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Prázdniny a čas dovole-
niek sú definitívne za nami 
a aj počasie nám  pomaly, 
no neodvratne pripomína 
príchod jesene. Na mnohých 
z nás, najmä tých školou po-
vinných, pôsobí september 
možno trochu skľučujúco. 
Netreba však smútiť - veď v 
Skalici a jej okolí bude babie 
leto iste rovnako krásne fa-
rebné ako vlani!

V našom septembrovom 
čísle sa dozviete, čo v lete 
spôsobilo nespavosť Skali-
čanov na sídliskách, či ako 
leto strávili skalickí seniori. 
O tom, aké boli domáce 
hudobné festivaly Hudba 
v Meste a Maringota Fest, 
nám porozprávali „otcovia“ 
týchto projektov Luboš Beňa 
a Martin Chrenko. 

Ak ešte neviete, čím si vy-
plniť program na september, 
ponúkame vám niekoľko 
pozvánok na pripravované 
podujatia. Medzi inými sú to 
aj tradičné Skalické dni, na 
ktorých si budete môcť opäť 
vychutnať dobrý burčiak aj 
atmosféru histórie a tradícií 
v podobe jarmoku, historic-
kého sprievodu, hudobného 
programu a rôznych podu-
jatí. Poradíme vám tiež, ako 
efektívne cibriť lingvistické 
zručnosti svojich detí. Ešte 
stále neviete, do akého krúž-
ku  zapísať vašu ratolesť? Čí-
tajte teda na strane štrnásť! 

V minulom čísle sme vám 
ponúkli aj návod, ako správ-
ne vybrať víno. Tento mesi-
ac prinášame malú školu 
etikety, kde sa dozviete, ako 
správne používať mobilný 
telefón na verejnosti.

          Mgr. Soňa Trubačíková
          šéfredaktor

ZÍSKAJTE 
DARČEK

K PREDPLATNÉMU

Predlatné mesačníka                            objednávkový kupón

PREDPLATNÉ NA ROK (12 ČÍSIEL)  6€
Meno a priezvisko:

Adresa:

Mesto:

*Číslo účtu:
*len v prípade ak je predplatné hradené prevodom z bankového účtu

Číslo telefónu:

PSČ:

*Kód banky:

Email:

Objednávkový kupón zašlite na adresu : OZ Záhorí.sk Potočná 54, 909 01  Skalica
Číslo účtu: 2618238001/5600

Záhorí

Keď vôľa vtáka nedá zaspať  

V letných mesiacoch sme mali možnosť v nočnej Skalici počuť kadečo. Jeden 
zvuk, ale obyvateľov najmä sídlisk Pod Hájkom, Lúčky, L. Svobodu, SNP rušil zo 
sladkého spánku alebo im vôbec nedal príležitosť skôr ako pred treťou hodinou 
ráno zaspať. Tým výtržníkom si dovolila byť myšiarka ušatá (asio otus), ktorá 
patrí do radu sovy. Presnejšie jej mláďa, ktoré sa s presnosťou švajčiarskych 
hodiniek začalo okolo jedenástej v noci dožadovať potravy od svojich rodičov. 
Čo však u väčšiny počujúcej populácie vyvolávalo hysterické prevaľovanie sa 
na posteli a spriadanie akčných predstáv ako zdroj rušivého zvuku umlčať. Ako 
sa správať ak náhodou nájdete jej mláďa? 
Myšiarka ušatá je stredne veľká sova s charakteristickým znakom — dlhými 
perovitými „uškami“. Nie je lesný druh sovy, hniezdo si podobne ako ostatné 
sovy sama nestavia, na hniezdenie využíva opustené hniezda. Myšiarka ušatá 
sa nevyhýba ani rušným mestám alebo sídliskám. Po určitom čase, keď mlá-
ďatá opúšťajú hniezdo (nemajú celkom vyvinuté operenie) rozptyľujú sa po 
okolitých konároch, neskôr, keď sú už letu schopné po okolitých stromoch a 
budovách, odkiaľ sa počas noci (v letných mesiacoch) piskľavým hlasom doža-
dujú potravy od svojich rodičov.
„Táto ich nočná komunikácia pripomínajúca škripot dverí, môže u niektorých ľudí 
vyvolať negatívne reakcie. Treba však na vylepšenie verejnej mienky konštato-
vať, že potravou tejto sovy sú takmer výlučne drobné cicavce, najmä hlodavce, 
čím výrazne prispieva k ich redukcii. V období výchovy mláďat, počas jednej noci 
donesú aj niekoľko kusov drobných hlodavcov. Práve v období, keď mláďatá my-
šiarky ušatej nevedia lietať, ale sú už mimo svojho hniezda, sa stáva, že ľudia ta-
kýto nález mláďata považujú za «vypadnuté mláďa». Pri náleze takého mláďata 
v korunách stromov je nežiadúce ho zachraňovať, jedine nie letu schopné mláďa, 
prípadne poranené, nájdené na zemi môžeme považovať za ohrozené zo strany 
mačiek či psov, takéto mláďa si vyžaduje našu starostlivosť a treba kontaktovať 
Štátnu ochranu prírody, www.sopsr.sk , ktorá navrhne ďalší postup. Veľmi vzácne 
môžu zahniezdiť v mestskom prostredí aj iné druhy sov, ale myšiarka ušatá je 
spomedzi nich v prostredí mestských parkov a sídlisk najbežnejšia“ dodala Ing. 
Andrea Lešová, PhD, zoologička zo Štátnej ochrany prírody Slovenskej repub-
liky. 

■ Soňa Trubačíková

že vznikla až v roku 2007, je v rodine ABSOLUT stále relatívne čer-
stvým prírastkom. Svieža hrušková aróma snúbiaca sa s hladkou 
a jemnou chuťou prémiovej vodky však rýchlo nadchla fanúšikov 
Absolutky vo všetkých kútoch zeme a hrdiť sa môže titulom tretia 
najpredávanejšia vodka sveta! 

Za jej sviežou a zároveň jemnou chuťou s výraznou arómou 
dozretých hrušiek a dlhým ovocným „dojazdom“ sa skrývajú 
výlučne prírodné ingrediencie a – na rozdiel od väčšiny jej 
konkurentiek – žiaden pridaný cukor. Tak ako ostatné ABSO-
LUT vodky, aj PEARS sa vyrába na juhu Švédska v mestečku 
Åhus a obsahuje 40% alkoholu.
Vychutnajte si ABSOLUT PEARS samotnú ľadovo vychladenú, či s 
kúskom čerstvej hrušky alebo v originálnych miešaných nápojoch 
podľa vlastnej fantázie. Na zdravie! 

Absolutka
Máte radi hrušky? 
ABSOLUT PEARS 
vás v tom prípade 
nadchne kombi-
náciou populárnej 
vodky a lahodnej 
chute týchto let-
ných plodov. Keď-

mláďa myšiarky ušatej, foto: dravce.sk
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Katka Knechtová
pripravená na cestu

Katka Knechtová so svojim tímom 
strávila v hoteli PATRIOT dva oddy-

chové dni.  O jej duševné pohodlie sa 
postarali v našom  novo otvorenom  

centre  „Natural therapy“, fyzické po-
hodlie precítila v apartmáne s terasou  
a o jej chuťové bunky sa postarali naši 

kuchári dezertami z našej kuchyne. 

Sme radi, že sme mohli byť pred-
skokanmi k jej cestovnému plánu 

oddychovať na Havajských ostrovoch.

Príďte si aj vy pochutiť  na našom 
dezerte a cítiť sa ako na Havajských 

ostrovoch lebo 

„U nás sa stále niečo deje“

DOMÁCI DEZERT  Z NAŠEJ KUCHYNE
Ak nemáte čas na pečenie príďte k nám a budete sa cítiť ako 
doma. Veď  káva, domáci zákusok a terasa je nebezpečne dobrá  
kombinácia. 

Crescionda 
čokoládovo  -mandľový  dezert podávaný s kopčekom zmrzliny

Palacinky
s džemom posypané cukrom

Jablková štrúdľa
s vanilkovým krémom **DOBRÚ CHUŤ**
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Telefonovanie na verejnosti
* Nikdy sa nenechajte 
pohltiť hovorom natoľko, že 
zabudnete na svet okolo seba. 
Ak si zrazu žiada pozornosť 
telefón aj ľudia vo vašej 
blízkosti, vždy musí dostať 
prednosť človek, s ktorým ste 
osobne.
* Nikdy netelefonujte v 
tesnej blízkosti iných ľudí 
- vo výťahu, v preplnenom 
autobuse či v rade k pokladni 
v supermarkete. Ak je to 
absolútne nevyhnutné, skráťte 
hovor na minimum (do 30 
sekúnd). Vo všeobecnosti ak 
telefonujete, nemal by nikto 
iný stáť k vám bližšie ako tri 

metre. (Platí to aj vtedy, ak 
vás od iných ľudí oddeľuje 
prepážka na verejnej toalete!)
* Nikdy na verejnosti cez 
mobil nepreberajte intímne 
záležitosti alebo dôležité 
pracovné problémy, nehovorte 
informácie, ktoré by sa nemali 
dostať na verejnosť.

Zvonenia mobilu
* Starostlivo si zvoľte 
zvonenie svojho mobilu - čím 
je pre vás „atraktívnejšie“, tým 
je pre ostatných otravnejšie. 
Platí to najmä, ak mobil 
často používate v práci a vaši 
kolegovia musia neustále 
počúvať to isté zvonenie.

