočil na svoju manželku a zranil aj svokru. Podľa polície sa na mieste nachádzalo nevládne telo
Polícia žiada o pomoc pri
21-ročnej Moniky, ktorá mala na tele viaceré bodné rany. V byte bola aj zravyšetrovaní nehody v Senici
nená 53-ročná Jana, ktorú Rýchla zdravotná služba previezla do nemocnice.
Ako ublíženie na zdraví vyšetrujú senickí policajti dopravnú nehodu, ktorá sa sta- Správa sa ako blesk rozniesla po dedine. „Pred ich domom stálo polícajné
la 16. októbra o 15.45 h v Senici na križovatke pri Lidli. 41-ročný vodič Škody Yeti auto. Sme z toho šokovaní, zatiaľ príčiny tej hrôzy nevieme,“ povedala pre
z okresu Myjava prichádzal do križovatky po vedľajšej ceste označenej dopravnou
Čas.sk suseda domu, v ktorom sa tragédia odohrala.
značkou “Stoj, daj prednosť v jazde!”. Cez odbočujúce vozidlo prehliadol motocykel Ducati Monster, ktorý sa pohyboval po hlavnej ceste. Vodič motocykla v snahe
zabrániť zrážke povalil motocykel na bok, avšak zrážke s autom sa už nedokázal
vyhnúť. 46-ročný muž z Malaciek utrpel pri nehode ťažkú zlomeninu, z ktorej sa
bude pravdepodobne liečiť dlhšiu dobu. Polícia začala trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví.
Ak ste boli svedkom nehody a viete polícii poskytnúť relevantné informácie, kontaktujte políciu na čísle 158 alebo Okresný dopravný inšpektorát v Senici.

Za sériou troch krádeží stojí trojica
mladých mužov
Senická polícia objasnila sériu troch krádeží vlámaním do pohostinstiev a
reštaurácií v Senici. Zo zločinu krádeže a porušovania domovej slobody je
podozrivá trojica mladých mužov. Prvú prevádzku mali vykradnúť 22. 10.,
ďalšiu 25. 10. a do poslednej sa vlámali koncom októbra 28. 10. Z priestorov
si odniesli cigarety, hotovosť ale aj televízor a fotoaparát, ktorý sa potom
pokúsili predať cez internetový bazár. Krádežami a poškodením prevádzok
mali majiteľom spôsobiť škody za viac ako 3550 eur. Senický vyšetrovateľ
ich všetkých obvinil zo zločinu krádeže a porušovania domovej slobody spolupáchateľstvom a na dvoch z nich spracoval návrh na ich väzobné stíhanie.
Obaja sa už v minulosti dostali do rozporu so zákonom a z obavy, že v konaní
budú naďalej pokračovať, boli zadržaní. Na základe príkazu súdu eskortovala policajná hliadka 18-ročného Adama zo Senice a o dva roky staršieho Andreja zo Senice, do ústavu na výkon väzby. Tretieho obvineného, 17-ročného
mladíka stíha polícia na slobode. V zmysle zákona hrozí za tieto skutky trest
odňatia slobody na 3 až 10 rokov.

oddych
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» Sudoku
ĽAHKÉ

ĽAHKÉ

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

7 5 3

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

STREDNÉ

2
7

8

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

7

5
7
8 7 4 2
6 1

4

3

3 5
7 5

9
1

9

1

3
7 8
2

4 6
5 6

8 9
6
2

1

6
7
4

2

3

8
6 1

7 1

1 3
4 2

9 8

2
6

3 7 5
4
6 4
3

4

1 4
9
7

8 5
5
6
9
1
4

9

ŤAŽKÉ

3
4 6 2

8
7

2

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

STREDNÉ

7

ŤAŽKÉ

3

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

STREDNÉ

1
6 5
9

ĽAHKÉ

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

VEĽMI ŤAŽKÉ

5 1
6

7

8

8 9
1
3

2 1
5
3
3

8
9 5

2
4 8

3 4
6
2
5

7
4
2 6

1

7

3

4
6

3
2

6

9

9

1

8

3
7 5

6

5 9
zdroj: websudoku.com
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» Osemsmerovka
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» Výherné Sudoku
7 1

