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Bohatstvo múdremu mužovi slúži, hlúpemu rozkazuje.
Seneca

Uplynulý piatok som išla okolo školy. 
Pre mňa deň, ako každý iný... veď oby-
čajný piatok. No na chodníku som vi-
dela deti oblečené v slávnostnom s 
kvetinkou v ruke. Myšlienkami som sa 
vrátila okamžite o možno 25 rokov na-
späť.. Aj ja som niesla pani učiteľke 
kvetinu a tešila sa na prázdniny. Som 
rada, že sa zvyk uchoval, že si deti (as-
poň tie menšie) stále vážia svojich uči-
teľov a s vďakou im odovzdajú nie-
čo na potešenie. Prázdniny sú pre deti 
pekným obdobím. Na nás dospelých, či 
starých rodičoch však je, čo pre nich cez 
prázdniny prichystáme, čo im pripraví-
me, kam ich zoberieme či ukážeme.

Aj my sami porozmýšľajme, ako načer-
páme počas prázdnin či našich letných 
dní a dovoleniek sily, aby sme mohli po 
lete opäť s plným nasadením vyštarto-
vať. Z každej obce či mesta sa nám nú-
kajú víkend čo víkend akcie, festiva-
ly, plavby po vode, rekreačné stredis-
ká sa plnia, rybári si chystajú udice a 
tí čo sa chystajú do zahraničia zisťujú 
trasy, študujú mapy a aktualizujú GPS. 
Gunter de Bruin napísal citát, ktorý je 
pre túto sezónu obzvlášť aktuálny: Ro-
mantika letnej noci sa niekedy vyčerpá 
bojom proti komárom.

Všetkým ľuďom s dobrým srdcom pra-
jem, aby Vás komáre naďaleko oblieta-
vali, aby ste leto využili na maximum, 
zahodili za hlavu starosti, zamračeným 
ľuďom darovali úsmev.

Povenujte sa blízkym, deťom i sami 
sebe.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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ZÍSKAJTE 
DARČEK

K PREDPLATNÉMU

Predplatné 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

Deň narcisov
pomôžte bojovať proti 

rakovine
» » 2

Záhorí na facebooku www.facebook.com/prozahori

skupina Fleret

koncertovala v Gbeloch   » 10

 
Apríl 2013   Ročník: V.   Číslo: 4.  © Vydáva: OZ Záhorí.sk   www.prozahori.sk

FOTO: MESTO GBELY

FOTO: ARCHÍV

FOTO: PROZÁHORÍ

turnaj

O Záhorácky pohár   » 13

Karel Gott

zavíta do Skalice   » 2

sme tu vás

kátovskí škôlkári oslávili

Ďeň vody

mladí skalickí strelci

sa presadili

»
»

» 19

» 12

Deň narcisov
pomôžte bojovať proti 
rakovine

»
» 2

Záhorí na facebooku www.facebook.com/prozahori

skupina Fleret
koncertovala v Gbeloch   » 10

 
Apríl 2013   Ročník: V.   Číslo: 4.  © Vydáva: OZ Záhorí.sk   www.prozahori.sk

FOTO: MESTO GBELY

FOTO: ARCHÍV
FOTO: PROZÁHORÍ

turnaj

O Záhorácky pohár   » 13
Karel Gott

zavíta do Skalice   » 2

sme tu vás

kátovskí škôlkári oslávili

Ďeň vody

mladí skalickí strelci
sa presadili

»
»

» 19

» 12

Deň narcisov
pomôžte bojovať proti rakovine

»
» 2

Záhorí na facebooku www.facebook.com/prozahori

skupina Fleret
koncertovala v Gbeloch   » 10

 Apríl 2013   Ročník: V.   Číslo: 4.  © Vydáva: OZ Záhorí.sk   www.prozahori.sk

FOTO: MESTO GBELY

FOTO: ARCHÍV
FOTO: PROZÁHORÍ

turnaj

O Záhorácky pohár   » 13

Karel Gott
zavíta do Skalice   » 2

sme tu vás
kátovskí škôlkári osláviliĎeň vody

mladí skalickí strelcisa presadili

»
»

» 19

» 12

Už druhý ročník  finále Letničie Cup v minifutbale neplno-
organizovaných škôl okre-
sov Senica a Skalica zorga-
nizovala dňa 21.6.2013 ZŠ s 
MŠ Letničie. 
Zo semifinále postúpili základ-
né školy Častkov, Koválov, Let-
ničie, Petrova Ves, Prievaly a 
Smolinské. Počas celého do-
obedia panovala na ihrisku 
skvelá nálada, roztlieskavačky 
z Letničia povzbudzovali všet-
kých hráčov a futbalisti hrali s 
plným nasadením. Všetci zú-

častnení so zatajeným dychom čakali na vyhlásenie výsledkov. Po-
hár Letničie Cup za prvé miesto získalo mužstvo z Letničia, druhé 
miesto získalo Smolinské a tretie Prievaly. To bolo ale radosti! Už 
teraz sa všetci tešíme na tretí ročník Letničie Cup.
Hosťom finále bol pán Lukáš Tisoň, ktorý prišiel odovzdať cenu Al-
fréda Pruszkaya, prvého necirkevného učiteľa v obci Letničie, pre 

najlepšieho žiaka  ZŠ s MŠ Letničie. Lukáš Tisoň, priamy potomok 
pána Pruszkaya,  odovzdal čestný diplom a vecnú cenu žiakovi Sa-
muelovi Jakubovičovi.
Základná škola s materskou školou v Letničí ďakuje všetkým zú-
častneným deťom a pedagogickým zamestnancom za príjemnú 
atmosféru. Srdečná vďaka patrí aj našim sponzorom a obyvateľom 
obce, ktorí prišli podporiť futbalistov.

Letničie Cup a cena 
Alfréda Pruszkaya

V sobotu 15.6. 2013 sa mohlo oko milovníka ľudových tra-
dícií a krojov pokochať pohľadom na rôznorodosť krojov z 
nášho Slovenska ale i zo zahraničia. Tie sa zišli v Oreskom, 
kde sa konali Medzinárodne folklórne slávnosti a „Dni 
pece“. 

Po úvode, ktorý sa 
konal v miestnom 
Kultúrnom dome, 
sa presunul krojo-
vaný sprievod za  
hudobného do-
provodu na ihris-
ko miestnej TJ, kde 
prítomných priví-
tal starosta obce 
Ing. Tomáš Mikuš. 

Po krátkom extempore z elektrickým  prúdom, ktorý akoby chcel 
vzdorovať výkonom súborov ale nakoniec zmúdrel, sme mali mož-
nosť vychutnať spevy a tance krojovaných z Lopašova, Ratiškovic, 
Križovian, Borského Mikulášu, Gbelov .........

Akciu poctil svojou návštevou aj Ing. Tibor Mikuš, PhD súčasný 
predseda Trnavského samosprávneho kraja, ktorého s Oreským 
úzko spája príbuzenský vzťah s niektorými občanmi obce. Od obce 
dostal  aj pamätný dar a od súboru SLZA z Borského Mikuláša pre 
zmenu zase symbolický fašiangový výprask. Počasie sa tento krát 
organizátorom nadmieru vydarilo a tak nezostáva než sa tešiť na 
budúci ročník tejto akcie a čakať čím nás organizátori prekvapia.

■ Text a foto : Marian Holenka – eMHart agency

Medzinárodne folklórne slávnosti a „Dni pece“ v Oreskom

staňte sa

REPORTÉROM
mesačníka

prozáhorí
■ Zaujalo vás dianie vo Vašom okolí?

■ Chystá sa vo vašom meste či obci niečo zaujímavé?
■ Chcete sa podeliť o svoje dojmy a zážitky s čitateľmi Záhorí?

Svoje tipy, články, fotografie a videá posielajte mailom na adresu 
sefredaktor@prozahori.sk alebo nás kontaktujte

telefonicky na čísle 0948 155 158

Vaše príspevky uvítame aj na www.facebook.com/prozahori

■ Mgr. Ľubica Rozborilová
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Pri odstraňovaní škôd, ktoré spôsobili povodne, po-
máhalo  takmer 200 dobrovoľníkov. Dobrovoľnícku 
pomoc inicioval Bratislavský kraj. Spolupracoval pri-
tom s dopravcom Slovak Lines, ktorý zabezpečil do-
pravu pre dobrovoľníkov, a s RISC (prijímacie, infor-
mačné a podporné centrum mimovládnych organi-
zácií). Ten združuje 9 neziskoviek - Človek v ohrození, 
Člověk v tísni, Slovenský červený kríž, Slovenská kato-
lícka charita, Gréckokatolícka charita, Evanjelická dia-
konia ECAV na Slovensku, Asociácia samaritánov Slo-
venskej republiky, ADRA Slovensko a Tím krízovej in-
tervencie Modrý anjel.

Dobrovoľníci pomáhali v mestskej časti Devín, kde čis-
tili cesty a miestnym obyvateľom pomáhali odpratá-
vať bahno z dvorov, záhrad aj z domov. Pri akcii po-
máhalo aj vyše 30 dobrovoľných hasičov zo Stupavy, z 
Plaveckého Podhradia, z Plaveckého Mikuláša, zo So-

lošnice a z Rohožníka. 

Bratislavský kraj  aj touto cestou vyslovuje všetkým 
zúčastneným veľkú vďaku. „Veľmi si vážime po-
moc všetkých ľudí. Prišli ľudia, ktorých sa po-
vodne priamo netýkali a ktorých priamo neza-

siahli. Nikto nemusel, ale všetci chce-
li pomôcť dobrej veci, a to si veľmi vá-
žim. O to srdečnejšia je naša vďaka, že 
prišli vo svojom voľnom čase. Zaslúžia 
si preto čestné uznanie,“ povedal brati-
slavský župan Pavol Frešo.

Bratislavský kraj zabezpečil dopravu, pit-
ný režim aj stravu pre dobrovoľníkov, ná-
pomocné boli aj školy v pôsobnosti BSK. 
Guláš a kapustnicu uvarili pre dobrovoľní-
kov SOŠ hotelových služieb a obchodu Na 
pántoch, SOŠ Farského a Hotelová akadé-

mia Mikovíniho.  

Neziskové organizácie boli následne ocenené 
aj Čestným uznaním, ktoré ich zástupcom odo-
vzdal na júnovom zasadnutí zastupiteľstva pred-
seda BSK Pavol Frešo.  