* Mobil vám nesmie za 
žiadnych okolností zazvoniť 
počas pohrebu, v kostole, 
divadle či na koncerte. Nemal 
by zvoniť ani na pracovnej 
porade, obchodnom rokovaní 
či v kine. Ak ste neurochirurg a 
môžu vás kedykoľvek povolať 
na záchranu niečieho života, 
používajte vibračné zvonenie. 
V menšej spoločnosti vopred 
upozornite, že očakávate 
telefonát, v kine si sadnite 
hneď vedľa uličky.
* Ak pred filmovým či 
divadelným predstavením 
zaznie výzva, aby ste vypli 
svoj mobil, vždy ten svoj 
znova skontrolujte, aj ak si 
myslíte, že je už vypnutý.

Esemesky
* Častým prehreškom proti 
etikete je čítanie či písanie 
esemesiek, mailov, keď sa 
zároveň zhovárate s iným 
človekom. Je to rovnako 
neslušné, ako začať sa počas 
debaty zrazu zhovárať s 
niekým iným. Nech už robíte 
čokoľvek, nikdy nepozerajte 
na mobil počas rozhovoru s 
iným človekom. Ak čakáte 
súrnu správu, vopred to 
vysvetlite a ospravedlňte sa.

Mária Mešťánková
FMK UCM v Trnave

Ako požívať mobilný telefón na verejnosti?

Presťahuje sa už Skalický útulok?
Skalický útulok sa po niekoľkých rokoch postavil na nohy. Aj 
to vďaka pár dobrovoľníčkam, ktoré nelenia a vedia v útulku 
zorganizovať brigádu na vývoz odpadu, kosenie trávy alebo 
obyčajné venčenie. Samozrejme, dlhé roky sa čaká na sťaho-
vanie útulku, na nové priestory skládky vedľa útulku, ktoré 
majú prisľúbené od mesta. „Mesto Skalica nám potvrdilo, 
že sa pracuje na vyčistení pozemku,“ povedala vedúca 
útulku Karolína Gažíková. Každý si však môže všimnúť, že na 
skládku sa stále dováža. Psíkov by však určite veľmi potešilo 
nové prostredie s lepšími podmienkami vyhovujúcimi ku 
každodennému životu zvierat. „V útulku je aktuálne okolo 

27 psíkov, z ktorých väčšina je kastrovaná. Mačiek a koc-
úrov je 15 a všetci sú kastrovaní.“ Veľkou finančnou injek-
ciou pre útulok by mal byť výťažok z benefičného festivalu 
pre psí útulok, ktorý sa konal začiatkom júna. „Časť z peňazí 
sa zatiaľ použila na kastrácie psíkov a mačičiek, preplá-
canie veterinárnej opatery, pracovné pomôcky a granule. 
Peniaze sme chceli použiť na sťahovanie, ale nakoľko to 
nevyzerá na blízku budúcnosť nakúpime pre psíkov nové 
búdy na zimu, nakoľko tie aktuálne sa nám už rozpadajú,“ 
vyjadrila sa Karolína Gažíková k plánom s financiami.

■ Erik Formánek

TOMI 

Plemeno: kríženec stredného vzrastu
Vek: cca 1 rok
Pohlavie: psík
Kastrácia: nie
Povaha: Tomi sa ku nám dostal v príšernom psychickom aj fyzickom stave od miestnych 
spoluobčanov. :( Bál sa hádam aj vlastného tieňa, bol podvýživený a s kožnou chorobou 
(svrab). Pomaličky však robí pokroky vďaka dievčatám, ktoré sa o neho s láskou a nehou 
starajú. Ukazujú mu, že ľudia nie sú iba zlí a ruka vie aj pohladiť a nie iba týrať. Ďakujeme 
všetkým, ktorí prispeli na jeho liečbu svrabom, dostáva aj špeciálne granulky na regene-
ráciu kože. Bude z neho krásny a verný psíček. Výška v kohútiku je cca 35 cm.
Kontakt: Zuzana Mihová - tel.: +421 902 460 378

Charles 

Plemeno: kríženec jazvečíka
Vek: cca 3-4 roky
Pohlavie: psík
Kastrácia: nie
Povaha: Charles prišiel ku nám do útulku 21.07.2012. Je veľmi ustráchaný. 
Ostatné info neskôr.
Kontakt: Zuzana Mihová - tel.: +421 902 460 378

Súrne potrebujú aspoň dočasnú starostlivosť!

Kynológovia 
v Radimove

Začínajúci kynologický klub Radimov 
si na jar tohto roka prenajal obecný 
pozemok v „Hliníkoch“, na ktorom 
vybudoval nové kynologické cvičisko. 

Svoju činnosť v Radimove slávnostne 
odštartoval 29. júna 2012 akciou na 
ukončenie školského roka pre deti ZŠ 
s MŠ Radimov. Členovia klubu predviedli 
ukážky s plemenami nemecký ovčiak, 
bradáč malý a labrador. Za zrealizovanie 
celého podujatia patrí poďakovanie 
najmä predsedovi kynologického klubu 
pánovi Martinovi Foriškovi a členom 
klubu. 

■ Anna Žilínková

SEPTEMBER 2012
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Potreba aktivity 
je vrodená potreba, 
pretože orgány ľudského 
tela sú prispôsobené 
k činnosti a pohybu. Má 
preventívny aj liečebný 
účinok.  Nečinnosť vedie 
k poklesu vnímavosti, 
nezáujmu o okolie, 
nespokojnosti, konfliktom, 
s e b a p o z o r o v a n i u , 
h y p o c h o n d r i z á c i i , 
depresii, zanedbávaniu sa, 
narušovaniu liečebného 
režimu, k strate flexibility a celkovo k  zhoršovaniu zdravotného stavu.

Formy aktivít sú rôzne. V rámci tohto leta sme pre našich klientov 
zorganizovali tieto aktivity:

Týždenná rekreácia v Krpáčove

Tohtoročná letná rekreácia sa niesla v znamení príjemnej spoločnosti 
a dobrej nálady. Pobyt v Krpáčove sme si spestrili rôznymi výletmi, 

exkurziami, opekačkou a pri spoločne 
strávených večeroch s harmonikou sme si 
zaspievali a zatancovali.

Opekačka

Vďaka krásnemu počasiu, dobrej nálade 
a chutným grilovaným pochúťkam sme 
si posedeli a za prítomnosti hudby aj 
spoločne príjemne poklebetili.

Výlet na skalické rybníky

Skalické rybníky poskytujú príjemné prostredie pre rybárov ale aj pre 
návštevníkov, ktorí tu nájdu priestor na oddych, odreagovanie a občerstvenie 
v miestnom bufete. Stali sme sa aj my na chvíľku ich súčasťou a prežili 
pekné popoludnie. 

Športové hry

Tohtoročné športové hry v našom zariadení 
boli poznačené veľkou účasťou našich klientov 
a celý priebeh sprevádzala dobrá nálada a chuť 
vyhrávať. Športové disciplíny boli nenáročné, 
zato však vyžadovali presnosť a dobrú mušku. 
Koniec hier korunovalo oceňovanie víťazov 
a okrem dobrého pocitu si odnášali klienti aj 
sladké ceny.

Výlet do Milotíc

Zámok Milotice, nazývaný perla 
juhovýchodnej Moravy bol cieľom 
nášho výletu. Za priaznivého počasia 
sme absolvovali prehliadku zámku 
a záhrady a bodkou za príjemným 
dňom bol výdatný obed v reštaurácii.
 ■ Renáta Gomoláková

„Odpočívali sme aj aktívne“
klienti Zariadenia pre seniorov v Skalici

Máte pocit, že dvojročné deti sú na jazykový kurz ešte primalé? 
Omyl! Vyskúšajte úspešný program Helen Doron Early English, ktorý 
s anglickým jazykom prirodzeným a hravým spôsobom  zoznamu-
je deti už od troch mesiacov. Bezproblémová a plynulá angličtina 
vášho dieťaťa vám neskôr bude odmenou.

Škola hrou

Škola angličtiny Helen Doron si svoju vynikajúcu povesť na Slovensku vy-
budovala predovšetkým ako špecialista na ranú výučbu jazyka, pri ktorej 
využíva princípy učenia sa materinskej reči už od útleho veku detí. Kurzy He-
len Doron sú vytvorené tímom špecialistov z oblasti lingvistiky, pedagogiky 
i psychológie a presne prispôsobené potrebám detí v rôznom veku. Pre ma-
ličkých študentov je dokázateľne najúčinnejším spôsobom učenia sa hra, tá 
je preto aj hlavným prostriedkom výučby. Žiačikovia si tak v malých skupin-
kách osvojujú jazyk zábavnou a interaktívnou formou prostredníctvom pes-
ničiek, riekaniek, pohybu,  divadla,  kreslenia, či  rôznych podnetných hier.

Učenie je dobrodružstvo!

Novinkou v ponuke Helen Doron je interaktívny kurz Fun with Flupe určený 
pre detičky vo veku 2 – 5 rokov, bez ohľadu na to, či už prvý kontakt s an-
gličtinou majú za sebou. Jeho jedinečnosť spočíva v tom, že deti sú počas 
kurzu vtiahnuté do zábavného príbehu, ktorý ich odpúta od pocitu učenia 
sa. Prostredníctvom dvanástich krátkych animovaných príbehov na DVD 
prežijú dobrodružstvá malého Paula, jeho rýmujúcej babičky Granny Fix a 
malej veselej loptičky Flupe, ktorým pomáhajú riešiť rôzne úlohy. Program je 
vytvorený tak, aby sa deti naučili základnú slovnú zásobu až 660 slov, získali 
dobrú výslovnosť a aj základný cit pre tvorbu viet v anglickom jazyku. Aj po 
poslednej lekcii si navyše budú ešte dlho pospevovať 25 veselých pesničiek, 
ktoré podporujú zábavné a prirodzené učenie jazyka.