8

5

Od zamestnávateľa mi prišlo upozornenie, že som posledný, ...(tajnička)
ADRESA – ALOBAL – AMPULKA – APLAUZ – BÁJKAR – BASKETBAL – BIEDA – BRLÔŽTEK – CIFRA –
DÁŽDNIK – DOHĽAD – DOVOLENKA – FIGÚRA – FOTOGRAFKA – HUMOR – CHYBIČKA – JAHŇA –
KAMARÁT – KANÁRIK – KOREŇ – KORISŤ – KRMIVO – LABUŽNÍK – LAGÚNA – LETOKRUH – MATKA
– NETVOR – PANVICA – PIESOK – PODJAZD – POMARANČ – PONOŽKA – POPOLVÁR – PUDING –
RAŠELINISKO – ROBOTA – SAMIČKA – SIRUP – SLAMA – ŠKOLA – TERMOSKA – VOLANT – VOŠKA
– VÝČAP – ZÁPALKA – ZÁREZ – ZÁSOBNÍK – ZÁVOD – ZVODCA
zdroj: relaxweb.sk

2

6

2

3

6 4 1
4
8 3 5

1

1

6

7

2

5
4 3 1
9

9 8

Vyplňte hernú plochu číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo neopakovalo v riadku, v stĺpci ani v hrubo vyznačenom
štvorci.
Správne riešenie pošlite do 26. 11. 2016 na e-mailovú
adresu sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť
kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk,
Potočná 54, 909 01 Skalica a VYHRAJTE zásteru
ProZáhorí.
zdroj: websudoku.com

» Hrebeňovka
1

2

S

6

A

3

S

7

A

4

S

8

A

5

S

9

A

S

10

A

Otec sleduje syna, ako ide večer niekam s baterkou a pýta sa ho: Kam ideš
s tou baterkou?
- Na rande.
- No, keď som ja chodil na rande, nikdy som si nebral baterku.
- No a pozri sa... tajnička
Legenda:
1. opak tmy
2. veľká zoologická záhrada
3. postup, ktorým sa niečo deje, prejavuje
4. znak (krajiny, štátu)
5. súbor článkov uverejňovaných na pokračovanie

6. čiapka
7. popoludňajši oddych
8. tancovačka, zabavenie
9. Adela (dom.)
10. nepochybná pravda, pevné presvedčenie
Autor: Juraj Mitošinka
www.facebook.com/krizovkysusmevom
www.scalpermedia.sk
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Skalica, Holíč aj Gbely sú po novom pokryté LTE internetom!
Skalica, Holíč aj Gbely patria medzi nové mestá pokryté LTE internetom od
O2. Ani jesenné počasie neberie operátorovi O2 „vietor z plachiet“ a v rámci
druhej fázy výstavby vlastnej LTE siete pokračuje v jej budovaní.
Za uplynulý týždeň operátor potešil obyvateľov ďalších 25 nových lokalít,
ktoré zahrnul do svojej mapy pokrytia sieťou LTE. Najnovšie sa tak prezen-

tuje číslom 123, ktoré znamená počet miest a obcí pokrytých v rámci tejto
druhej fázy rozširovania LTE siete.
Je známe, že operátor O2 má v pláne do konca roka pokrývať 66 % populácie
Slovenska signálom siete LTE. Vyzerá to tak, že sa mu to aj podarí, keďže, ako
sami vidíte, každý týždeň pribúdajú nové lokality.