Čestné uznania bratislavský župan odovzdal zá-
stupcom organizácií Slovenský červený kríž, 
územný spolok Bratislava – mesto, Člověk v tís-
ni – pobočka Slovensko, ADRA – Adventistická 
agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z., RISC – Prijí-
macie, informačné a podporné stredisko mi-
movládnych organizácií, Človek v ohrození, o.z., 

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky a Slo-
venská katolícka charita. Čestné uznanie si prevzali 
aj dobrovoľné hasičské zbory zo Stupavy, Plaveckého 
Podhradia, Plaveckého Mikuláša a Rohožníka.

Dobrovoľníci pomáhali po povodniach

Župan Pavol Frešo a riaditeľ Bratislavskej inte-
grovanej dopravy, a.s. Rastislav Cenký na Záhorí 
testovali ako funguje projekt Integrovaného do-
pravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). 

Nečakaných pasažierov - v osobe župana a riaditeľa 
BID, a.s. - mali možnosť stretnúť cestujúci na trase Bra-
tislava - Zohor a späť, v rámci výjazdu majoritného ak-
cionára a koordinátora projektu Integrovaného do-
pravného systému kraja. 
Cieľom výjazdu bolo otestovať ako funguje v reálnych 
podmienkach možnosť využitia jedného predplatné-

ho cestovného lístka smerom na Záhorie a to na MHD, 
prímestské vlaky a autobusy. Obaja zástupcovia župy a 
BID, a.s. si zakúpili 30-dňový predplatný cestovný lístok 
a využili ho na ceste autobusom do Zohora a následne 
osobným vlakom späť do Bratislavy. 

Ako povedal po príchode na Hlavnú železničnú stani-
cu v Bratislave župan Pavol Frešo: „Som rád, že pro-
jekt, o ktorom sa tu osem rokov len rozprávalo sme 
spustili a funguje. Rozprával som sa i s pasažier-
mi a pýtal sa na ich názor, ako im to pomôže finan-
čne i časovo dochádzať zo Záhoria do 
hlavného mesta. Bol som prekvape-
ný ako rýchlo sa ľudia dokázali s tým-
to modelom zžiť a oceniť to, aké výho-
dy im prináša“.  

„Jedinou výhradou cestujúcich bol 
fakt, že IDS BK ešte nefunguje plne 
po celom Bratislavskom kraji. V sú-
časnosti ale intenzívne pracujeme na 
zonácii a zavedení II. etapy projektu, 
ktorý má integrovať i lokality sme-
rom na Pezinok a Senec.“, doplnil Ras-

tislav Cenký, generálny riaditeľ BID, a.s. 

Spustenie druhej etapy Integrovaného dopravného 
systému Bratislavského kraja je plánované na decem-
ber tohto roka a bude zahŕňať prepravu na predplatné 
cestovné lístky v celom Bratislavskom regióne. 

Podľa aktuálnych štatistík  dopravcov sa ku dňu 
10.6.2013 predalo v rámci Integrovaného Dopravného 
Systému Bratislavského kraja 21 658 ks predplatných 
cestovných lístkov. Z toho 15 602 tridsaťdňových, 5876 
deväťdesiatdňových a 180 lístkov s ročnou platnosťou.

Župan na Záhorí testoval funkčnosť 
Bratislavskej integrovanej dopravy
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LETNÉ KINO SNG
Od 01.06.2013 do 31.08.2013 

Miesto: 
Slovenská národná galéria, 
Riečna 1 Bratislava

Jediný Amfiteáter v Bratislave priamo v centre mesta! 
Do kina je povolený vstup s nápojom či s jedlom. Di-
vákov, vďaka spoločnosti Film Europe, čakajú filmové 
predstavenia mimoriadnych (nielen) európskych titu-
lov a nebudú chýbať ani špeciálne premiéry.

Vstup do kina je cez Letný pavilón z Rázusovho nábre-
žia 2.

Premietanie utorok/sobota o 20.45 

Vstupné: jún 2 €, júl – august 3€

Informácie:

http://www.sng.sk/sk/uvod/navsteva-sng/letne-ki-
no-sng

Kultúrne leto a 
Hradné slávnosti - 

Bratislava
Od 14.06.2013 do 30.09 2013 

Miesto: 
Bratislavský hrad

Cieľom festivalu je preniesť kultúru počas leta z ka-
menných budov kultúrnych domov či divadiel bližšie 
k divákovi - priamo na námestia, nábrežia, do parkov 
a ulíc Bratislavy. Priblížiť ju Bratislavčanom i návštev-
níkom zo Slovenska i zo zahraničia. 
Minulý rok festivalové programy navštívilo viac ako 70 
000 divákov. Účinkujúci pochádzali z 27 krajín sveta a 
svoj program predviedli na 35 scénach mesta. Festival 
Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava tvorí viac 
ako  300 podujatí.

Informácie:

info@bratislava.sk, 
www.bkis.sk.

Otvorenie Letnej 
čitárne v Medickej 

Záhrade
Od 14.06.2013 do 31.08.2013  

Miesto: 
Medická záhrada, Bratislava

Letná čitáreň je sezónnym pracoviskom, ktoré funguje 
každý rok od júna do konca augusta v Medickej záhra-
de pri zadnom vchode z Poľnej ulice.

Staromestská knižnica pozýva obyvateľov a návštev-
níkov Bratislavy do letnej čitárne v Medickej záhrade, 
ktorá otvorí svoje brány 14. júna o 11.00 hod. 

Otvorená denne 10.00 - 18.00 h

14. 6. - 31. 8. 2013 

Informácie:

http://www.starlib.sk/sk/letna-citaren/

PODUJATIA V KRAJI NA JÚL 2013

V lete sa budú deti 
vzdelávať na 11. ročníku 

Detskej Univerzity 
Komenského

Letná univerzita pre deti od 9 do 14 rokov vznikla v 
roku 2003 z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja 
Kukuru. Vďaka tejto myšlienke si už po jedenásty raz 
deti vyskúšajú, aké je to študovať na vysokej škole. 

„Desať úspešných ročníkov ukázalo, že je u nás 
množstvo malých nadšencov, ktorí majú chuť sa 
vzdelávať aj vo svojom voľnom čase. Verím, že 
tomu bude rovnako aj tento rok. Niektoré deti sa 
na detskú univerzitu hlásia opakovane, čo svedčí 
o tom, že prednášky sú pútavé a na úrovni,“ pove-
dal predseda BSK Pavol Frešo.
Slávnostné otvorenie 11. ročníka Detskej Univerzi-
ty Komenského sa uskutoční 3. júla v Aule UK na Ša-
fárikovom námestí. Prvú prednášku s názvom „Pre-
čo je Bratislava hlavné mesto Slovenskej republiky“ 

prednesie primátor Milan Ftáčnik. Medzi ďalšie púta-
vé prednášky patria napríklad „Prečo môže byť každý 
elektráreň“, „Prečo auto nie sú len štyri kolesá“, či „Pre-
čo nemôžeme žiť bez chémie“.

Štúdium na Detskej Univerzite Komenského trvá od 
júla do konca augusta. Malí študenti absolvujú spo-
lu deväť prednášok univerzitných profesorov, ktoré sú 
prispôsobené veku aj záujmom detí. Prvá prednáška 
spojená s imatrikuláciou a posledná prednáška spo-
jená so slávnostnou promóciou absolventov sa koná 
v Aule Univerzity Komenského, ostatné sa uskutočňu-
jú v Divadle Aréna. Deti, ktoré sa zúčastnia minimál-
ne šiestich z deviatich prednášok, dostanú počas sláv-
nostnej promócie diplom absolventa Detskej Univer-
zity Komenského.

Pre malých študentov je zabezpečený aj bohatý sprie-
vodný program. K tradičným aktivitám patria rôzne 
workshopy, exkurzie či tvorivé dielne.

Organizátormi Detskej univerzity Komenského sú Di-
vadlo Aréna, ktoré je  v zriaďovateľskej pôsobnosti 
BSK, Univerzita Komenského, Združenie Maxa Rein-
hardta a reklamná agentúra Commercium.

Školy bratislavského 
kraja opúšťa vyše 4160 

absolventov
Takmer 19 570 žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja si v po-
sledný júnový piatok prevzalo vysvedčenia. Školy opus-
tilo viac ako 4160 absolventov.  

„Verím, že končiaci žiaci, ktorí nejdú ďalej študovať 
na vysoké školy, sú pripravení zaradiť sa do pracov-
ného života a nájdu si dobré uplatnenie,“ povedal 
bratislavský župan Pavol Frešo. 
BSK plánuje v novom školskom roku otvoriť viac ako 150 
tried prvých ročníkov stredných škôl. Od školského roka 
2013/2014 obohatia ponuku škôl v pôsobnosti kraja 
nové študijné a učebné odbory, ktoré reagujú na aktuál-

ne potreby trhu práce. Župa chce zvýšiť záujem uchádza-
čov o štúdium na svojich školách, preto podľa Pavla Freša 
vytvorili podmienky na zaradenie nových študijných a 
učebných odborov. Ide napríklad o služby v cestovnom 
ruchu, obchodné a informačné služby, dizajn – priemy-
selný dizajn, elektromechanik – telekomunikačná tech-
nika, či mechanik elektrotechnik.
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Júl v 
Malokarpatskej 

knižnici v Pezinku
Podujatia pre študentov a 
verejnosť:

Literárny kolotoč 7 v Zámockom parku: Literár-
ny klub K. K. Bagalu
Termín: nedeľa 14. júl 2013 o 17.00 hod.
Miesto konania: Zámocky park Pezinok (v ne-
priaznivom počasí malá sála PKC) 

Výstava - 90. rokov hasičskej tlače
Termín: 15. júl – 18. august 2013
Miesto konania: Malokarpatská knižnica v Pezin-
ku, Holubyho 5 

Podujatia pre deti a mládež:

Otec ma zderie tak či tak: premietanie filmu na 
námety knihy Vincenta Šikulu - Prázdniny so strý-
com Rafaelom (letný kinofilm)
Termín: 2. júl 2013 o 10.00 hod.
Miesto konania: oddelenie pre deti a mládež, Ma-
lokarpatská knižnica v Pezinku 