Stále niečo nové

Inovácie chystajú centrá Helen Doron aj pre ostatné kurzy vo svojej ponuke 
– cieľom je ponúknuť malým žiačikom a ich rodičom každý rok niečo nové. 
Aktuálne je to napríklad otvorenie  Helen Doron centra v Trenčíne a v Bánov-
ciach nad Bebravou či vynovený zábavno-edukačný portál kangiclub.com. Tu 
deti v interaktívnom prostredí nájdu online slovníky, tvorivý kútik či anglické 
karaoke piesne, všetko prispôsobené ich veku a kurzu, ktorý práve navšte-
vujú. Doprajte im hravú a nenásilnú výučbu angličtiny, v ktorej sa môžu 
vďaka kurzom Helen Doron Teen English či Teen Talent zdokonaľovať až do 
veku 18 rokov! Viac informácii nájdete na http://www.helendoron.sk alebo 
www.youtube.com/HDanglictina.

Anglicky vášho 
drobca naučí

strapatá loptička 
Flupe
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scéna
Rockscéna

Ľudová scéna

Veľká

Predpredaj permanentiek na 2 dni v celej sieti TicketArt a v TIK Skalica od 1.7. 2012 do 21. 9. 2012.

Mesto Skalica

PREDPREDAJ: permanentka na dva dni
4,50 € dospelí
2,00 € deti do 130 cm

seniori nad 60 rokov vrátane
ZŤP po predlo ení preukazu

Deti v ko íku zdarma.
ž

č

PREDAJ NA MIESTE: permanentka na dva dni
7,50 € dospelí
3,00 € deti do 130 cm

seniori nad 60 rokov vrátane
ZŤP po predlo ení preukazu

Deti v ko íku zdarma.
ž

č

Sobota 22. 9. 2012     5,50 € dospelí
2,00 € deti do 130 cm, seniori nad 60 rokov vrátane,

ZŤP po predlo ení preukazu
Deti v ko íku zdarma.

ž
č

Nedeľa 23. 9. 2012    4,50 € dospelí
1,50 € deti do 130 cm, seniori nad 60 rokov vrátane,

ZŤP po predlo ení preukazu
Deti v ko íku zdarma.

ž
č

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

Detská scéna

21. - 23. 9. 2012
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Zmena programu vyhradená.

Organizátor:
®

Spomienka na SNP
28. augusta si uctili predstavitelia mesta Skalice 
a Miestna organizácia Zväzu protifašistických 
bojovníkov, pietnym aktom kladenia vencov 
spomienku Slovenského národného povstania. 
Vence k pamätníku položili zástupcovia miestnej 
organizácie protifašistických bojovníkov, primá-
tor Stanislav Chovanec, viceprimátor Ľudovít 
Barát, poslanec MZ Skalica Daniel Vidovič. Pri 
tejto príležitosti odovzdali jedinému žijúcemu 
účastníkovi SNP v Skalici MUDr. Jurajovi Or-
bánovi medailu Milana Rastislava Štefánika 
druhého stupňa.

■ Soňa Trubačíková Poslanec MZ Skalica, Daniel Vidovič si 
uctil  pamiatku SNP

MUDr. Juraj Orbán pri preberaní 
ocenenia

PROGRAM VEĽKEJ SCÉNY
Skalických dní
Námestie Slobody

PIATOK, 21. 9. 2012
10:00 reprodukovaná hudba, prípravy
14:05 Premietanie dokumentárneho filmu  
 "Vinna cesta Záhorie"
14:50 VINOHRAD
15:55 SILVERSTRING
17:15 GYMNÁZIUM vstup k 350. výročiu
19:45 KAMELOT
20:50 Príhovor primátora Mesta Skalica
21:05  Ohňostroj - ZŠ Strážnická
21:45 TAXIS
23:10 ABBA revival

SOBOTA, 22. 9. 2012
10:00 otvorenie dňa moderátorom -  
 Richard Vrablec
10:10 DH MAGURANKA
11:30 DH SKALIČANÉ
12:50 DH ŠTEFANOVJANKA
13:55 DH BOJNICKÁ KAPELA
15:05 Príhovor primátora – Historický  
 sprievod – Odovzdávanie listín
15:40  ŠERM - historická dobová scénka
16:30  SKALIČAN JUNIOR
17:30 SKALIČAN SENIOR
19:00 Pavol HAMMEL
20:30 PETR BIČ PROJECT
21:35 TINA
23:05 CHINASKI

NEDEĽA, 23. 9. 2012
09:00 Ďakovné bohoslužby vo farskom  
 kostole
10:00 Moderátor – MARKUSS - PRIMÁTOR –  
 DEKAN
10:15 Odovzdávanie dožinkových vencov,  
 DFS Skaličánek
12:00 FS ONDRÁŠ
14:05 Petra ČERNOCKÁ
15:15 Moderátor- UKONČENIE LETNEJ TURIS 
 TICKEJ SEZÓNY
15:45 Naďa URBÁNKOVÁ

SEPTEMBER 20126
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Piknik Bike je jedinečný  kombináciou športu a zábavy pre deti aj dospelých. Každý 
mesiac zavíta do inej časti kraja, aby tak jeho účastníci spoznali čo najviac z nášho 
regiónu. Športoví nadšenci si prídu na svoje v  pelotóne, ktorý  sa prevezie nená-
ročnou približne dvadsaťkilometrovou trasou, deti zabavia animátori, maľovanie na 
tvár a ďalšie aktivity a unavení rodičia si môžu oddýchnuť  v prírode za zvuku živej 
hudby. „Podobne ako Župná jeseň, budeme vytvárať tradíciu toho, že ľudia si 
zvyknú chodiť aj s celými rodinami nielen za športom ale aj za istým druhom 
rekreácie,“ dodal župan Pavol Frešo.

Podujatie nezostáva nič dlžné ani pikniku, ktorý nesie vo svojom názve.  Návštevníci 
si môžu zapožičať deky, košíky naplnené zdravým občerstvením alebo si vybrať se-
zónne jedlá  z ponuky stánkov.

Prvá „etapa“ pomyselnej Tour de Bratislavský kraj sa konala začiatkom augusta 
neďaleko nového cyklomostu pri Devínskej Novej Vsi. Napriek upršanému počasiu 
prišlo niekoľko sto ľudí, ktorých poobede nakoniec zohrialo slnko. Cyklisti sa previ-
ezli od piknikovej lúky v Devínskej Novej Vsi po Devínske jazero a naspäť. Vyskúšať 
si mohli aj nový cyklomost, ktorého oficiálne otvorenie je naplánované na 22. sep-
tembra, no  už je sprístupnený verejnosti.

Ďalšie zo série piknikových podujatí bude 8. septembra vo Vysokej pri Morave na 
Moravskej cyklotrase. Aktuálne informácie o podujatí nájdete na www.facebook.
com/PiknikBike.

V prípade priaznivého počasia sa podujatie zopakuje aj v októbri a po zimnej 
prestávke oprášime bicykle a piknikové košíky pravdepodobne už 

v apríli.

Jedným z cieľov podujatia je aj propagácia cyklotrás. Brati-
slavský samosprávny kraj má v rámci svojej územnej 
pôsobnosti 40 cyklotrás s celkovou dĺžkou 683 km. 
Najvýznamnejšie sú medzinárodné cyklotrasy (Morav-
ská, Dunajská cyklotrasa), ktoré ponúkajú nielen obyva-
teľom kraja, ale aj zahraničným turistom, využiť možnosti 

cyklistiky a spoznávať zároveň krásy regiónu „z bicyk-
la“. BSK aktívne podporuje rozvoj cyklistiky projektmi, 
ktoré zlepšujú podmienky cyklistickej verejnosti. „Cyk-

lomost Devínska Nová Ves – Schlosshof“ je najväč-
ším projektom, ktorý Bratislavská župa v spolupráci 
s partnermi slávnostne otvorí 22. septembra 2012.

Bratislavská župa v auguste zahájila projekt Piknik Bike, ktorého 
cieľom je podporiť u obyvateľov kraja zdravý životný štýl a zároveň 
im prezentovať jednotlivé lokality. „Podujatia majú spropagovať 
cykloturistiku v Bratislavskej župe. Cieľom je zobrať ľudí z mesta a 
spropagovať takýto životný štýl trávenia času s rodinami,“ povedal 
predseda BSK Pavol Frešo.

Bratislavčania zažili prvý Piknik Bike

BSK
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V auguste vyvrcholil Župný pohár - Na bicykli deťom posledným 
pretekom na Partizánskej lúke. Množstvo účastníkov z celého 
Slovenska si prišlo porovnať svoju kondíciu na Malokarpatské 
svahy. Vďaka pätici podujatí zo série tohtoročného Župného 
pohára sa zároveň podarilo vyzbierať až 5000 eur na pomoc 
onkologicky chorým deťom. 

Župný pohár sa aj tento rok skladal z piatich cyklistických podujatí. Pa-
trili medzi ne aprílový Kaktus bike Svätojurský MTB maratón, Račian-
ska časovka v máji, júnový pretek Okolo Bratislavy, v júli Kaktus bike 
Svätojurský blesk a sériu zavŕšil augustový Kellys Green bike Tour 2012.