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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» Vianočné trhy
16. – 23. DECEMBER
Piatok 16. 12. Mierové námestie
10.00 – 16.00 reprodukovaná hudba
16.00 MIRO JAROŠ
17.25 otvorenie Vianočných trhov
17.30 CIGÁNSKI DIABLI
18.30 reprodukovaná hudba
19.30 JANAIS
Sobota 17. 12. Mierové námestie
10.00 DH MALAČANÉ
11.00 MIA pre deti
12.00 JADRANKA
13.30 ĎURI A STENLY
14.30 reprodukovaná hudba
16.00 BUKASOVÝ MASÍV
17.30 FUNNY FELLOWS
18.30 reprodukovaná hudba
19.30 BILLY BARMAN
Nedeľa 18. 12. Mierové námestie
10.00 – 16.00 reprodukovaná hudba
16.00 FS MACEJKO
17.00 skauti prinášajú betlehemské svetlo
17.30 CIMBALOVÁ HUDBA BRATOV WIMMEROVCOV
18.30 reprodukovaná hudba
19.30 BL GOSPEL
Pondelok 19. 12. Mierové námestie
10.00 – 16.00 reprodukovaná hudba
16.00 BIBLICKÝ ODKAZ VIANOC
Základná umelecká škola
18.30 reprodukovaná hudba
19.30 OLDYMPIC
Utorok 20. 12. Mierové námestie
10.00 – 16.00 reprodukovaná hudba
16.00 ODKAZ ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ VIANOC
MŠ J. Kollára, ZŠ Záhorácka, ZŠ Dr. J. Dérera,
ZŠ Štúrova
18.30 reprodukovaná hudba
19.30 MALACKÍ FEŠÁCI
Streda 21. 12. Mierové námestie
10.00 – 16.00 reprodukovaná hudba
16.00 DUCHOVNÝ ODKAZ VIANOC
MŠ Rakárenská, MŠ Bernolákova, Spojená
škola sv. Františka Assiského,
Spevokol Svätej rodiny
18.30 reprodukovaná hudba
19.30 DARZOY
Štvrtok 22. 12. Mierové námestie
10.00 – 16.00 reprodukovaná hudba
16.00 ČAROVNÝ ODKAZ VIANOC
MŠ Štúrova, MŠ Hviezdoslavova, Centrum
voľného času, Základná umelecká škola
18.30 reprodukovaná hudba
19.30 BEČKOVI CHLAPCI
Piatok 23. 12. Mierové námestie
10.00 – 16.00 reprodukovaná hudba
16.00 MALACKÝ ODKAZ VIANOC
Klaudia Říhová, Detské divadelné štúdio
Divadla na hambálku
17.30 VIANOČNÝ DARČEK
prinášajú pre svojich rodákov MIRKA PARTLOVÁ, STANO KRÁL, JÁN SLEZÁK
18.30 – 20.00 reprodukovaná hudba
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Vianočné trhy v Malackách
budú dlhšie!

S príchodom adventu súvisí celý rad kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa každoročne konajú. Malacky
nebudú výnimkou. Vianočné trhy v tomto roku budú o
dva dni dlhšie. Miesto konania zostáva na pôvodnom

mieste – parkovisko pred Inkubátorom.
V programe sa predstavia významné mená ako napríklad
Cigánski diabli, Miro Jaroš, Bukasový masív či Jadranka.

Richard Nedvěd zavíta do Skalice,
oslávi 9. narodeniny ZOC MAX!
Oslávte spolu s nami v nedeľu , dňa 20 .11. 2016, so začiatkom o 16.00 hodine 9. narodeniny ZOC MAX SKALICA.
Hlavným hosťom nášho slávnostného programu bude
populárny český iluzionista a kúzelník Richard Nedvěd,
ktorý nás zabaví svojím netradičným vystúpením rovnako dobre, ako v súťaži Česko Slovensko má talent v roku
2011, kde si dokonca získal aj porotcu Jara Slavíka.
Hudobným hosťom budú sestry Winklerové, ktoré boli
taktiež účastníčky talentovej súťaže Československo má
talent v roku 2010 a o ktorých sa hovorí, že je to spev a
krása v jednom!!!
Ďalej Vás čaká bohatá tombola
s hodnotnými cenami, ako napr.
auto na víkend s plnou nádržou od
spoločnosti TT – CAR Senica s.r.o.,
Let balónom od spoločnosti BALÓNY.SK, tlakomer venovala Lekáreň
Pri Srdiečku, Poukaz na plavbu po
Baťovom kanáli podarovala Prvá plavebná spoločnosť a veľa iných zaujímavých cien od prevádzok ZOC MAX
Skalica a partnerov akcie.

Čo preto môžete urobiť? Nakúpiť v deň narodeninovej
akcie v niektorej z prevádzok ZOC MAX Skalica. Na základe preukázaného nákupného bločka s dátumom 20. 11.
2016 sa môžete zaregistrovať u hostesiek. Po registrácii obdržíte zlosovateľný tombolový lístok. Tombola sa
bude losovať v závere nášho programu.
Neváhajte a príďte spolu s nami osláviť 20. novembra,
v nedeľu o 16.00 hod. naše 9. narodeniny, na ktorých
nebude chýbať dobrý program, veselá nálada, narodeninová torta, víno, sladké a slané pochúťky.
Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vás.
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Gbelan Peter Pecha: hlavná hviezda
muzikálu Rocky

Ako dopadla Skalická
nemocnica v hodnotení
nemocníc?
Spoločnosť INEKO v hodnotení Nemocnica roka
2016 sa pozrela aj na Záhorácku nemocnicu
v Skalici. Tá skončila v hodnotení na konci rebríčka. Nemocnica v Malackách sa do hodnotenia
nedostala, nakolko nespĺňala základné kritéria
na hodnotenie.