Haló, haló, pani mačka: súťaž pre najmenších i 
najväčších – poskladaj obrázky podľa príbehu, čím 
rýchlejšie uhádneš, tým viac budeš odmenený!
Termín: 9. júl 2013 o 10.00 hod.
Miesto konania: oddelenie pre deti a mládež, Ma-
lokarpatská knižnica v Pezinku 

Príďte si zahrať scrabble: nenuďte sa, scrabblujte 
s nami, s vami a hoci aj s kamarátmi
Termín: 16. júl 2013 o 10.00 hod.
Miesto konania: oddelenie pre deti a mládež, Ma-
lokarpatská knižnica v Pezinku 

Literárny kvíz: ako dobre poznáte svojich hrdinov 
z kníh? Príďte si zahádať a zistiť to!
Termín: 23. júl 2013 o 10.00 hod.
Miesto konania: oddelenie pre deti a mládež, Ma-
lokarpatská knižnica v Pezinku 

Japonský komiks: čo sa skrýva v komiksoch a na-
jmä v mangách, čo je v nich skryté i hneď viditeľ-
né beseda + výstava našich i anglických kníh o Ja-
ponsku!
Termín: 30. júl 2013 o 10.00 hod.
Miesto konania: oddelenie pre deti a mládež, Ma-
lokarpatská knižnica v Pezinku
Kontakt: Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holu-
byho 5, Pezinok, tel. č.: 033/6412315 

Informácie:

detske.odd@kniznicapezinok.sk; 
dospele.odd@kniznicapezinok.sk

Svätojurský blesk - Svätý Jur
05.07.2013 

Miesto: Svätý Jur Neštich

VII.ročník cyklistickej časovky do vrchu s názvom Kaktusbike Svätojurský Blesk - Memoriál Štefana Srnu. Tento 
rok je táto časovka zaradená do série Župného pohára. Viac informácií o tejto sérii nájdete na stránke www.na-
bicyklidetom.sk.

Víno a Levandula - Pezinok (Stará Hora)
06.07.2013 

Miesto: Stará Hora Pezinok

Degustácia vín pezinských vinohradníkov spojená s prehliadkou levanduľovej záhrady RNDr. Vladimíra Píša. 
Miesto konania: vinohradnícka lokalita Stará hora Pezinok.

Informácie: www.zpvv.sk

Habánsky hodový 
jarmok - Veľké Leváre

07.07.2013 

Miesto: Habánsky Dvor Veľké Leváre

6. ročník podujatia určeného pre širokú verejnosť, deti i dospelých a 425. výročie príchodu habánov do Veľkých 
Levár. Program bude v historickom štýle, remeselnícky jarmok s ukážkami jednotlivých remesiel, diváci budú 
mať možnosť vypočuť si zaujímavosti zo života habánov, ochutnať habánsky koláč, navštíviť habánske múze-
um a kaplnku, rímskokatolický kostol, pripravené budú aj dielne pre deti.   Miesto konania: Habánsky dvor vo 
Veľkých Levároch.

Informácie: ww.levare.sk

Intrigy pána kardinála - Červený Kameň
20.07.2013 

Miesto: Červený Kameň – Častá

Nočné prehliadky hradu, počas ktorých sa návštevníci prenesú na začiatok 17. storočia, a to rovno do Francúz-
ska - na dvor Ľudovíta XIII. Na vlastné oči uvidia slávnych Troch mušketierov a spolu s nimi sa pokúsia čeliť intri-
gám obávaného ministra - vojvodu Armanda du Plesis, kardinála Richelieu. Miesto konania: Hradný palác Čer-
vený Kameň.

Informácie: www.hradcervenykamen.sk

Ženy z rodu Pálffy - 
Červený Kameň Častá

21.07.2013 

Miesto: Červený Kameň – Častá

Nočné prehliadky, ktoré zavedú návštevníka do obdobia, kedy hrad obývali členovia vznešenej rodiny Pálffy. 
Hlavne vďaka nežnejšej časti ich rodu  návštevník získa mnoho nových a cenných informácií.

Informácie: www.hradcerve- nykamen.sk

INTERSPORT Trophy 2013 - Stupava
Od 27.07.2013 do 28.07.2013 

Miesto: Kalvárska ulica Stupava

11. ročník Stupavského MTB maratónu – horská cyklistika pre účastníkov od 14 do 99 rokov. Pripravená bude 
maratónska dedinka s rozlohou 20 tis. m2, ďalej „TV MARKÍZA RUN“ – lestný beh pre účastníkov od 14 do 99 ro-
kov, „JUNIOR Trophy“ – cyklomaratón pre deti vo veku 9 až 14 rokov a „Detský cyklomaratónik“ – pretek pre deti 
od 2 do 8 rokov. Pripravený bude aj kultúrny program.  Miesto konania: Stupava.

Informácie: www.stupavskymaraton.sk
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Občianske združenie Deťom pre život už po 4. krát 
zorganizovalo charitatívnu cyklojazdu okolo Slo-
venska. V deviatich etapách sa do pelotónu zapo-
jili stovky účastníkov aj známych osobností a po-
darilo sa vyzbierať vyše 7 200 eur. 

Tohtoročná cyklotúra odštartovala v Zlíne. Cyk-
listi pokračovali do Kunovíc, Drietomej a absol-
vovali výstup na Kremenec. Prešli Stakčín, Koši-
ce a Prešov, odkiaľ sa presunuli do Vysokých Ta-
tier. Pokračovali do Terchovej a Trenčína a počas 
deviatich etáp cyklisti prekonali 940 kilometrov a 
prešli cez 224 miest a obcí. „Tento rok sa prida-
lo veľa obcí, čo nás milo prekvapilo. Niektoré 
sa zapojili dobrovoľne samy. Je vidno, že ľudia 
na Slovensku chcú pomáhať,“ povedal Miroslav 
Bílik, predseda OZ Deťom pre život, ktoré je hlav-
ným organizátorom podujatia. Od 6. júna, kedy 
cyklojazda odštartovala, sa v pelotóne vystrie-

Cyklisti na pomoc chorým deťom 
vyzbierali vyše 7-tisíc eur

dalo 400 cyk-
listov. Posled-
nú etapu, ktorá 
už tradične kon-
čí pred nemoc-
nicou na Brati-
slavských Kra-
mároch, vied-
li bratia Hoch-
schornerovci a 

zapojili sa do nej aj ďalšie známe osobnos-
ti ako Ivan Tuli Vojtek, dráhový cyklista Jozef 
Žabka či tanečník Jaro Bekr. 

Na Kramáre prišiel projekt podporiť aj brati-
slavský župan Pavol Frešo, ktorý spolu s cyk-
listami navštívil malých pacientov. „Akcia 
v sebe skĺbila dve dôležité veci, ktoré sú 
pre nás prioritou. Tou prvou je propagá-
cia pohybu nielen na bicykli, kedy hlav-
ne mladým ľuďom dávame príklad, aby 
opustili svoje počítače, svoje izby, svoje 
obľúbené miesta v reštauráciách a ba-
roch a vyšli si za aktívnym pohybom. Tou 
druhou je hlboký ľudský rozmer, keďže 
výťažok z tejto akcie ide na onkologicky 
choré deti,“ povedal bratislavský župan Pa-
vol Frešo.

Na bicykli deťom je charitatívny projekt, ktorého cieľom je ukázať 
ľuďom, že bojovať s rakovinou sa oplatí. Prostredníctvom cyklo-
jazdy sa môže verejnosť symbolicky zapojiť do boja proti predsud-
kom, že rakovina je smrteľná choroba. Občania mali možnosť pri-
pojiť sa k cyklojazde na ktorejkoľvek etape a na ľubovoľnú vzdiale-
nosť. Medzinárodná cyklotúra sa každoročne koná z iniciatívy OZ 
Deťom pre život, ktoré je zároveň organizátorom ďalšieho projek-
tu  Župného pohára – Na bicykli deťom. Ten pozostáva zo šiestich 
cyklistických pretekov, z ktorých časť štartovných poplatkov putu-
je každoročne na rekondičné pobyty onkologicky chorých detí. Po-
sledné dve kolá Župného pohára – Na bicykli deťom, ktorý pod-
poruje aj Bratislavský samosprávny kraj, sa budú konať 5.7.2013 
-  Kaktus bike Svätojurský blesk a 24.8.2013 - Kellys Greenbike 
tour.

Viac informácií aj na web stránke www.nabicyklidetom.sk.

V Nemocnici Malacky, ktorá slúži občanom Záhoria 
bolo v júni otvorené nové geriatrické centrum. Ne-
mocnica vďaka tomu ponúka nepretržitú 24-hodino-
vú opatrovateľskú službu.
Špičkové prístrojové vybavenie a odborný personál 
Nemocnice Malacky vytvárajú adekvátne podmien-
ky pre poskytovanie starostlivosti o fyzickú i psychickú 
kondíciu klientov na najvyššej profesionálnej úrovni. 
Jej súčasťou je v prípade potreby okamžitá a presná 
diagnostika v rámci 25 odborných ambulancií vráta-
ne cievnej, diabetologickej, hematologickej, neurolo-
gickej, kardiologickej, či urologickej a gynekologickej. 

K dispozícii je pre seniorov aj všeo-
becný lekár, psychiater a všetky od-
delenia nemocnice.
„Seniorský vek sprevádzajú mno-
hé diagnózy a ochorenia v po-
kročilejšom štádiu, náhle zmeny 
zdravotného stavu sú preto čas-
té. Rýchla a kvalitná diagnostika 
umožňuje zareagovať operatív-
ne, od čoho sa odvíja úspešnosť 
a nastavenie ďalšej liečby. Záze-
mie nemocnice poskytuje oveľa 

širší rozsah ser-
visu pre geriat-
rických pacien-
tov v porovnaní napríklad s bež-
nými zariadeniami sociálnych 
služieb,“ vysvetľuje výhody umiest-
nenia  nového centra do Nemocnice 
Malacky jej riaditeľ Peter Kalenčík.
Geriatrické centrum taktiež posky-
tuje komplexné rehabilitačné vyše-
trenia a procedúry, cvičenia pri bo-
lestiach chrbtice alebo rôzne druhy 
masáží. Pre klientov je zabezpeče-
ný aj systematický tréning psychic-

kých schopností, ktorý pomáha spomaľovať prirodze-
né symptómy starnutia. Pomoc pri zabezpečení nevy-
hnutných životných úkonov, ako je polohovanie, asi-
stencia pri obliekaní, hygiene, kŕmení, či ďalších ak-
tivitách je samozrejmosťou. Nechýbajú ani rôzne so-
cializačné aktivity v rámci aktívneho trávenia voľné-
ho času.
Súčasťou služieb sú moderné bezbariérové izby s no-
vou sanitou a hygienickou technikou, ktoré spĺňajú 
európsky štandard. Príjemným bonusom je balkón na 
každej izbe s nádherným výhľadom na Zámocký park, 
ktorý môžu seniori využívať na prechádzky či oddych.