Župný pohár vyhrali choré deti

POZÝVAME  VÁS

NA  OFICIÁLNE  OTVORENIE  MOSTA

MEDZI  DEVÍNSKOU  NOVOU  VSOU

A  SCHLOSSHOFOM

dňa  22. septembra  2012

Podujatie sa teší čoraz väčšiemu zá-
ujmu.  Augustového záverečného 
preteku sa zúčastnilo viac ako 800 
súťažiacich, čím sa prekonal minulo-
ročný rekord v počte zúčastnených. 
Najväčší nárast zaznamenala detská 
kategória: „Mali sme 187 detí, čo je 
stopercentný nárast,“ povedal jeden z 
organizátorov akcie Miroslav Bílik, kto-
rý dodal, že nárast účastníkov pociťujú 
každý rok. „Účasť vo všetkých kolách 
bola obrovská a toto finále je len 
vyvrcholením toho celého snaženia, ktoré 

máme,“ myslí si predseda Bratislavské-
ho samosprávneho kraja Pavol Frešo. Na 
dlhšiu, 75-kilometrovú trať si trúflo oko-
lo 200 cyklistov, 34-kilometrovú trať ich 
zdolalo zhruba dvakrát toľko. 

Projekt má aj charitatívny roz-
mer – je zbierkou na pomoc 
onkologicky chorým deťom. 
Tento rok im poputuje 5000 
eur, čo je o tisíc eur viac ako 
vlani. V rokoch 2010 a 2011 sa 
vyzbierané finančné prostriedky 
použili  pre šesť najväčších 
nemocníc a na rekondično-
regeneračné pobyty v Tatrách 
pre onkologicky choré deti.

Zvíťaziť mohli aj tí, ktorí súperov nezdolali na 
kopci, a to tombole, ktorú pre účastníkov pri-
chystali organizátori.  Okrem množstva športo-
vých cien sa jeden z účastníkov tešil aj z osob-
ného automobilu. Ten, ako hlavnú cenu mohol 
vyhrať účastník, ktorý súťažil aspoň na štyroch 
z piatich kôl Župného pohára. BSK
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Podujatia 
Župnej jesene 2012

Otvorenie župnej jesene 
15.9. 2012, Areál jazera Kuchajda

Vinobranie Rača 
14.-16. 9. 2012, Rača

Vinobranie Modra  
14.-16. 9. 2012, Modra

Vinobranie Pezinok 
21.-23. 9. 2012, Pezinok

Dni Horného Podunajska 
22.9. 2012, Čunovo

Sološnícky krumplový deň 
22.9. 2012, Sološnica

Hasprunský dubák  
22.9. 2012, Studienka

Ružinovské hodové slávnosti  
22.-23.9. 2012, Ružinov

Dúbravské hody  
22.-23.9. 2012, Dúbravka

Karloveské hody  
29.-30.9. 2012, Karlova Ves

Sezóna husacích špecialít 
september – november, Slovenský Grob

Slávnosti kapusty – DNI ZELÁ  
5.-7. 10. 2012, Stupava

Jablkové hodovanie 
13.10. 2012, mestá a obce v kraji: Senec, De-

vínska Nová Ves, Modra, Stupava

Strunobranie - country festival  
13.10. 2012, Modra

Župná šarkaniáda  
20.10. 2012, Vajnory

Deň otvorených pivníc  
16.-17.11. 2012, v mestách a obciach 

Malokarpatskej vínnej cesty

Vianočné inšpirácie  
7.-9.12. 2012,Modra

Župné Vianoce 
15.12. 2012, Stupava

Vianočná zabíjačka  
15.12. 2012, Bratislava – Stará tržnica

PROGRAM:

Piatok:

16:00 Tvorivé dielne – vyrezávanie tekvíc

17:00 Detská súťaž v šúpaní zemiakov

Sobota:

13:00 Ďakovná svätá omša za úrodu

14:00 Otvorenie slávnosti – krumpolová 
kráľovná  
Vyhlásenie výsledkov súťaže o najväčší 
zemiak 

14:15 Brušné tanečnice z MŠ Sološnica 

14:30 spevácky krúžok Mirky 
Mlynarovičovej

14:45 Mužský spevácky zbor z Vacenovíc

15:00 Folklórny súbor Libuša z Plaveckého 
Mikuláša – dožinkové pásmo

15:20 Sestry Kolmanové

15:30 Mužský spevácky zbor z Vacenovíc 

15:45 Súťaž v jedení krumpolových placiek 

17:00 Vystúpenie Evy Mázikovej

18:00 – 21:00 do tanca a na počúvanie hrá 
skupina Čibuk

Sprievodný program:

Od 10:00 Výstava bonsajov v KD

Výstava starých poľnohospodárskych 
strojov – vedľa KD

Premávanie historického autobusu do 
Holcim Rohožník

Vyhliadková jazda na koči

Ukážka jesenného aranžovania o 16:30

Detské atrakcie 

OBEC SOLOŠNICA
Vás srdečne pozýva  na

SOLOŠNICKÝ   KRUMPOLOVÝ   DEŇ
dňa 22. 09. 2012

■ Do súťaže sa môže zapojiť osoba staršia ako 18 
rokov.

■ Maximálny počet jedákov je 12. (Porota má právo 
upraviť počet súťažiacich.)

■ Trvanie súťaže: 15 min

■ V súťaži sa  konzumujú výhradne placky zhotovené 
organizátorom.

■ Na tanieroch budú poukladané placky, na každom 
po 10 ks.

■ Pri súťažiacich budú asistentky, ktoré budú 
súťažiacim podávať taniere.

■ Dôkazom o množstve zjedených placiek bude 
počet prázdnych tanierov + počet chýbajúcich placiek  
na nedojedenom tanieri. Nedojedená placka sa do 
celkového počtu nezapočítava.

■ Súťažiaci počas súťaže nesmie  fajčiť a odchádzať  z 
pódia. Môže sa pohybovať na pódiu.

■ Príloha : 2 dcl vody, iné prílohy nie sú dovolené.

Ukončenie súťaže :

Trojčlenná porota vyhodnotí poradie súťažiacich a 
predseda vyhlási víťaza.

1. cena – 100 €

2. cena – 50 kg zemiakov

3. cena – 25 kg zemiakov

Víťaz obdrží odmenu, ktorá mu bude odovzdaná po 
skončení súťaže .

V prípade rovnakého počtu zjedených placiek u 
viacerých súťažiacich sa za víťazov vyhlásia všetci 
súťažiaci s rovnakým počtom zjedených placiek a   
odmena sa rozdelí rovnakým dielom .

Prihlásiť do súťaže sa môžete do 20. 9. 2012 na Obecnom 
úrade v Sološnici osobne, alebo na tel. č. 0346584181, 
e-mail : obec@solosnicask.net

 Pravidlá súťaže  v jedzení krumpolových puacek
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Všetci spoločne sa zaviazali spolupracovať na vypra-
covaní a financovaní projektovej dokumentácie, zís-

Cestu medzi Rohožníkom a Malackami zrekonštruujú

V školskom roku 2012/2013 je zapísaných celkovo 3 845 žiakov, z toho 2 776 na 
odborných školách a 1 069 na gymnáziách. 

Ponuku škôl v pôsobnosti Bratislavského kraja obohatia od nasledujúceho školského roka 
2012/2013 nové študijné a učebné odbory. „Chceme zvýšiť záujem uchádzačov o štúdium na 
našich školách, preto sme vytvorili podmienky na zaradenie nových študijných a učebných 
odborov. Ide napríklad o služby v cestovnom ruchu, v hotelierstve, vychovávateľstvo a 
opatrovateľskú činnosť, ale aj v oblasti mechaniky či elektroniky,“ priblížil župan Pavol Frešo.

Novozaradené odbory do siete:

■ pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu - SOŠ Na pántoch 9 a SOŠ Farského 9

■ služby v cestovnom ruchu - Spojená škola, Ivanka pri Dunaji

■ mechanik hasičskej techniky a podnikanie v remeslách a službách - SOŠ, Kysucká 14, Senec

■ vychovávateľstvo a opatrovateľská činnosť, manažment regionálneho cestovného ruchu, 
pracovník marketingu a grafický a priestorový dizajn - Spojená škola s vyučovacím jazykom 
maďarským, organizačná zložka SOŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Lichnerova 71, Senec

■ mechanik strojov a zariadení a mechanik - mechatronik - SOŠ automobilová, J. Jonáša 5, 
Bratislava

■ elektrotechnika - elektrotechnické zariadenia, mechanik elektrotechnik, elektromechanik - 
telekomunikačná technika a elektromechanik - oznamovacia a zabezpečovacia technika - SOŠ, 
Hlinícka 1, Bratislava

„V nasledujúcom školskom roku skúšame aj experimentálne odbory ako predaj a servis 
vozidiel a manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu,“ doplnil župan Pavol Frešo. Predaj 
a servis vozidiel bude na SOŠ automobilovej J. Jonáša 5 v Bratislave a SOŠ Kysucká 14 v Senci, 
manažérstvo kvality v kontrolnom laboratóriu na SOŠ chemickej vo Vlčom hrdle v Bratislave. 

Vo všeobecnosti majú uchádzači najväčší záujem o štúdium na gymnáziách so štvorročným, 
resp. osemročným vzdelávacím programom. Na stredných odborných školách prevažuje záujem 
o odbory ekonomické, hotelierstvo, obchod a služby, pedagogické vedy, umenie a umelecko-
remeselná tvorba. Najmenší záujem je o odbory strojárstva a ostatnej kovospracúvacej výroby, 
chemické odbory, spracovanie dreva, textil a odevníctvo.