Slovenský herec pôvodom z Gbelov sa čoskoro predstaví vo svojej životnej divadelnej úlohe. Už teraz poctivo trénuje na
hlavnú rolu Rockyho v rovnako pomenovanom muzikáli. „Príprava spočíva v tom, že sme sa s mojím trénorom Karlom Frýdkom dohodli, že potrebujem nabrať svalovú hmotu. Takže 4-krát týždenne chodím do fitka, kde vyslovene
posilňujem a 3-krát mám ranné kardio,“ zhodnotil svoju prípavu herec pre expres.cz.
foto: Herminapress

Hokejový klub Skalica prispel na onkológiu
Hráči a vedenie klubu HK Skalica
ďakujú všetkým fanúšikom, ktorí
prišli na zápas s Prešovom a minimálne svojou účasťou podporili
projekt skalickej kabíny na podporu
onkologického oddelenia skalickej
fakultnej nemocnice. Ďakujeme
všetkým, ktorí do pripravených
pokladničiek prispeli akoukoľvek
sumou. A ďakujeme všetkým vopred, ktorí sa ešte rozhodnú prispieť 25. novembra pri zápase Skalice s Topoľčanmi.
Dnes to bolo skvelé hokejové divadlo, vynikajúca kulisa a

nesporne jeden z najkvalitnejších
zápasov ligy v tejto sezóne. Sme
radi, že práve tento zápas sa stal
symbolom podpory HK Skalica
v boji proti rakovine. Od pondelka
si budú môcť záujemcovia vydražiť dres z benefičného zápasu na
stránke hokejportal.sk. Všetky
získané finančné prostriedky z pokladničiek a predaja dresov poputujú... ale to už všetci
dobre viete.
Ešte raz ďakujeme a fandite HK Skalica.

Skalická nemocnica sa z 31 hodnotených nemocníc v kategórii všeobecné nemocnice umiestnila
na 26. mieste. Na prvom mieste v kategórii skončili nemocnice z Nitry a Banskej Bystrice.
Ocenenie nemocníc inštitútom INEKO podľa vybraných ukazovateľov spokojnosti pacientov, kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, hospodárenia a transparentnosti za obdobie 2012
– 2015. Hodnotené nemocnice museli prejsť
kvalifikačnými kritériami komplexnosti (poskytovanie zdravotnej starostlivosti v základných
odbornostiach) a dostatočnej veľkosti vzorky pri
sledovaných ukazovateľoch. Posudzované bolo
obdobie rokov 2012 až 2015, pričom so vzdialenejším rokom sa váha hodnôt ukazovateľov
znižovala. Nemocnice boli pre účely hodnotenia
rozdelené do dvoch kategórií, pričom každé kategória bola hodnotená samostatne.

» Mesiac bol najbližšie za celé desaťročia

13. novembra bol mesiac najbližšie k zemi za posledných 68 rokov. Takto ho zachytili na Záhorí v Smolinskom!