Geriatrické centrum v Nemocnici Malacky





„Za kúsok chleba, za hlt čistej vody všetko, čo máš, 
vďačne vymeníš.“

Miroslav Válek, album Z vody

PITE PO DÚŠKOCH, NIE PO LITROCH!

Nič nenahradí pramenitú vodu

Žiadny nápoj - žiadna káva, žiadny čaj, žiadne mali-
novky nenahradia čistú vodu. Tieto nápoje majú to-
tiž svoj vlastný chemický program a maria pozitívne 
účinky vody. Minerálne vody zase obsahujú minerál-
ne látky, ale ich rôzny obsah v jednotlivých druhoch 
môže byť niekedy až na škodu. Preto je najvhodnejšie 
piť mierne zásaditú pramenitú vodu s nízkou minera-
lizáciou. 

A čo odporúčajú odborníci? Podľa MUDr. Beňovej je 
ideálnym základom pitného režimu detí i dospelých 
neperlivá pramenitá voda, ktorá má nižšiu celkovú mi-
neralizáciu, pomer vápnika a horčíka 2:1 a mierne zá-
sadité pH ako napr. voda Lucka. Minerálky odporúča 
piť umiernene a iba z liečebných dôvodov. „Zdravé je 
piť priebežne počas celého dňa a nie nadmerné množ-
stvo naraz,“ vysvetľuje odborníčka a odporúča: „Čo sa 
týka režimu pitia, mali by sme piť počas dopoludnia, 
po obede a poslednú dávku tekutín doplniť počas ve-
čera, nie však bezprostredne pred spaním.“

Pite bezpečne!

„Riadenie obsahu vody a solí v tele majú na starosti 
obličky. Odstraňujú z krvi splodiny metabolizmu, ale 
aj prebytočnú vodu,“ hovorí MUDr. Beňová a vysvetľu-
je: „Ak toho v krátkej dobe vypijeme priveľa, obličky 
nestíhajú filtrovať vodu z krvi, takže je príliš zriede-
ná. Nadbytok vody rozvádzaný po tele potom pre nás 
môže byť nebezpečný, tak, ako aj jej nedostatok. Hro-

zia opuchy, poruchy krvného obehu, kŕče.“ Podľa slov 
lekárky najhorším dôsledkom „prepitia“ vodou môže 
byť až život ohrozujúci takzvaný osmotický opuch 
mozgu. „Keď totiž voda s minimom rozpustených solí 
omýva bunky v tele, začnú sa tieto vplyvom osmó-
zy rozpínať. Telo našťastie má spôsoby, ktorými men-
šie nerovnováhy v príjme tekutín dokáže vykompen-
zovať. Ak však v krátkom čase vody prijmeme extrém-
ne množstvo, vznikajú vážne poruchy v celom organiz-
me,“ varuje lekárka pred nebezpečenstvom pitia väč-
šieho množstva tekutín naraz, najmä pred bezhlavými 
a nebezpečnými výkonmi.

Svetový rekord: 1,5 litrová fľaša vody vypitá za 
4,88 sekundy!

 � Na Youtube nájdete napríklad vypitie 9 litrov mi-
nerálky za 10  minút, „exnutie“ dvoch litrov piva za 
10,81 sekúnd, ale je tu aj šialenec, ktorý „vyexoval“ 
fľašu vodky za tridsať sekúnd! 

 � Aj na Slovensku máme podobných rekordérov. Ma-
rek Vittek sa zúčastňuje súťaží v pití piva na čas. Ob-
sah litrového pohára s pivom vypije za 2,53 sekun-
dy. Trénuje každý deň s dvoma litrami vody - viac už 
vraj jeho žalúdok neprijme. 

 � Výkričníkom je prípad dvadsaťosemročnej Ame-
ričanky, ktorá v rozhlasovej súťaži počas troch ho-
dín vypila šesť litrov vody a následne v bolestiach, s 
opuchom mozgu zomrela. 

 � „Prepitie“ môže vyvolať zmeny farby tváre, nevoľ-
nosť, vracanie, závraty, ale aj nepokoj, kŕče, či bez-
vedomie. Navyše úmrtnosť v týchto prípadoch do-
sahuje až 50%.
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Viete, že počas hodiny by ste nemali vypiť viac ako 
1,5 litra vody? Telo je totiž schopné za hodinu spra-
covať 700 mililitrov, maximálne liter. Ak do seba na-
lejete viac, hrozí vám „prepitie“ vodou (tzv. Excessi-
ve Drinking Water-Disease), čo je nebezpečný, akút-
ny, život ohrozujúci stav spôsobený prílišnou dávkou 
vody v malom časovom rozmedzí.

Koľko čistej vody 

potrebuje vaše telo?

Ženy 14+:  1,6 l denne

Muži 14+:  2,0 l denne

Adekvátny príjem vody vychádzal z európ-
skeho príjmu vody, požadovanej osmolarity 
moču a príjmu energie. Referenčné hodnoty 
predpokladajú mierne podnebie, mierny stu-
peň fyzickej záťaže a priemerný príjem vody z 
potravy 20%. 

Zdroj: European Food Safety Authority, 2010

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

SVET BEZ RAKOVINY? 
ZOZNÁMTE SA S VITAMÍNOM B17

Odhaliť príčiny vzniku obávanej di-
agnózy a nájsť liek, ktorý by doká-
zal poraziť najväčšieho strašiaka sú-
časnosti, je snáď najdôležitejšou vý-
zvou modernej medicíny. Čo ak nám 
však kľúč ku prevencii a liečbe rako-
viny po celý ten čas leží priamo pred 
očami?
Ak by sa vám v roku 1952 v San Franciscu naskytla 
možnosť stretnúť sa s doktorom Ernstom T. Krebsom 
mladším, vypočuli by ste si o rakovine zaujímavú te-
óriu. Doktor Krebs totiž ako biochemik za vznikom 
tejto choroby nevidel neznámy vírus, baktériu či jed, 
ale nedostatok istej látky v strave moderného člove-
ka. Touto látkou, ako sám tvrdil, je zlúčenina, ktorú 
objavil hojne sa vyskytujúcu vo viac než tisícdvesto 
druhoch jedlých rastlín. Pomenoval ju vitamín B17, 
no známa je aj pod označeniami laetril či amygdalín. 
Amygdalín sa nachádza prevažne v semenách rastlín 
z čeľade ružovitých, ako sú horké mandle, marhule, 
trnky, čerešne, nektarinky, broskyne a slivky, ale aj v 
kukurici, ľanových semienkach, prose či semienkach 
jabĺk. Napriek tomu, že väčšina týchto plodov je ľa-

hko dostupných a obľúbených, ich jadrá z  jedálneho 
lístka modernej civilizácie prakticky vymizli.
Takzvanú “vitamínovú teóriu” prevencie a liečby rako-
viny však potvrdzujú mnohé kultúry sveta, ktoré vita-
mín B17 v strave hojne prijímajú a rakovinu takmer 
nepoznajú. K tým šťastným patria napríklad obyvate-
lia žijúci v odľahlých zákutiach Himalájí medzi západ-
ným Pakistanom, Indiou a Čínou, v malom kráľovstve 
menom Hunza. Ľudia z tohto regiónu svoj jedálniček 
tradične obohacujú marhuľovými jadrami, z ktorých 
lisujú veľmi výživný olej a užívajú ho vnútorne i zvon-
ka. Okrem toho jedia veľa zeleniny, pohánku, proso, 
semienka lucerny, naklíčené strukoviny a rôzne drob-■ Katarína Ofúkaná, MCC
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 Záhoráci v zahranicí

Štúdium v Dánsku  (5. časť)
V minulom čísle som písal o tom, ako prebiehal začiatok 
nášho akademického roka 2012/2013 a aké sme mali 
workshopy, či tímbuildingy s našimi spolužiakmi pred 
samotným „ostrým“ štartom školy a o tom, ako prebie-
hala moja úplne prvá hodina na VIA University College, 
Campus Horsens.

Počas nasledujúcich pár mesiacov som mal možnosť po-
zorovať diametrálne odlišný systém výučby na vysokej 
škole, než na čo som bol zvyknutý a hlavne, čo bolo naj-
markantnejšou zmenou, bol prístup vyučujúcich.

Učitelia mali na každej prvej hodine prezentácie o sebe, 
z ktorých sme sa dozvedeli kde všade pracovali, za čo 
boli zodpovední ,spomenuli aj či sú z mesta Horsens ale-
bo nie, aké majú záľuby, či majú rodinu a deti atď.  Od za-
čiatku nás povzbudzovali, aby sme sa neváhali pý-
tať sa čokoľvek, že neexistuje hlúpa otázka, hlúpy 
je len ten, kto sa nespýta. Povedali nám, že im mô-
žeme napísať email alebo prísť za nimi do ich kan-
celárie kedykoľvek, keď budeme niečo potrebovať, 
alebo si s niečím nechať poradiť. Na maily odpisujú 
okamžite, pokiaľ nemajú práve hodinu.

Učitelia tu na škole sú ale samostatná  kapito-
la. Všetci sú to odborníci z praxe s vyše 15 ročný-
mi skúsenosťami z rôznych manažérskych pozícií z 
rôznych štátov Európy, čiže vedia o čom rozprávajú 
a do svojich prezentácií napr. o konkrétnych mar-
ketingových modeloch zahŕňajú aj príklady z ich 
praxe a z firiem, v ktorých pôsobili. A všetci moji 
učitelia majú okolo 40-50 rokov a rešpektujú nás 
ako rovnocenných partnerov. Ku každému sa sprá-
vajú rovnako. Žiadne vyvyšovanie sa. O svojom vy-
sokoškolskom titule sa zmienili len v ich úvodnej 
prezentácii  v spojitosti s tým, ktoré školy vyštu-
dovali. Oslovujeme sa menami a majú u nás pri-
rodzený rešpekt.