V zriaďovateľskej pôsobnosti BSK je 58 škôl, z toho 14 gymnázií, 37 stredných odborných škôl, 2 
konzervatóriá, 3 spojené školy a 2 jazykové školy. Kraj zároveň spravuje 43 školských zariadení, 
z toho 16 školských internátov (1 je samostatný právny subjekt), 21 školských jedální, 1 školské 
stredisko záujmovej činnosti, 2 školské kluby detí a 3 strediská odbornej praxe.

Nové odbory na stredných školách majú 
zvýšiť záujem o odborné štúdium

Viac informácií nájdete na internetovej stránke 

www.bratislavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK.

Rozbitá cesta už Záhorákov trápiť nebude, 
dôležitá spojnica medzi Rohožníkom 
a Malackymi sa dočká rekonštrukcie. 
Sľubuje to memorandum podpísané 
zástupcami župy, obce a niekoľkých 
spoločností podnikajúcich na Záhorí. 

11. augusta, pri príležitosti Rohožníckych 
obecných slávností podpísal predseda Brati-
slavského samosprávneho kraja Pavol Frešo 
memorandum spolu so zástupcami obce Ro-
hožník a spoločností Holcim (Slovensko) a.s., 
Baumit spol. s.r.o. a ALAS SLOVAKIA spol. s.r.o. 

kaní stavebného povolenia a  realizácii samotnej rekonštrukcie.  
Cesta III/50310 bola postavená v 70-tych rokoch a odvtedy slúži 
bez väčšej rekonštrukcie, čo sa podpísalo pod nevyhovujúci stav 
vozovky.

Memorandum ocenili návštevníci Rohožníckych obecných 
slávností potleskom. „Aj reakcie ľudí svedčia o nevyhnutnosti 
rekonštrukcie tejto cesty. Je to jeden z najpálčivejších 
problémov v tomto regióne, ktorý potrebuje riešenie. BSK 
v spolupráci s ostatnými signatármi memoranda urobia 
všetko pre bezpečnosť a plynulosť premávky na tejto 
ceste,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo tesne po podpísaní 
memoranda.

Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o rozvoj bratislavského kraja a 
života jeho občanov  môžete navrhovať  na ocenenie Samuela 
Zocha v predĺženom termíne až do 30. septembra 2012. 

Návrh musí obsahovať:

■ životopis alebo charakteristiku nominovaného,

■ dôvod na udelenie ocenenia BSK a

■ súhlas nominovaného s udelením ocenenia.

Návrhy zasielajte e-mailom na: komunikacne@region-bsk.sk 
alebo poštou na 

Úrad Bratislavského samosprávneho kraja

Odd. komunikácie s médiami a verejnosťou

Sabinovská 16

P.O. Box 106

820 05 Bratislava 25

Predĺžený termín na ocenenia 
Samuela Zocha

BSK

BSK
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V sobotu 11.augusta 2012 sa na miestnom 
ihrisku v Popudinských Močidľanoch 
uskutočnila tradičná nočná hasičská súťaž 
za účasti hasičských družstiev z oboch 
brehov rieky Moravy.

Súťažilo sa podľa súťažného poriadku DPO 
SR v disciplíne požiarny útok, kde sa súťažné 
družstvá či už mužské alebo ženské snažili 
zúročiť dlhodobú prípravu pri boji s presnosťou 
a časom.
I napriek prekvapivo chladnej noci bola účasť 
hojná a akcia dostala vďaka zápalu súťažiacich 
aj množstvu divákov tú správnu atmosféru. O 
chutné občerstvenie a zábavu bolo postarané, 
po útokoch sa návštevníci zabávali na diskotéke 
do skorých ranných hodín.
Prvenstvo a pohár si domov odnieslo družstvo 
súťažiacich z DHZ Prievaly.

■ Dan Žúrek 

V Popudinských 
Močidľanoch hasili

Poslanec MZ Skalica Milan Roman prišiel 
povzbudiť hasičov pri ich nočnej súťaži

29. ročník tradičných pretekov 
Havířovského zlatého kahanca na 
Těrlickom okruhu ponúkol priaz-
nivcom cestných motocyklov opäť 
nevšedný zážitok. Pretek bol pre-
miérovo zaradený do svetového 
poháru Duke Road Race Rankings 
a ocitol sa tak v spoločnosti takých 
velikánov ako Isle of Mann či North 
West.

Na štart sa postavilo okolo 250 jazdcov 
z Českej republiky, Slovenska, Rakúska, 
Nemecka, Talianska, Francúzska, Ho-
landska, Belgicka, Írska, Anglicka a 
Dánska v deviatich triedach.

Naším želiezkom v ohni bol predovšetkým David 
Hanzalík, ktorý v kategórii V-Twin na svojej Suzuki SV 

650 vybojoval 3. miesto, keď na víťazného Brita Paula 
Shoesmitha stratil viac ako minútu. Vo svojej kubatúre 
do 250 ccm skončil David štvrtý. V skrátenom preteku 

do 600 ccm si David Hanzalík pripísal až 23. 
miesto, Milan skončil v triede do 125 SP štr-
násty.

David Hanzalík na otázku ako si to v Havířove 
užil, odpovedal: „Jazdilo sa mi aj dobre, 
ale dovtedy ako som nastúpil do prvého 
tréningu do voľnej nad 600ccm, kde som 
mal pád. Narazil som si lakeť a krčný sta-
vec, takže v tréningoch už nebola taká 
sila. Veril som, že cez noc to prejde a na 
preteky to bude dobré, ale nebolo... bolo 
to ešte horšie. V dvoch pretekoch som 
nakoniec skončil vpredu, s čím som spo-
kojný. Mrzia ma ale preteky vo voľnej do 
600ccm a nad 600ccm, bohužiaľ nevyšlo 
to. Uvidíme budúci týždeň v Kyjove. V se-
zóne to ide zatiaľ dobre, až na pár pádov, 

dúfam že už žiadne nebudú“.

■ Soňa Trubačíková

Hanzalík opäť so svojou Suzuki zabodoval

David Hanzalík so svojou Suzuki SV 650, foto: Pecha
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Hokejbalové ihrisko v Skalici bolo po-
čas víkendu 18.-19. augusta dejiskom 
zaujímavého športového podujatia.

Osem hokejbalových tímov zo Skalice, 
Piešťan, Senice, Šale, Modry, Žiliny 
bolo rozdelených do dvoch skupín a do 
nedeľňajšieho štvrťfinále postupovali 
na základe výsledkov zo základnej sku-
piny všetky mužstvá. Účastníkom Ska-
lickej mestskej hokejbalovej ligy nako-
niec vyfúkli prvenstvo Orly z Modry, 
ktorí v semifinále rozdrvili domáceho 
organizátora turnaja HBTF ´06 Skalica 

7:0 a v mimoriadne dra-
matickom finále doká-
zali zdolať Wolfs Senica 
5:4 až po samostatných 
nájazdoch.

„V rámci tohto poduja-
tia prebiehala finanč-
ná zbierka na liečbu 
štvorročného Martin-
ka Urbánka, ktorému 
bol v roku 2011 dia-
gnostikovaný nádor 

na obličke, 4. štádium, vysoko ri-
zikový s 10% šancou na vyliečenie. 
Celý výťažok z tohto turnaja bol 
venovaný práve na zabezpečenie 
lepších podmienok na liečbu cho-
rého chlapca. My, ako občianske 
združenie FANKLUB HK 36 SKALICA, 
sme venovali celý výťažok z tohto 
turnaja na liečbu Martinka.“ dodal 
Ladislav Križánek.

Turnaj usporiadalo mužstvo HBTF ´06 
Skalica, ktoré je súčasťou občianskeho 
združenia Fanklub HK 36 Skalica.

Týmto by sme sa chceli poďa-
kovať všetkým účastníkom 
turnaja, sponzorom, účin-
kujúcim ako i divákom, ktorí 
prispeli k dobrej atmosfére 
turnaja a zároveň pomohli 
dobrej veci. 

Sport

Beh k radošovkým 
vinohradom (a nazad)

V sobotu 26.8.2012 sa uskutočnil 5. 
ročník Behu k radošovkým vinohradom 
– závod, ktorý patrí do série Moravsko-
-Slovenského bežeckého pohára. 

V Radošovciach sme sa zišli mnohí známi 
– ľudia, ktorí behajú a viac či menej pravi-
delne sa zúčastňujú bežeckých podujatí a ich 
fanúšikovia. Mnohí Skaličania sme prišli na 
kolách a tí, čo išli autom, na nás pri predbie-
haní trúbili. Len neviem, či na pozdrav, alebo 
sme im zavadzali...

Keď sme sa o piatej zhromaždili na štarte, 
rozhodcovia oznámili, že sa zaregistrovalo 
rovných 100 bežcov. O piatej sa ozval nie len 
výstrel, ale aj kostolné zvony a tak sme vy-
behli k tým vinohradom. Vlani som sa tohto 
behu zúčastnila, tak som vedela, čo nás čaká 
– a veru, nebola to žiadna prechádzka ružo-
vou záhradou. Trať viedla najprv strmo hore, 
potom stále hore, do Koválovca zase dolu 
kopcom a potom zas hore a hore a dolu a hore 
a dolu a hore... skrátka bola riadne krkolomná 
– pardón – členitá, človek si musel šetriť sily. 