16 oddych

» Horoskop
BARAN
Najprv uzatvoríte isté pracovné a finančné záležitosti. Neskôr bude treba zvládnuť
množstvo spoločenských povinností. Koniec novembra
prináša aj prísľub dobrodružstva.
BÝK
Rozširujete si obzory a chystáte sa na prielom
v kariére. Dôverujte ľuďom – nájdete skvelých partnerov v pracovnej, aj v súkromnej oblasti.
BLÍŽENCI
Najprv sú na programe peniaze z cudzích
zdrojov, koncom novembra rozširovanie obzorov a napokon aj láska. Zároveň sa vám darí zlepšiť si
kondíciu a zvládnuť množstvo práce.
RAK
Začiatok mesiaca bude patriť láske a potešeniu. Neskôr sa budete venovať najmä finančným záležitostiam a záverečný týždeň vás podnieti
k radikálnym zmenám životného štýlu.
LEV
Čaká na vás ešte množstvo rutinnej práce
ale aj čas, príjemne strávený s rodinou. Záver
mesiaca bude výrazným oživením, pokiaľ ide o lásku
a partnerský život.
PANNA
Prvé týždne nebude chýbať zábava, vzrušenie a spoločenský ruch. Neskôr množstvo
vašej energie pohltia pracovné záležitosti. Z vášho elánu
bude tentokrát profitovať aj rodina.
VÁHY
November začína aktivitami, ktoré sa týkajú
bývania, alebo rodiny. Pokiaľ ide o peniaze,
tie by teraz nemali chýbať. To, čo si ale začiatkom mesiaca zarobíte, možno neskôr hravo rozhádžete. Nuda
nehrozí.
ŠKORPIÓN
Najprv vás bude Mars nútiť komunikovať
a nadšene presadzovať svoje osobné záujmy.
Neskôr budú aktuálne určité povinnosti voči rodine. Zárobkové príležitosti by takisto nemali chýbať – najmä
koncom mesiaca.
STRELEC
Tento mesiac budete najprv rekapitulovať
a plánovať. Je však otázne, či sa vám podarí
utiecť pred Marsom, ktorý vám nedovolí v pokoji rozjímať. Núti vás zháňať peniaze a neskôr vybavovať, komunikovať...
KOZOROŽEC
Začiatkom tohto mesiaca to bude vyzerať
tak, že sa za každú cenu chcete presadiť. Kvôli uznaniu, ale čoraz viac aj pre peniaze. Ste na dobrej
ceste, ale záverečné dni si radšej spríjemnite oddychom.
VODNÁR
Tento mesiac je mimoriadne ambiciózny. Za
každú cenu sa chcete presadiť. Prvá polovica
novembra vám ukáže cieľ cesty, druhá polovica prispeje
energiou a iniciatívnosťou.
RYBY
Spoločenský charakter prvých týždňov napokon ustúpi filozofujúcim náladám. Tento mesiac materiálne záležitosti úplne pustíte z hlavy, aby ste
objavili nové cesty a obzory.
www.astrotouch.com
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Krížovky s úsmevom
Turista si chcel skrátiť cestu mimo chodníka, cez
oplotenú lúku. Keď však otváral bránku v plote,
zakričal na neho pastier, ktorý sedel neďaleko:
- Tadiaľ nesmiete! Choďte pekne po chodníku!
Muž sa na neho obrátil a pohŕdavo odvrkol:
- Viete, kto som ja?... Ja som minister!...
Turista vytiahol z vrecka preukaz a mával ním...
- Toto mi umožňuje vstúpiť kedykoľvek
a kamkoľvek, bez akýchkoľvek otázok!...
- Ahá, to som nevedel, - pokrčil plecami pastier.
O pár minút, keď už bol turista uprostred lúky,
vyrútil sa na neho obrovský býk. Muž sa rozbehol
späť a keď bolo jasné, že to nestihne, zúfalo volá
na pastiera:
- Pomóc, pomóc!... Čo mám robiť?...
Pastier si priložil ruky k ústam a zakričal:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
1. časť
tajničky

urovnávalo

literárny
druh

značka
samária

druh
lepidla

štvorkolesový
krytý
kočiar

4. časť
tajničky

bojová
trofej
Indiánov
mužské
meno
Pomôcky:
mameluk,
trán, puna,
Kaa,palolo

odtne,
odsekne
konaný
peši

chôdzou
dôjdu
batoh

tak isto
náhorná
planina
v Andách
MPZ
Ukrajiny
spadol
(expr.)

prvý
kanonik
kapituly
zarezanie
umelý
násyp

týkajúci
sa ropúch
upravuj
varom!
grobian
(pejor.)

Eva
(dom.)

!
polovlnená lesklá
tkanina

drobná
rastlina
rovno

Una
(dom.)

pobudne

jedlý morský červ
prekonaj
živý

had
z Knihy
džunglí
zn. pre
priestorový meter
rybací tuk

značka
hliníka

preš
rímske
číslo 1001
značka
pre stat
na stom
mieste

utieraním
odstránim
z povrchu
Pomôcky:
kaurit, maniok, lister, aktín

druh
bielkoviny

rozum

stúpenec
realizmu
klub
atlétov

2. časť
tajničky

3. časť
tajničky

tropický
ker

plošné
miery

Krížovku
dodala redakcia časopisu Krížovky s úsmevom.
www.scalpermedia.sk

www.facebook.com/krizovkysusmevom

Hrajte o zásteru ProZáhorí. Správnu odpoveď pošlite do 26. 11. 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: „..., zvyšok času sedia vonku na hnojisku.“ Výherca z minulého
čísla: Anna Dúbravská, Jablonica. Výherca získal kalendár na rok 2017.
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