V škole pôsobíme v „triedach“ o približne 25 štu-
dentoch, vždy máme všetko spolu, len hodiny ob-
chodného práva máme spolu s ďalšou triedou. Te-
óriu preberieme na prvej časti hodiny, násled-

ne diskutujeme o konkrétnych prípadoch, v ktorých fir-
my implementujú a využívajú uvedené modely a sché-
my. Veľa debatujeme a diskutujeme aj v dvojiciach či v 
tímoch a následne prezentujeme svoje názory. V tímoch 
pracujeme aj z hodiny na hodinu, keď dostaneme za úlo-
hu prípadové riešenie, na ktoré musíme priniesť vlastné 
riešenie, názor a jeho odôvodnenie.

Človek takto dostane tú teóriu priamo „pod kožu“, keďže 
stále pracujeme s konkrétnymi príkladmi z praxe, a keď 
si aj číta noviny alebo iné médiá a vidí kroky konkrétnych 
firiem, ktoré menia svoje portfólio, zavádzajú nové pro-
dukty alebo expandujú na nové trhy,  tak si automatic-
ky dokáže spojiť konkrétne modely, ktoré sme sa naučili.

Táto uvoľnená, priateľská a neformálna atmosféra na 
hodinách skutočne dostane človeka do pohody a pri tí-
movej práci sa naučí nespoliehať sa len sám na seba, ale 
naučí sa, že je súčasťou tímu a keď ten tím pracuje efek-
tívne, tak dokáže dosiahnuť očakávané výsledky om-
noho rýchlejšie, než, keď pracuje sám. A okrem toho sú 
skúsenosti s prácou z medzinárodných tímov veľmi ví-
tané a nesmierne cenené aj na rôznych pracovných po-
zíciách.

Zvykol som hovoriť, že by som každému študentovi zo 
Slovenska doprial stráviť aspoň 1 semester u nás na ško-
le, no profesorom, docentom a iným vyučujúcim by som 
to doprial o to viac. Možno by konečne zmenili prístup k 
svojim študentom a prestali by sa vyvyšovať až do ne-
bies.

■ Peter Lukáč

né plody. Strava ľudí Hunza vďaka tomu obsahuje 
asi deväťnásobne viac vitamínu B17 než priemer-
ná diéta človeka z industrializovanej spoločnosti. 
Do tohto odľahlého kúta sveta sa dostal v roku 
1922 aj lekársky tím, ktorého členom bol uzná-
vaný britský chirurg Robert McCarrison. Ten pri-
niesol aj správu o najväčšom bohatstve obyva-
teľov malého kráľovstva - dlhovekosti a absencii 
rakoviny. Potom už mali ľudia z regiónu Hunza o 
ďalšie návštevy z vedeckého sveta postarané. Po-
znatky o ich životnom štýle sa postupne prepo-
jili a nitky viedli aj k ďalším ľudským spoločen-
stvám, ktoré žijú odrezané od okolitého sveta a 
konzumujú jedlo chudobné na sacharidy, bohaté 
na rastlinné proteíny, minerály a vitamíny a na-
jmä na vitamín B17. Pozornosť odborných kruhov 
si tak postupne získalo tvrdenie, že miera absen-
cie rakoviny je priamo úmerná množstvu vitamí-
nu B17 v prirodzenej strave.
Tento na prvý pohľad sľubný príbeh ale má aj 
druhú stránku. „Za tajomstvom účinnosti vi-
tamínu B17 sa totiž paradoxne skrýva tá istá 
látka, ktorá vyvoláva aj obavy z jeho použí-
vania – kyanid,“ vysvetľuje Roman Hudec, PhD. 
Molekula B17 sa totiž skladá z dvoch jednotiek 
glukózy, jednej molekuly benzaldehydu a jednej 
molekuly kyanidu, ktorý môže byť pre telo vyso-
ko toxický a vrhá preto v očiach niektorých leká-
rov na vitamín B17 temný tieň. Z molekuly B17 
ho však dokáže uvoľniť len enzým zvaný beta-
glukozidáza, ktorý sa našťastie v tele nenachádza 
v nebezpečnom množstve. Výnimkou sú len rako-
vinové bunky, kde je ho naopak dostatok. To zna-
mená, že laetril v nich uvoľní svoju toxickú zložku 
a rakovinové bunky takpovediac „otrávi“. Iný en-
zým, ktorý dokáže kyanid neutralizovať, totiž ra-
kovinovým bunkám na rozdiel od tých zdravých 
zasa chýba. 
 „V súčasnosti existujú dva tábory odborní-
kov – jedni sa snažia prinášať dôkazy o tom, 
že vitamín B17 skutočne ľudstvu môže pomô-
cť zvíťaziť nad onkologickými ochoreniami, 
druhí tvrdia, že laetril je v boji s rakovinou 
neúčinný a kvôli obsahu kyanidu ho označujú 
za rizikový,“ hovorí doktor Erben. Pravdou však 
ostáva, že aplikovať laetril ako liečivo zatiaľ vo 
väčšine krajín povolené nie je a vitamín B17 tak 
na trhu môžete nájsť iba ako súčasť niekoľkých 
doplnkov výživy, ktorých neškodnosť schválili 
príslušné štátne orgány. 
Dr. Krebs mladší navrhol svojho času minimálnu 
dennú dávku vitamínu B17 pre dospelého člove-
ka na 50 miligramov. Vyššiu dávku odporúčal ľu-
ďom s predispozíciou k rakovine, ešte viac tým, 
ktorí už ochorením trpia. Najlepší by bol, samo-
zrejme, príjem čistej prírodnej formy vitamínu 
B17. Nie je ale vždy úplne reálne jesť množstvo 
celého ovocia aj s jadrami, ktoré navyše nechu-
tia najlepšie a ak ich skonzumujete priveľa, môžu 
vyvolať nežiaduce vedľajšie účinky. Dnes je teda 
jednoduchšie zabezpečiť si optimálne množstvo 
tejto pozoruhodnej látky vo forme doplnkov vý-
živy. 

GRAND-REALITY Skalica 
www.grand-reality.sk
 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
- NOVÝ BYT  v Skalici 2+kk s terasou 7 m2 , 
výmera 35 m2, za cenu  29.500 euro, nová ulica, 
komora, pivnica + parkovacie miesto v cene. 

Byt 3+1 v Skalici ul. Mazúrova za cenu 
48.200,-eur pivnica, balkón. plastové okná. 
Ihneď voľný 0905 496 941
Pozemok vo vinohradoch   - v Skalici  
9.900 euro
RD 6+1 s prístreškom pre auto 
v Skalici   novostavba  Cena spolu :  87.500€  
tel.: 0903 473 262
PLATBA AJ NA ÚVER. 
Kancelária RK zo zadu Mestského úradu 
v Skalici
e.mail.:    grandreality@centrum.sk

■ Katarína Ofúkaná, MCC
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Začalo blahorečenie 
Jána Havlíka

Dňa 9. júna začalo pre Slovensko druhé blaho-
rečenie, tentoraz rodáka z Duboviec Jána Hav-
líka.

“Je to podujatie jedinečného významu nie-
len pre región Záhorie, ale aj pre celé Slo-
vensko. Ak to bude Božia vôľa, Janko Hav-
lík bude raz prvým blahorečeným Záhorá-
kom a druhým Slovákom....” - týmito slova-
mi začalo pozvanie starostky Dany Dorothey 
Mikulovej a vicestarostky Kataríny Ondrušo-
vej na významnú historickú udalosť - začia-
tok diecéznej fázy procesu blahorečenia Janka 
Havlíka, rodáka našej obce. Slávnostný obrad 
spojený s kultúrnym programom otvoril brati-
slavský arcibiskup, metropolita Stanislav Zvo-
lenský vo Farskom kostole sv. Michala Archan-
jela v Skalici.  

Historická udalosť, ktorej sa zúčastnili vý-
znamní hostia, Dubovčania aj ostatní návštev-
níci, isto zanechá v dušiach nezmazateľnú sto-
pu po nádhernom zážitku. Veď celá ceremónia 
patrila  trpiacemu, skromnému človeku a v ten 
nedeľný okamih sa zazdalo, akoby bol s nami 
a všetkých nás zovieral v jeho náručí.

“Naša prítomnosť sa výrazne zmenila v 
pozitívnom i negatívnom zmysle slova. 
Šok zo slobody po roku 1989 sme dote-
raz nespracovali. Táto sloboda nás robí is-
tým spôsobom otrokmi - politických, me-
diálnych, finančných skupín. Je to priveľká 
daň civilizácii. Túto ťarchu treba zhodiť zo 
svojich pliec. Janko Havlík je tým vzorom 
pre zamyslenie sa v tejto dobe pre všet-
kých nás.”  (Dana Dorothea Mikulová, sta-
rostka Duboviec)

 “ Janko Havlík je svetlo z hlbín jáchymov-
ských lágrov, ktoré si zasluhuje zažiariť 
medzi slovenskými martýrmi v spoločen-
stve svätých.” (Anton Srholec, kňaz, spoluvä-
zeň)

■ www.dubovce.sk

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí  
01.06.2013 zorganizovalo naše novovzniknuté 
občianské združenie HBTF ´06 - oficiálny fanklub 
HK36 Skalica na hokejbalovom ihrisku svoju prvú 
verejnú akciu „Deň detí“.  Aj napriek dlhotrvajúcemu 
daždivému počasiu sme všetci dúfali, že sa počasie pred-
sa len zlepší, čo sa na radosť všetkých stalo. Akcia trva-
la od 10.00 do 15.00 hod. Boli sme veľmi milo prekvape-
ní návštevnosťou. Mnoho detí spolu s rodičmi zo Skalice i 
z okolia si našli čas a zavítali medzi nás. Celou akciou nás 
sprevádzala moderátorka Lenka Jánošíková. Pre deti bolo 
pripravených desať súťaží - streľba na bránku, hod šípka-
mi, skákanie v mechu, slalom na kolobežke, kruhy, hasič-
ská súťaž, hod do plechoviek, slalom zakončený streľbou 
na bránku, prekážkový beh s balónikom na rakete, skáka-
nie cez švihadlo. Na každom stanovisku ich privítali roz-
právkovo oblečení organizátori, ktorí im pomáhali pri pl-
není úloh a rozdávali darčeky i sladkosti. Deti, ktoré si prešli 
všetky stanoviská a potom odovzdali vyplnenú kartičku ni-
elenže dostali ďalší darček, ale automaticky boli zaradené 
do losovania o hodnotné ceny. Aj mimo súťaží sa určite ni-
kto nenudil. No ktoré z detí  by už odolalo možnosti povo-
ziť sa na koníkovi alebo poníkovi, zaskákať si na trampolí-

ne, zviesť sa na motorke, prezrieť si vojenské vozidlo Tatra, 
zatancovať si s rozprávkovými bytosťami. Určite ich poteši-
la aj ukážka cvičených psíkov ako i prítomnosť skalických 
hokejistov. Akciu osobne podporili aj poslanci mestského 
zastupiteľstva Milan Roman a Lukáš Tisoň. Týmto by sme 
chceli poďakovať všetkým sponzorom a zúčastneným, ktorí 
sa podieľali na tomto podujatí. Pevne veríme, že sa akcia 
páčila deťom i rodičom a odchádzali domov nielen s dar-
čekmi, ale aj s pocitom príjemne stráveného dňa. 