To sme už my pomalší začali stretať tých 
najrýchlejších, ktorí sa vracali po otočke. 
S náskokom viedol Jakub Valachovič z Maua-
cek,  potom chvíľu nik a potom Luděk Durďák 
z Rohatca a Ľuboš Rehuš ze Skalice. Otočka 
bola pri kaplnke vo vinohradoch. Vítané bolo 
osvieženie nie len v podobe vody v pohároch, 
ale aj jej špliechanie priamo na bežcov – sa-
mozrejme, kto chcel. Ja som túto možnosť 
využila a dostala som takú výdatnú sprchu, že 
som chvíľu ani nevidela.

Celou cestou nás povzbudzovali domáci Ra-
došovjani aj Koválovčani pred svojimi domami 
v dedine i pri búdach vo vinohradoch.

Poradie na prvých troch miestach sa už ne-
zmenilo. Mira Mikula z Radošoviec tentokrát 
skončil tretí v kategórii nad 50, no z domácich 
bol najrýchlejší, čím si zaslúžil špeciálnu cenu 
- pečené kozľa. Po vyhlásení víťazov kategórií 
sa losovala tombola. Hlavnú cenu vyhrala naj-
skalnejšia veteránka Marta Durnová. Keď sme 
sa stretli pred WC, vyhŕkla na mňa: „Milko, víš, 
co jsem vyhrála v tombole? Měch obilí...!“, 
ríkám: „Vím, byla sem tam :-)“. Bola som aj 
trochu rada, že som dnes tombolu nevyhrala.

Ďalej sa pokračovalo zábavou a koštovaním 
vína, no mňa ešte čakala cesta na bicykli cez 
kopec. Po tom behu (a dvoch pohároch vína) 
mi dala riadne zabrať. Aspoň na mne uschlo, 
čo som mala mokré ešte od tej „sprchy“ počas 
behu. Nabudúce si vezmem náhradné obleče-
nie, i keď to mám do Radošoviec len na skok.

športu zdar

■ milka

Výsledky Behu k radošovským vinohradom
muži

Kategória do 39: 1. J. Valachovič, AC Malacky, 0:34:48; 2. L. 
Durďák, SDH Rohatec, 0:35:05; 3. Ľ. Rehuš, AŠK Grafobal Ska-
lica, 0:35:40; kat. nad 40: 1. J. Brožík, BK Hodonín, 0:36:48; 2. 
J. Miškeřík, Lipov, 0:36:55; 3. P. Portášik, AŠK Grafobal Skalica, 
0:37:33; kat. nad 50: 1. J. Veverka, AC Čejkovice, 0:38:06; 2. 
V. Guliš, Dolní Bojanovice, 0:38:16; 3. M. Mikula, Radošovce, 
0:38:29; kat. nad 60: 1. V. Varmuža, BK Hodonín, 0:42:22; 2. M. 
Mikuš, Radošovce, 0:44:13; 3. J. Šohaj, Uherský Brod, 0:46:06; 
kat. nad 65: 1. F. Husár, Trenčín, 0:43:50; 2. K. Karas, BK Hodo-
nín, 0:47:02; 3. F. Joch, ARIMO Strážnice, 0:47:26

ženy

Kategória do 34: 1. Ľ. Maníková, AK Spartak Dubnica, 0:38:01; 2. A. Cvečková, Štefanov, 0:47:17; 3. A. Slaníková, Uherské Hradiště, 
0:47:56; kat. nad 35: 1. D. Kušnierová, ŠKP Trnava, 0:43:20; 2. Z. Stoličná, RunForFun Bratislava, 0:43:46; 3. I. Horňáčková, Veselí n. 
Mor., 0:50:07; kat. nad 45: 1. M. Durnová, BRANOPAC Veselí n. M., 44:40; 2. A. Portášiková, AŠK Grafobal Skalica, 0:48:07; 3. G. Janíková, 
AC Malacky, 0:51:56

Hokejbalom za dobrú vec Výsledky turnaja

1. hrací deň (sobota):

HBTF 06 Skalica - Jágr team 2:1
HFC 04 Piešťany - Šaľa 5:0
HC Orly Modra - Legendy 5:1
Fans Žilina - Wolfs Senica 1:3
HBTF 06 Skalica - HC Orly Modra 3:8
HFC 04 Piešťany - Fans Žilina 1:3
Jágr team - Legendy 1:7
Šaľa - Wolfs Senica 0:9
HBTF 06 Skalica - Legendy 2:4
HFC 04 Piešťany - Wolfs Senica 1:4
HC Orly Modra - Jágr team 5:1
Šala - Fans Žilina 1:6

2. hrací deň (nedeľa):

štvrťfinále:
Legendy - HFC 04 Piešťany 2:0
Fans Žilina - HBTF 06 Skalica 0:1sn
HC Orly Modra - Šala 12:2
Wolfs Senica - Jágr team 4:1

semifinále:
HBTF 06 Skalica - HC Orly Modra 0:7
Legendy - Wolfs Senica 4:7

o 3. miesto:
HBTF 06 Skalica - Legendy 4:5

finále:
HC Orly Modra - Wolfs Senica 5:4sn

V rámci tohto podujatia prebiehala finančná 
zbierka na liečbu štvorročného Martinka Urbánka, 
ktorému bol v roku 2011 diagnostikovaný nádor na 
obličke, 4. štádium, vysoko rizikových s 10% šancou 
na vyliečenie. Postupne postúpil chemoterapiu, 
transpantáciu a ožarovanie. Je to však bojovník 
a dúfa, že svoj boj vyhrá. Aj keď je momentálne 
na tabletkovej liečbe v domácom prostredí, musí 
často cestovať na kontrolu do Bratislavy. Zaistiť 
Martinkovi čo najlepšie podmienky pre úspešnú 
liečbu je fyzicky a hlavne finančne veľmi náročné.

■ Soňa Trubačíková

foto: Rudolf Cáfal
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Tomi Lipa
otvoril svoju prvú

samostatnú výstavu
V nedeľu 19. augusta sa v ska-
lickom ZOC MAX zišli mi-
lovníci fotografií, aby si vy-
chutnali slávnostnú vernisáž 
amatérskeho fotografa Tomiho 
Lipu zo Skalice.

Mladý fotograf doteraz vysta-
voval pod skalickým Fotoklu-
bom, teraz spustil samostatnú 
výstavu so zameraním na mode-
ling, glamour a fashion. „Ja som 
sníval o svojej vlastnej výstave 
už roky, ale vždy vyššie sily za-
riadili, aby sa výstava ešte neko-
nala. Buď som nemal vhodné 
priestory na výstavu, nebol som 
spokojný s fotkami, alebo raz sa 
dokonca aj stalo, že mi výstavu 
zamietli, kedy som nafotil tema-
tické fotografie s názvom Pôvab 
ženy. Táto séria obsahovala fo-
tografie aktov a štúdie ženského 
tela,“ povedal Tomi Lipa. Kurá-
torom výstavy sa stal Mgr. Fero 
Tomík.

Počas vernisáže bolo pripra-
vené aj profesionálne líčenie ná-
vštevníčok, o ktoré sa postarala 
Martina Príkazská spolu s tímom 
vizážistiek MARY KAY.

Tomi Lipa od roku 2008 vy-
stavuje fotografie na AMFO, 
na ktorej získal veľa ocenení 
a mnoho jeho prác sa dostalo do 
štátneho kola.

Výstava Tomiho Lipu je 
sprístupnená pre verejnosť 
v priestoroch ZOC MAX Ska-
lica do 19. septembra.

■ Erik Formánek

V nedeľu 19.augusta 2012 sa v obci 
Hradište pod Vrátnom konali oslavy 750. 
výročia prvej písomnej zmienky o obci. 

Hlavný program sa začal v poobedňajších 
hodinách pred obecným úradom gala 
vystúpením čestnej stráže prezidenta republiky. 
Vyše tridsať vojakov predviedlo ukážku 
sebaobrany aj simulovaného útoku.

Nasledoval krojovaný sprievod do dvora 
kultúrneho domu, kde program pokračoval 
slávnostnou časťou. Na úvod odznela báseň od 
tunajšieho rodáka nadrealistického autora Jána Raka. Starosta 

obce privítal hlavy okolitých obcí, zástupcov samosprávy a štátnej 
správy. V prejave vyzdvihol kultúru a tradície našich predkov, ktoré 
treba interpretovať moderným spôsobom v súčasnej dobe.

Svoje umenie predviedli malí tanečníci a pásmom ľudových piesní 
pohladili duše prítomných miestne deti. 

Slávnostný program zakončilo oceňovanie významných 
osobností obce. Obecné zastupiteľstvo udelilo čestné občianstvo 
rodáčke, známej slovenskej herečke a divadelníčke Zite Furkovej 
za rozvoj kultúry, obecné vyznamenanie za rozvoj hasičstva 
Jánovi Chovancovi, kapelníkovi miestnej dychovky Ing. Jozefovi 
Kerecmanovi za rozvoj kultúry a predsedovi futbalového klubu 
Stanislavovi Sopúchovi za rozvoj športu. Pri tejto príležitosti 
odovzdala Jánovi Chovancovi pamätnú medailu aj krajská 
predsedníčka Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pani Marta 
Hurbanisová.

Dve ceny boli udelené in memoriam. Za šírenie dobrého mena 
obce v oblasti výtvarníctva bol vyznamenaný akademický maliar 
Marián Velba a za rozvoj demokracie posledný demokratický 
primátor mesta Bratislava v roku 1948 JUDr. Martin Kubán. Cenu 
odovzdal predseda Konfederácie politických väzňov Anton Srholec, 

ktorý v príhovore vyzdvihol politickú nezávislosť oceneného.