Medzinárodný deň detí v Skalici

Po májovom sviatku mamičiek prišli na rad aj 
deti, ktoré svoj sviatok oslávili síce oneskorene, 
kvôli nepriaznivému počasiu, ale o to radostnej-
šie 7. júna 2013. 

Pani učiteľky im spolu so staršími žiakmi pripravili pest-
rý program súťaží a zábavy, do ktorého sa zapojili aj ro-
dičia. 

Najväčšiu radosť zabezpečil oslávencom skákací hrad, 
ktorý bol sponzorsky zapožičaný z občianskeho združe-
nia ProZáhorí.sk. Deti na ňom vydržali skákať neúnav-
ne celé hodiny. 

Nové talenty z našej školy objavil pán tréner Zabadal pri 
strieľaní zo vzduchovky, ktoré si chceli vyskúšať aj niek-
torí rodičia. Obria šachovnica, pavúčia sieť, prekážková 
dráha, triafanie plechoviek a ďalšie atrakcie poskytli de-
ťom veľa zábavných chvíľ. 

Rodičia aj deti sa medzi súťažením posilňovali dobrota-
mi, ktoré pripravili štvrtáci so svojou pani učiteľkou. O 
skvelú hudbu bolo takisto postarané. Za splnené súťaž-
né úlohy deti získavali žetóny, ktoré si zamieňali v „ob-
chode“ za drobné sladkosti a hračky. Veríme, že s oslavou 
MDD boli všetky deti spokojné a dobrá nálada im vydrží 
až do blížiacich sa prázdnin.

■ Súkromná základná škola, Skalica  

Oslava MDD
Na letnom štadióne v Gbeloch sa uskutočnilo 
ďalšie pokračovanie každoročného koncertu 
žiakov Základnej umeleckej školy v Gbeloch s 
názvom “Hurá prázdniny”. Každý rok sa podu-
jatie koná v originálnom duchu a ani tento rok 
nebol výnimkou. Organizátori podujatie za-
merali na štýl “DETI S ELÁNOM”.

Počas podujatia, ktoré trvalo úžasné dve a pol ho-
diny, sa predstavilo viac ako 200 účinkujúcich, ktorí 
spadajú pod Základnú umeleckú školu v Gbeloch. 
Vystúpili hudobníci, speváci aj tanečníci tanečných 
skupín PEGAS Kúty pod vedením Milice Barkociovej a 
ENDY Gbely pod vedením Martiny Šteflíkovej a Luká-
ša Jureňu. Pripravené bolo aj občerstvenie, atrakcie 
ale aj výtvarné dielne.  Programom sprevádzal býva-
lý absolvent ZUŠ Gbely Peter Pecha.

Najkrajším odštartovaním letných prázdnin je, keď v 
slnečný deň vidíte koncert plný usmiatych talentova-
ných detí, ktoré robia to čo im ide a čo ich baví.

Všetkým žiakom ZUŠ Gbely prajeme pekné prázdniny!

■ Erik Formánek

“DETI S ELÁNOM”

■ Fanklub-HBTF”06 Skalica



Naša škola úspešne realizuje projekt v rámci Výzvy Agen-
túry Ministerstva školstva, ktorého hlavnou prioritou je 
reforma v systéme vzdelávania a odbornej prípravy - 
Premena tradičnej školy na modernú. 

Názov projektu: Od fundamentálnej gramotnosti až 
k informatickej spoločnosti a konkurencieschop-
nosti.

Celkové oprávnené výdavky sú: 287 758,08 Eur. Je 
realizovaný v období 05/2012 – 12/2013. Jeho cieľom je 
rozvoj čitateľskej gramotnosti, jazykových schopností ži-
akov  inováciou foriem a metód vzdelávania didaktický-
mi prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagó-
gov. Dôraz je kladený na inováciu metód vyučo-
vania pomocou jazykového laboratória v pred-
mete anglický jazyk.

Na modernizáciu výučby ANJ sme doteraz získali :
 � E – block English – panel učiaceho stroja
 � E – block English – základná zostava kociek
 � E – block English – rozšírená zostava kociek
 � E – block English – edukačný softvér
 � keramickú tabuľu
 � interaktívne pero
 � v izualizér
 � CD prehrávač

Ďalej sme zatiaľ získali :
 � 16 ks stavebníc k rozvoju metakognitívnych zručností
 � model krvného obehu
 � univerzálne školské váhy
 � mikroskopy
 � modely geometrických telies
 � súpravy a sady pomôcok, preparáty, modely a obra-

zy na biológiu
 � súpravy pomôcok, stavebnice na fyziku
 � prenosné laboratória na chémiu
 � sady kartičiek, fotografií  a pomôcok na slovenský ja-

zyk
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Základná škola Brodské – Premena tradičnej školy na modernú

Deti zo Špeciálnej ZŠ a ZŠ v Šaštíne-Strážach mali tú česť, stretnúť sa 
7. júna 2013 s pani spisovateľkou Zdenkou Lacikovou. Pre mnohých 
to bolo prvé stretnutie so spisovateľom vôbec, no určite im zosta-
ne dlho  v pamäti. 
Pani spisovateľka začala stretnutie rozprávaním o sebe, ako sa do-
stala z dedinky Prašice až na Záhorie. Ako odišla za štúdiom do Bra-
tislavy a neskôr ju kvôli bývaniu opustila. Od útleho detstva mala 
rada knihy a čítanie, takže  jej cesty smerovali na strednú knihovníc-
ku školu. Dnes sa tejto práci už nevenuje. Je učiteľkou v MŠ v Popu-
dinských Močidlanoch a býva v Kopčanoch. Dve dospelé deti a man-
žel, ktorý ju na besede sprevádzal, jej poskytujú dostatok priestoru 
pre realizáciu. Pochopia ju, keď má chuť na písanie a ochotne ju za-
stanú pri domácich prácach.

Prebiehajúce školenia v rámci projektu:
 � školenie multizmyslového prístupu ku vzdelávaniu v anglickom jazyku na ZŠ
 � školenie na využívanie interaktívnych zariadení vo výučbe anglického jazyka

Plánované školenia v rámci projektu :
 � ďalšie školenia zamerané na inováciu metód vzdelávania na rozvoj čitateľskej gramotnosti s implemen-

táciou do vyučovania
 � študijný pobyt pedagogických zamestnancov v anglicky hovoriacej krajine

V rámci inovácie výučby v jednotlivých predmetoch vyučujúci tvoria veľké množstvo prezentácií a pracov-
ných listov, ktoré aplikujú na vyučovacích hodinách. Tieto budú využiteľné i v ďalších rokoch a povedú tak k 
skvalitneniu a modernizácii vyučovacieho procesu. 

■ Mgr. Viera Kapičáková

Keď slovo pohladí

Deťom porozprávala aj o svojich knihách, 
ktorých jej doteraz vyšlo 13. No už usi-
lovne pripravuje tú 14. Veľmi zaujímavou 
pre obyvateľov nášho regiónu je básnická 
zbierka s názvom Do uzlíka. Ide o útlu kni-
žočku svojim vzhľadom, no s o to väčšou 
hodnotou. Zaujímavý je aj jej vznik. Počas 
letných prázdnin si prešla pani Laciková 
spolu s manželom celé široké Záhorie, na-
vštívila starších pamätníkov v jednotlivých 
obciach a zapísala si od nich staré povesti 
a báje. Z nich potom urobila krásne veršo-
vané príbehy. Kde bolo viac námetov, tam majú obce svojich príbehov i viac. Určite by si ju mal 
prečítať každý, kto sa rád dozvie o minulosti svojej obce zaujímavé skutočnosti.  Nechýba tu ani 
príbeh o našom meste, no aj o susednom Štefanove, Kútoch, Holíči, Uníne, Brodskom, Sekuli-
ach, Moravskom Svätom Jáne, Malackách a mnohých ďalších.
Besedy sa zúčastnila aj bývalá vedúca miestnej knižnice, pani  Elena Ovečková, ktorá ochotne 
zopár básní predniesla. Pridala sa aj žiačka Patrícia Hricová, no zarecitovala nám aj pani spiso-
vateľka. Celé toto stretnutie sa nieslo vďaka bezprostrednosti pani Lacikovej vo veľmi príjemnej 
atmosfére. Deťom porozprávala o sebe aj také veci, s ktorými by sa nie každý vedel pochváliť. 
Bola však veľmi milá, srdečná a najmä prirodzená.  Stretnutie s ňou určite zopakujeme, aby sme 
umožnili tento krásny nevšedný zážitok aj ostatným deťom z nášho mesta.