Do neskorých nočných hodín skalných účastníkov zabávala 
dychová hudba Hradišťanka a hudobná skupina Reflex.

Po celý deň prebiehali aj sprievodné podujatia – výstava obrazov 
akad. maliara Mariána Velbu, výstava bonsajov a kameňov pod 
názvom „Príroda okolo nás“ a ukážka ľudových remesiel pod 
názvom „Tradícia v modernej dobe“. Návštevníci mali možnosť 
pozrieť si tradičnú slovenskú izbu, ľudové výšivky, kraslice, korálky, 
keramiku, rezbárske práce, výrobu povrazov, ale aj historické 
fotografie.

Ukážku techniky predviedol Dobrovoľný hasičský zbor a pre deti 
bolo pripravené maľovanie na tvár.

Solidaritu so zadlženou obcou prejavili miestne gazdinky 
napečením chutných koláčov od výmyslu sveta, ktoré mohli 
účastníci celé letné slnečné poobedie ochutnávať. Každá pekárka 
bola ocenená symbolickou vareškou.

Obyvatelia Hradišťa pod Vrátnom preukázali, že sú hrdí na svoju 
obec, jej prekrásnu prírodu, bohatú históriu a vedia sa zjednotiť, 
ak ide o spoločnú vec. 

Oslavy zjednotili 
dedinu

Ne-rekordná INLINE paráda 
V sobotu 18 augusta sa konal 4.ročník INLINE parády v prístave Skalica na Baťovom 
Kanále, na ktorom sa návštevníci znova pokúsili o prekonanie rekordu vo vytvorení 
najdlhšej živej reťaze inline korčuliarov na Slovensku. Tohtoročná reťaz merala 60m. 
Nakoľko je však rekord z minulého roka 79m, tento rok sa ho nepodarilo prekonať. 
Podujatie návštevníkom spríjemňovala gbelská kapela REFLEX. Tá zahrala svoje 
piesne, ale aj piesne známych kapiel a spevákov. Pre návštevníkov boli nachystané 
plavby a zaujímavé inline súťaže o ceny, kde hlavnou cenou boli nové inline korčule. 

Organizátorov podujatia tento neúspech neodrádza a veria, že o rok sa znova podarí 
zapísať nový slovenský rekord!

■ Erik Formánek
foto: Vladimír Šebesta

■ Soňa Trubačíková

■ Lukáš Piroha 
foto: Juraj Piroha
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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

ZOC MAX Skalica pripravilo pre svojich návštevníkov už 5. 
ročník Letnej spotrebiteľskej súťaže, ktorá sa považuje za 
najväčšiu marketingovú akciu. „Súťaž mala po minulé roky 
veľký úspech, hlavne pre zaujímavé a hodnotné ceny, ktoré 
aj tento rok venovali do súťaže predovšetkým nájomcovia 
ZOC MAX Skalica a naši obchodní partneri,“ povedala Daniela 
Takáčová, riaditeľka ZOC MAX Skalica.

Súťažiť sa bude o 50 hodnotných cien. Hlavnou výhrou je 
nákup nábytku podľa vlastného výberu v hodnote 1 100 € v 
predajni nábytku Meuble, nachádzajúcej sa v ZOC MAX Ska-
lica na poschodí. 

„Ďalšie skvelé ceny venovali naši TOP partneri: Kúpele Pieš-
ťany kúpeľný pobyt pre 2 osoby, cestovná kancelária Kvalita 
10-dňový zájazd pre 2 osoby, Hotel Junior Jasná 3-krát ví-
kendové pobyty pre 2 osoby, jazykové centrum Education 
Services kurz anglického jazyka a anglické knihy. AQUACITY 
Poprad taktiež pozýva na víkendový pobyt pre 2 osoby, cena 

Leto s MAXOM znamená nielen 
nákupy, ale aj výhry 

zahŕňa aj 20-krát voľný vstup. Medzi výhrami nechýba ani 
auto na víkend s plnou nádržou od spoločnosti Auto Valu-
šek služby. Stavebniny Skalica venovali poukaz na nákup, 
Hotel Patriot poukazy na liečenie v Natural medical centre 
a predajňa KORÁLKÁREŇ krásnu bižutériu,“ priblížila Daniela 
Takáčová s tým, že nájomcom i partnerom patrí za hodnotné 
ceny veľké poďakovanie. 

Súťaž bude prebiehať od 1.8. do 16.9.2012. Stačí v ZOC 
MAX Skalica nakúpiť nad 10 € a vyplniť zlosovateľný kupón, 
ktorý sa opečiatkovaný vhodí do urny priamo v prevádzke, 
kde sa nákup uskutočnil. Verejné losovanie za prítomnosti 
notára prebehne v ZOC MAX Skalica pri hlavnom vchode 18. 
septembra.

„Nakupovanie v ZOC MAX Skalica by si nemali naši návštev-
níci nechať ujsť, nakoľko im letné nákupy môže spríjemniť 
aj radosť z peknej výhry,“ srdečne pozvala Daniela Takáčová. 

DRAK  ťa hľadá ! 
DRAK – Divadlo Radosti A Krásy  

pod vedením pani Kutalovej v rámci ZUŠ 
Skalica rozširuje svoje rady a hľadá mla-
dé nádejné talenty!

V novom školskom roku sa deti môžu 
prihlásiť na čísle 0918 341 702. 

História divadelného súboru DRAK začína 
už v roku 1992. Súbor, ktorý po celý čas ve-
die Janka Kutalová vo svojich začiatkoch ne-
brázdil divadelné dosky, ale len školské akcie 
a oslavy.

Až predstavením Kocúrkovo sa tento súbor 
ocitol na súťaži detských divadiel.  Rok čo rok 
sa súbor zlepšuje a svoj najväčší úspech zožal 
tento rok postupom na celoslovenskú divadel-
nú súťaž Hviezdoslavov Kubín s hrou Karla J. 
Erbena – Zlatý kolovrátok.

Pri príležitosti dvadsiateho výročia 
od založenia súboru sa konalo 
slávnostné podujatie, v rámci 

ktorého si zahrali krátke divadlo aj 
herci, ktorí už v súbore nepôsobia. 

FOTO: DRAK

Soňa Trubačíková

SEPTEMBER 2012



15Kultúra

Skalický bluesman
Ľuboš Beňa

V deväťdesiatych rokoch ste začínali v rodnej Skalici 
ako gitarista a spevák skupiny Trdelník Band, kedy 
ste začali koketovať s bluesovym žanrom?

„Trdelník Band bol v dobe jeho vzniku hudobná skupina, ktorá 
sa venovala štýlu country ale neskôr po jej rozpade a malej 
prestávke bola znova obnovená, ale to už sme hrali blues-roc-
kovú hudbu s textami v záhoráčtine. Po jej úplnom zániku som 
sa začal zaujímať o rezofonickú gitaru. Navštevoval som pra-
videlne dnes už „zdegenerovaný“ Dobrofest Trnava. Vtedy bol 
ešte výkonným riaditeľom Peter Radványi a každoročne pozý-
val do Trnavy špičky country, folku ale aj blues z celého sveta. 
Tam som mal možnosť vidieť a počuť najlepších z najlepších a  
blues ma tak oslovilo, že ho hrávam dodnes.“ 

Tento rok oslávil festival Hudba v Meste 10 rokov od 
svojho vzniku, čo bolo prvým impulzom, ktorý Vás 
doviedol k realizácii, v našich končinách k celkom od-
vážnemu a originálnemu projektu?

„Už v tej dobe (2002) kedy vznikol projekt Hudba v Meste 
som hrával na festivaloch a v kluboch a počúval hudobníkov 
z celého sveta. Vtedy som si povedal „prečo by títo hudobníci 
nemohli hrať aj v Skalici?“. S veľkou podporou Mestského kul-
túrneho strediska sme odštartovali tento zaujímavý projekt 
a mnohí návštevníci možno ani netušia, že mali možnosť 
počuť a vidieť napríklad držiteľa americkej Gramy alebo naj-
lepšiu woogie-boogie klavíristku Austrálie.“

Ako by ste zhodnotili jeho úspešnosť? Čo si mohli 
návštevníci za uplynulé ročníky vychutnať? - TOP hu-

dobníkov... Ako ste boli spokojný s tohtoročným fes-
tivalom? Chystáte nejaké zmeny v budúcom ročníku?

„Veľkým úspechom je, že vlastne projekt Hudba v Meste ešte 
existuje a funguje. Minulý rok bol festival veľmi úspešný. Na-
vštívilo ho zhruba 800 návštevníkov. Vtedy bol ešte zdarma. 
Tento rok bol ako prvá akcia Art Leta v Skalici spoplatnený, ale 
ostalo nám zhruba 400 verných fanúšikov. Boli medzi nimi 
ľudia z celého Slovenska a Čiech, dokonca z Maďarska a Ra- 
kúska. Každopádne som presvedčený, že ich prilákal tohto-
ročný účinkujúci – mississipský hudobník Cedric Burnside 
- súčasná špička amerického blues a držiteľ ocenenia najlepší 
bubeník Ameriky.“

Tento rok ste mali možnosť zasadnúť ako oficiálny 
porotca v rámci svetovej súťaže bluesových kapiel a 
jednotlivcov International Blues Challenge v americ-
kom Memphise. Aká to bola pre Vás skúsenosť?