■ Ľudka Machová 



  futbal
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 strel ba

sport

Putovný pohár Skalice
Dňa 04.05.2013 sa na strelnici Slovenské-
ho streleckého zväzu v Holíči konalo tra-
dičné podujatie Putovný pohár Skalice, 
ktorý organizoval Športovostrelecký klub 
polície Skalica pod záštitou Mesta Skalica 
a Krajského streleckého zväzu Trnava. Po-
dujatia sa zúčastnilo 40 pretekárov v šty-
roch disciplínach.
V disciplíne Ľubovoľná malokalibrovka 60 rán si 
v spojenej kategórii mužov, juniorov a kadetov 
najlepšie počínali strelci ŠKP Bratislava, kde na 
prvom mieste skončil Pavol Mizera, na druhom 
Jozef Laca a na stupňoch víťazov ich doplnil Ja-
roslav Krč z ŠSK Kunov. V disciplíne ľubovoľná ma-
lokalibrovka 3x40 rán prvé dve miesta opätovne 
obsadili strelci ŠKP Bratislava Zdeno Vričan a Pa-
vol Mizera a na treťom mieste skončil Ján Marek z 
ŠSK Nové Mesto nad Váhom.
Ženy, juniorky, kadetky a dorast súťažili v disci-
plíne Športová malokalibrovka 60 rán, kde ženy 

tentoraz ťahali za kratší povraz. Prvé miesto obsa-
dil dorastenec Miroslav Lipovský z ŠSK Šaľa, dru-
hé kadetka Lucia Novosedlíková a tretie dorasten-
ka Ivana Štiavnická, obe z ŠSK Vištuk.  V disciplíne 
Športová malokalibrovka 3x20 rán zvíťazila Lu-
cia Novosedlíková z ŠSK Vištuk, na druhom mies-
te skončila Monika Nemečková z ŠKP Bratislava a 
na treťom mieste Barbora Helešicová z ŠSK Holíč.
Kvalitnými výsledkami sa prezentovali aj zdravot-
ne postihnutí športovci ŠSK Vištuk a ŠKP Bratisla-
va, medzi ktorými nechýbali ani úspešní paralym-
pionici Veronika Vadovičová a Jozef Široký, ktorí 
však z dôvodu odlišných technických podmienok 
neboli medzi jednotlivcami hodnotení.  
O získanie Putovného pohára Skalice usilova-
lo celkom deväť družstiev. Najúspešnejším bolo 
družstvo ŠKP Bratislava „A“, na druhom mieste 
skončili strelci ŠSK Vištuk a na obhajcov prvenstva 
z minulých dvoch rokov – družstvo poriadajúce-
ho ŠSKP Skalica zostalo tentoraz až tretie miesto.
Okrem organizujúceho klubu ceny do súťaže do-
dalo aj Mesto Skalica, AFi, s.r.o. Skalica a členov 
víťazných družstiev potešili aj drobné upomienko-
vé predmety, ktoré venovala firma Vaillant Group 
Slovakia s.r.o.

■ Tomáš Zabadal
Vedúci sekcie mládeže, 

Športovostreleckého klubu polície Skalica

Zasadačka MsÚ v Šaštíne-Strážach sa v piatok do-
poludnia, 24. mája 2013, zaplnila žiakmi a peda-
gógmi miestnej ZŠ, Špeciálnej ZŠ a  ZŠ Čáry. Primá-
tor mesta, Ing. Radovan Prstek, mal tú česť privítať 
na pôde mesta vzácneho hosťa – futbalového veli-
kána, pána Jozefa Adamca. Prišiel sa podeliť o zá-
žitky zo svojej futbalovej kariéry doma i v zahraničí.

Futbal sprevádza pána Adamca od detských liet. Spomí-
nal na svoje futbalové začiatky v rodnom Vrbovom, odkiaľ 
prestúpil za zimník do Trnavy. Žiakom nezabudol zdôrazniť, 
že pre každého futbalistu sú dôležité 3 zásady: rodina, ško-
la aj šport. On trénoval 5x do týždňa, z toho 2 dni dvojfázo-
vo. Jeho veľkým futbalovým vzorom v súkromnom i špor-
tovom živote bol tréner Malatinský, ktorého mal ako svojho 
druhého otca. Futbalu sa venoval jeho otec (po ňom zdedil 
i futbalovú prezývku Haterlo), starší brat i kamarát. Z jeho 
3 detí sa dnes futbalu venuje len prostredný syn –t. č. ako 
manažér Spartaku Trnava. Pán Adamec nezabudol chlap-
com zdôrazniť, že pre futbalistu nie je dôležité, na akom 
poste sa hrá. Futbal je kolektívna hra a záleží na každom 
jednom hráčovi. Avšak spomienky na mesto Šaštín-Stráže 
sa mu viažu nielen k futbalu. Asi pred 60-imi rokmi sem 
prišiel spolu s mamičkou a bratom na púť z rodného Vrbo-

vého. 
Najkrajšie spomienky na tento deň bude mať bezpochyby 
malý prváčik zo Špeciálnej ZŠ, Martinko Daniel, ktorý za-
hodil zábrany, využil príležitosť a posmelený triednou pani 
učiteľkou si vyskúšal prihrávky s pánom Adamcom. Za od-
menu od neho dostal na záver autogram priamo na ruku.   
Veľké poďakovanie patrí tým, ktorí sa o toto mimoriadne 
stretnutie postarali a všetkým prítomným tak sprostredko-
vali nezabudnuteľný zážitok.

Útočník s číslom 10

Dňa 1.6.2013 sa na základnej škole Andreja Radlinské-
ho konalo 1. kolo Slovenskej ligy v hasičskej stovke. Po-
zvanie prijali predsedníčka krajského a okresného riadi-
teľstva  Marta Hurbanisová, starosta obce  Branislav Vá-
vra, riaditeľka školy  Marta Šimková a predsedníčka ško-
ly  Lenka Last. Súťaže sa zúčastnilo 56 pretekárov z celé-
ho Slovenska , z toho 28 žien a 28 mužov. Aj napriek ne-
priaznivému počasiu sa súťaž vydarila a pretekári poda-
li výborné výkony. Súťažilo sa v piatich kategóriách: do-
rastenky, dorastenci, ženy, muži a profesionálny hasiči.

Obec Kúty reprezentovalo 6 pretekárov. V kategórii do-
rastenci sa na 2.mieste umiestnil Denis Pavelka s časom 
20,78 s. V kategórii muži si vybojoval 1. miesto Michal 
Režný s časom 18,57 s, na 10. mieste skončil Ján Rusňák, 
13. a 14. miesto patrilo Jozefovi Riškovi a Martinovi Ma-
xianovi. V kategórii profesionálnych hasičov získal prvé 

miesto Jakub Pavelka s časom 17,71 s.

Ďakujeme všetkých sponzorom, ktorí nám pomohli vytvo-
riť skvelé podmienky a zabezpečiť ceny pre súťažiach. Te-
šíme sa opäť o rok!

Hasičská stovka na Slovensku začala písať novú históriu v Kútoch
 hasici

■ Monika Pavelkova

,

■ Mgr. Ľudmila Machová

IX. majstrovstvá Slovenska 
v špeciálnej kynológii vo 
výkone policajných psov

V dňoch 5. a 6. júna 2013 v Malom Lapáši v okrese Nit-
ra a na vybraných pracoviskách v Nitre sa uskutočnili IX. 
majstrovstvá Slovenska v špeciálnej kynológii vo výko-
ne policajných psov, zamerané na vyhľadávanie výbuš-
nín a drog.
Výsledky súťaže aj s bohatou fotogalériou nájdete na 
stránke polície: 
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-2&sprava=ix-
majstrovstva-slovenska-v-specialnej-kynologii-vo-vyko-
ne-policajnych-psov-2013

■ mjr. Ing. Denisa Baloghová
hovorkyňa Prezídia PZ



ale s inou prevodovkou a už nebol čas na vyskú-
šanie,“ vraví. „Preto som do samotných pretekov 
šiel tak trochu naslepo, nevedel som ako sa mo-
torka bude správať. Samozrejme chcelo to inú 
rozetu, motor sa chcel stále pretáčať, a tak som 
nakoniec spokojný aj so siedmym miestom.“
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Dňa 22.6.2013 o 9,30 hod. bol slávnostne zaháje-
ný  3.ročník MEMORIÁLA Miroslava OLIVU, Igora 
SLOBODU a Milana ŠEBESTU, ktorý je pokračova-
ním predchádzajúcich  ročníkov MEMORIÁLA Mi-
roslava OLIVU. Organizátori tohto turnaja v mini-
futbale (Pláckari) si týmto spôsobom už 15 rokov 
pripomínajú svojho spoluhráča a priateľa, ku kto-
rému bohužiaľ pribudli ďalší dvaja.

Oficiálneho zahájenia sa zúčastnili aj rodičia a príbuzní 
všetkých troch, na počesť ktorých sa tento turnaj orga-
nizuje. Spolu s Romanon Hrnčiríkom  slávnostne otvoril 
tento turnaj aj Primátor Mesta Holíč.
Turnaja sa zúčastnili tradiční účastníci: MUTENICE, MA-

LACKY, LÚČIVNÁ, HÁDZANÁRI-HOLÍČ, STARÍ PÁNI-HOLÍČ  
a  PLÁCKARI-HOLÍČ.
Turnaj sa odohral na futbalovom štadióne TJ ISKRA HO-
LÍČ aj vďaka všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančný-
mi prostriedkami alebo drobnými darmi. Organizátori aj 
touto cestou všetkým srdečne ďakujú.
Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie prebehlo v 
reštaurácii FURMANSKÝ DVOR v Holíči.
Na 1.mieste sa umiestnilo mužstvo PLÁCKARI-HOLÍĆ, 
ktoré sa stalo opäť po dvoch rokoch víťazom. 2.miesto 
obsadili víťazi minulého ročníka, mužstvo z Českej Re-
publiky MUTĚNICE. Na 3.mieste skončilo v tomto turna-
ji mužstvo Malaciek.  
Najlepším strelcom bol vyhlásený MARTIN JOCH z Mutě-
níc a najlepším brankárom MICHAL  KAPÁNEK  z Mala-
ciek.
Organizátori ďakujú všetkým účastníkom, divákom a 
sponzorom a pozývajú všetkých na ďalší ročník.

MEMORIAL MIROSLAVA OLIVU,  IGORA  SLOBO-
DU  A MILANA ŠEBESTU 

■ gata

 beh

 motobike

Na jednom z najprestížnejších podujatí na prí-
rodných okruhoch v Európe, „300 zatáček Gustava 
Havla“ v českých Hořiciach, štartoval David Han-
zalík z Kopčian, ktorý sa po úspešnom vystúpe-
ní na okruhu v Starom Měste chcel opäť blysnúť 
dobrými výsledkami. 