„Zasadnúť v porote najväčšej svetovej súťaže a to ešte v Ame-
rike je ako nesplnený sen. Ale tento sa splnil a beriem to ako 
odmenu za celoživotné úsilie v oblasti propagácie bluesovej 
hudby. Skúsenosť bola obrovská a dúfam, že ju využijem na-
koľko sa chystám do USA už nie ako porotca ale ako hudobník, 
ktorý bude súťažiť s kapelami a jednotlivcami z celého sveta.“ 

Čo Vás v najbližších mesiacoch čaká ?  Aké máte  plá-
ny?

„Koncom septembra sa chystám do štúdia a s novým projek- 
tom. Po desiatich rokoch sme obnovili spoluprácu s trnavským 
bluesmenaom Petrom Bonzom Radványim, chystáme spo-

ločný album, ktorý by mal vyjsť niekedy v novembri. Okrem 
spoločných vystúpení s Petrom Radványim mám aj svoj „Sólo“ 
projekt s hosťujúcim známym českým hráčom na ústne har-
moniky Charlie Slavíkom, s ktorým som sa zúčastnil aj na 
európskej bluesovej súťaži European Blues Challenge 2012 
v Berlíne.“

Skromný festival očaril!
V auguste ste mali možnosť navštíviť nami 
avizovaný prvý ročník Maringota Festu, kto-
rý sa konal 17. – 19. augusta.
Festival bol situovaný v krásnom a netradič-
nom prostredí skalických vinohradov, takmer 
každý návštevník bol očarený magickou kuli-
sou - nasvieteným lomom. Kolorit komornej 
atmosféry dotvárala čajovňa či spontánny 
hudobný workshop.
Tento ľahko undergoundový projekt otvárala 
skalická skupina The Junkies, jej líder Juraj 
Grešša nám povedal: „Z pohľadu účinkujú-
ceho, ale aj návštevníka musím povedať, 
a myslím že drvivá väčšina bude so mnou 
súhlasiť, že tento domáci festival bol úžas-
ný. Nenapadá mi žiadna väčšia chyba, 
ktorú by som mohol organizátorom vytkn-

úť. Dalo by sa pove-
dať, že to bola taká 
„rodinná“ atmo-
sféra. Výber kapiel 
super a dúfam, že 
si na nás organi-
zátori spomenú aj 
o rok☺. Chalani to 
zvládli geniálne !“ 
Na pódiu sa pred-
stavili ďalej sku-
piny a DJ´s: Velká 
Svačina, Balážik 
Band, Fridge Aside, 
Dety z Defektu, Carpet Cabinet, Mark G. vs 
Iwa Sven, Obscene & Creed, Rast S & Peszek, 
Boyees Laserbear, Prozac. O tom, aké boli 

dojmy organizátorov, nám povedal Martin 
Chrenko: „Fest Maringota vyšiel nad naše 
očakávania, počasie nás nesklamalo, tak 
ako ľudia, ktorí nás prišli podporiť. Všetko 

prebiehalo v pokoji, nikde sme 
nezaznamenali žiadny problém, 
či konflikt medzi návštevníkmi, 
ani vystupujúcimi. Kapely sa 
predviedli v najlepšom svetle, 
podali skvelé výkony, čo len 
dodalo na výbornej atmosfére, 
ktorá sa niesla počas celého 
festivalu. Už teraz plánujeme 
zmeny a vylepšenia na ďalší roč-
ník, ktorý sa určite uskutoční. Za 
organizátorov by som sa chcel 
poďakovať všetkým sponzorom, 
účinkujúcim, ľudom, ktorí nás 

podporili a všetkým, ktorí sa podieľali 
na realizácii festivalu. Tešíme sa na Vás 
o rok!“ 

■ Soňa Trubačíková

■ Soňa Trubačíková

ĽUBOŠ BEŇA A BONZO RADVÁNYI

CEDRIC BURNSIDE - HUDBA V MESTE 2012 

ĽUBOŠ BEŇA POROTCA V USA
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krížovka: skalpermadia.sk

Hrajte CD23 — 23 piesní skupín Trnavského kraja
Správnu odpoveď zašlite do 29.9.2012 na e-mailovú adresu: trubacikova.sona@gmail.com

Oddych

SADROVÉ - OMIETKY , POTERY

Realizácia 
Sádrových omietok

a
Anhydrid poterov

T.Č.:0908767235
Email:priwi@priwi.sk

www.priwi.sk

Darovať krv bolo pre mňa samozrejmosťou. Po získaní 
Zlatej plakety Mudr. Jána Jánskeho za 30-násobný odber 
som si povedala: ak mi zdravie dovolí, krv budem darovať aj 
naďalej, veď to je záslužná činnosť a keď môžem, pomôžem. 
S týmto pocitom som teda naďalej pravidelne krv darovala, 
až som zistila, že mám odberov 60, za čo sa udeľuje Diaman-
tová plaketa. Keď sa mi naskytla ponuka plaketu si prebrať 
v Ženeve, sídle Medzinárodného červeného kríža, moja ra-
dosť bola obrovská! Túto možnosť mi dala pani VERONIKA 
KOPÚNKOVÁ,  riaditeľka SÚS SČK SENICA. Dokonca so mnou 
mohol ísť aj rodinný príslušník, tak som zvolila svoju dcéru, 
ktorá je tiež darkyňou krvi a držiteľkou Bronzovej plakety.

Poznávací zájazd sme absolvovali v dňoch 1.8. – 5.8. 
2012 a počas týchto dní sme navštívili talianske mesto Sol-
feríno, francúzske mesto Chamonix, kde sme mali možnosť 
vystúpiť lanovkou k vysokohorským vyhliadkovým bodom 
do výšky 3842 m n. m. na masív Mont Blanc – toto bol neza-
budnuteľný zážitok! Ubytovaní sme boli priamo v centre Že-
nevy, v perfektnom študentskom hosteli. Cestovala s nami 
aj sprievodkyňa, ktorá nám cestou sprostredkovávala rôzne 
informácie o krajinách, o ich histórii a sprevádzala nás po 
historických pamiatkach nielen Ženevy, ale aj mesta Lau-
sanne, ktoré je  po Ženeve druhým hlavným strediskom spo-
ločenského života vo francúzskej časti Švajčiarska a je síd-
lom Medzinárodného olympijského výboru. V Ženeve sme 
navštívili sídlo OSN, kde sme mali k dispozícii sprievodkyňu 
zo Slovenska, ktorá tam pracuje, takže sme dostali podrob-
né informácie o činnosti OSN a videli sme nielen rokovacie 
sály, ale aj prekrásne prostredie budov. Na spiatočnej ceste 
sme sa zastavili v meste Vevey, kde žil a zomrel Charlie Cha-
plin a mali sme možnosť sa vyfotografovať s jeho bronzovou 
sochou životnej veľkosti. Cestou naspäť sme sa zastavili aj 
vo štvrtom najmenšom štáte v Európe – v Lichtenštajsku, 
kde sme si mohli vyfotiť zámok, v ktorom sídli kniežací rod.

Do autobusu sme nastupovali ako neznámi, cudzí ľudia, 
ale pri vystupovaní sme sa už lúčili ako dobrí známi. K tomu 
prispelo aj to, že po celú dobu pobytu nám na harmonike 
vyhrával jeden účastník zájazdu a všetci svorne sme si vy-
spevovali.

Takže touto cestou sa chcem veľmi srdečne POĎAKOVAŤ - 
hlavne pani Veronike KOPÚNKOVEJ, riaditeľke SČK v SENICI, 
pani  Emílii POTÚČKOVEJ, predsedkyni SČK v Senici a ostat-
ným organizátorom, ktorí sa podieľali pri zabezpečovaní 
tohto poznávacieho zájazdu - za nezabudnuteľný zážitok 
a prekrásne prežité dni vo Švajčiarsku.

S úctou GITKA ŠŤASTNÁ Z KUCHYNE

List čitateľky - vďačnej darkyne krvi

16

Pomôcky: 
yam, El,   
Donar,     

ZIM

odhodenec predpo-   
ludním

zna ka    
cínu

trváca     
subtro-    
pická      

rastlina

priláka

sypaním   
odober

germán-   
sky boh    
hromu

rozrývala citoslovce  
bujnosti

zna ka    
hliníka

2. as     
tajni ky záduch

zna ka    
holmia

Miriam     
(dom.)     

tenisové   
ihrisko

obidva

verejne    
ohlás      

Terézia    
(dom.)

dentálna   
spolu-     
hláska

skratka    
pre štátny  

zúrivý     
lovek     

1. as     
tajni ky

zn. rus-    
kých áut   

biely      
lovek

druh      
damarovej  

živice

robí       
buchot     

usadenina  
roztoku

Pomôcky: 
DPA,      
kauri,      

Crt

diskontná  
sadzba

klub    
atlétov     
4. as    
tajni ky

krík       
žiak       

5. triedy

3. as  
tajni ky

oteplil sa,  
zohrial sa

nemecká   
tla ová    

agentúra

Pavol     
(dom.)     
jasa ,     

teši  sa    

rímske     
íslo 49

pílil       
vitím   

zhotovila

snovala

citoslovce  
smiechu   

Elena     
(dom.)

kývate,    
mávate

skr. súhv.  
Pohár     
žrde      

na vozoch
vo ne     

smerovalo  
nadol,     
ovísalo

nitrid      
bóru      

semitský   
boh

natriete    
lakom

spriada blaznel    
(hovor.)

Dvaja parašutisti vo vo nom páde, sa držia             
za ruky. Jeden si dáva jablko a núka aj druhému. 
Ke  dojedli, vytiahne alšie a zase ho ponúka. 
Pri tre om jablku ten druhý už nevydrží a hovorí 
mu:
- Prosím a, kde berieš tie jablká?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

SEPTEMBER 2012