Šancu si zvýšil opäť účasťou v troch triedach, keď štar-
toval na 125-ke, 250-ke a v triede Twin, kde vlani v 
Českej republike aj celkovo zvíťazil. David k nám do re-
dakcie zavítal opäť po roku, a my sme radi, že môžeme 
byť jeho mediálnym partnerom a sponzorom. 

V  triede 250 CRR  nemal ďaleko od víťazstva. „Zle som 

odštartoval, motorka šla na zadné koleso, musel som 
spomaliť a prepadol som sa na šieste miesto,“ vraví Da-
vid. „Potom som sa ale rýchlo posúval dopredu a vedel 
som, že mám na víťazstvo. No preteky boli prerušené a 
to mi celkom pokazilo náladu. Po reštarte už to nebo-
lo ono a s istotou som si teda prišiel pre pohár za dru-
hé miesto.“

Vo svojej vlaňajšej majstrovskej triede Twin vybojo-
val opäť druhé miesto za výborným českým jazdcom 
Michalom Dokoupilom. Ktovie ako by boli preteky do-
padli, keby u Davida fungovalo všetko na sto percent. 
„Na zadnom kolese som mal obutú staršiu pneumatiku 
a chvíľami mi to teda riadne šmýkalo…,“ vysvetľuje. 
„Komické na tom je, že jeden zo súperov na mňa v cieli 
podal protest s tým, že mám väčší obsah motoru ako je 
povolené. Takže sme museli rozoberať motocykel a po-
tvrdilo sa, že to nie je pravda. Asi ho veľmi mrzelo, že 
do svojho motocykla investoval toľko peňazí a ja som 
ho porazil s mojou motorkou… No ruky sa kúpiť ne-
dajú a snáď to ten dotyčný pochopil.“

Nechýbalo však veľa a David si možno mohol domov 
odniesť možno aj pohár za pódium z pretekov 125 
Sportproduction. „V kvalifikácii som mal ôsmy najrých-
lejší čas, ale zadrel sa mi motor, museli sme dať nový, 

Dva poháre z Hořic pre Davida Hanzalíka

180 bežcov vyštartovalo v sobotu 15. júna 
2013 z futbalového štadióna v Senici na tra-
dičný maratónsky beh. 120 z nich bežalo pol-
maratón, ktorý bol dlhý vyše 21 km, ale 60 sa 
v Šaštíne-Strážach na futbalovom štadióne 
otočilo a bežalo aj naspäť.   Posunutím štartu 
na 10.hodinu doobeda sa snažili organizáto-
ri predísť horúčavám, no počasie si aj tak uro-
bilo po svojom. Bežalo sa po ceste 2. triedy a 
vo veľkej horúčave. Preto bežci privítali každú 
osviežovaciu stanicu po trati. 

Cenu primátora mesta Šaštín-Stráže dostal 
bežec z Afriky Mulugeta Serbessa, ktorý bol 
na obrátke v meste s časom 1:13:10 hod. prvý. 
Stal sa aj jednoznačne s náskokom celkovým 
víťazom maratónu. Najlepším bežcom polma-
ratónu sa stal Luděk Durďák s časom 1:16:37, 
ktorý bežal za SDH Rohatec. Zo žien mala naj-
lepší čas 1:32:50 Romana Komarňanská z Tri-
nity triathlon teamu Bratislava. Bežcov všet-
kých kategórií polmaratónu ocenili organizá-
tori na štadióne Slovan Šaštín a ceny im osob-
ne odovzdal primátor mesta Ing. Radovan Prs-
tek. 

10. ročník Záhoráckeho 
polmaratónu Senica - 

Šaštín-Stráže

3. – 4. 8. 2013 
Kopčiansky rýchlostný motookruh

■ Mgr. Ľudmila Machová

■ red.
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Rodičia deťom
V tomto školskom roku žiaci a učitelia ZŠ Vajanského v 
Skalici oslávili Deň detí netradičným spôsobom. Celý deň 
sa niesol v duchu „RODIČIA  DEŤOM“. Vďaka ochote a po-
moci rodičov sme v priestoroch školy vytvorili 34 tvorivých  
dielní, v ktorých rodičia i priatelia školy predvádzali svoje 
záľuby a odovzdávali nadobudnuté skúsenosti našim žia-
kom. A že toho nebolo málo, posúďte sami...
Do čara ľudového folklóru nás vtiahli ukážky  nádherných  
starých krojov rôznych typov. Medzi unikátne skvosty pa-
trili storočné vestičky, čepce, traslavice i kabane. Za asis-
tencie našich ochotných deviatakov mohli žiaci na vlast-
né oči vidieť, ako prebieha „strojenie sa“ do mužského a 
ženského sviatočného kroja. Nejeden  zatajil dych pri ko-
nečnom výsledku, kedy pred nami stáli dvaja mladí ľudia 
oblečení v odeve, ktorý sa nosil pred vyše sedemdesiati-
mi rokmi. 
K tradícii sa vrátili aj v tvorivej dielni , kde sa oboznámili s 
históriou výroby a zdobením „SKALICKEJ  TORTY“ i s tech-
nikou výroby a ručného zdobenia porcelánu.Sami si vy-
berali rôzne  „obtlače“, ktorými vyzdobovali svoje taniere. 
Keď už sme pri  jedle, nesmieme zabudnúť na netradičnú 
slanú pochúťku - šunkovú tortu, ktorú vyskúšali mladší i 
starší žiaci. Svoje diela mohli nielen ozdobiť podľa fantázie 
rôznymi ozdobami zo zeleniny alebo salámovými kvetmi, 
ale mohli ich dokonca aj zjesť. Tak tomu bolo aj v dielničke, 
kde zdobili muffiny a vyrábali pestrofarebné sladké kvety. 
Aby si toto všetko mohli odniesť aj naši najmenší, pri aran-
žovaní sa naučili vyrobiť si pekné a zároveň praktické pa-
pierové kornúty. Taktiež košíky z pedigu a novinových pr-
útikov zožali veľký úspech. Niektorí žiaci si domov odnies-
li svoje vlastnoručne vyrobené košíky, čím určite milo pre-
kvapili svojich rodičov.Pri tanci s hudbou v školskej telo-

cvični deťom rýchlejšie vytrávili dobroty z kuchynských di-
elničiek. Chlapci si spolu s hokejovým brankárom zašpor-
tovali pri streľbe do brány a chytaní v brankárskej výstro-
ji. Zaujatí boli aj prácou s drevom, kde si vyskúšali  výrobu 
rôznych dekoračných predmetov i predmetov dennej po-
treby. Našim očiam neunikla dekoratívna kozmetika  tvá-
re a účesy starších žiačok. O tie 
sa zaslúžili študentky  Strednej 
odbornej školy v Senici, ktoré 
dievčatám dokázali v priebehu 
pár minút vytvoriť krásne úče-
sy či zaujímavý nechtový dizajn. 
Aby to našim najmenším nebo-
lo ľúto, pre nich bolo v inej di-
elničke pripravené maľovanie 
na tvár. Každý si mohol vybrať 
motív maľby a tiež tetovačku. 
Skrášliť  sa niektorí mohli pest-
ro zdobenými hodvábnymi šat-
kami, ktoré si sami navrhli a za-
farbili. Oddýchli si pri prednáš-
ke o „PSOCH SAMOJEDOCH“.  Predstavili sa im pri preko-
návaní prekážok a tiež ako výborní spoločníci pri caniste-
rapii. Iné zvieratká žiaci videli v dielni, kde si precvičili svo-
je logické myslenie a zručnosť, pokúsili sa vyrobiť origa-
mi, ktoré budú skrášľovať ich domáci interiér. Nad voľbou 
budúceho povolania sa žiaci zamysleli pri výklade pánov 
policajtov a hasičov. Ochotne im porozprávali o technike 
hasenia, vyskúšali si hasenie vodou a ochranný odev poli-
cajtov. V aute si mohli skúsiť spúšťanie sirény a tiež videli 
ukážku policajných zbraní. 
Vďaka Strednej odbornej škole strojníckej v Skalici si žiaci 
precvičili pravidlá cestnej premávky a zdôraznili si význam 
ich dodržiavania. Medzi veľmi zaujímavé aktivity patrili aj 
„GRAFITY“.  Dozvedeli sa veľa informácií o vzniku a histó-

rii grafitov. V praktickej časti videli ukážku rôznych štýlov 
a techník sprejovania. Samozrejme, že žiaci boli obozná-
mení aj s trestnou zodpovednosťou v prípade poškodzo-
vania cudzieho majetku. Lezenie po horolezeckej stene si 
žiaci vyskúšali  v našej školskej telocvični pod odborným 
dozorom.Starší žiaci si vypočuli prednášku o horolezeckej 

výprave  v Himalájach, 
Tibete i Nepále a prez-
reli si nádherné dia-
pozitívy z nej.A keď-
že pri nebezpečných 
športoch a aktivitách 
je dôležité vedieť po-
skytnúť v prípade úra-
zu prvú pomoc, ochot-
ne nám ju predvied-
li študentky zo Stred-
nej zdravotníckej ško-
ly v Skaliciale aj ma-
mičky, ktoré pracujú 
v skalickej nemocni-

ci. Žiaci získali nielen teoretické vedomosti, ale mali mož-
nosť vyskúšať si kardiopulmonálnu resuscitáciu na pripra-
venej figuríne. Nemenej dôležitá je aj starostlivosť o život-
ný štýl mladých ľudí. Prednáška o ňom  bola veľmi zaují-
mavá. Dievčatá z vyšších ročníkov sa dozvedeli o rôznych 
nástrahách antikoncepcie i o aktuálnych problémoch do-
spievania. So zdravím súvisela aj prednáška o dôležitosti 
starania sa o zubnú hygienu spojená s praktickou ukážkou 
správneho čistenia ústnej dutiny. 
Veľké ĎAKUJEM patrí všetkým rodičom, pedagógom, le-
károm i priateľom školy, ktorí boli  ochotní ako prví daro-
vať svoj čas a skúsenosti našim deťom pri príležitosti Dňa 
detí. Veríme, že budúci rok sa naše dielničky rozrastú a prí-
du medzi nás i ďalší rodičia.

Prešli dva týžne odvtedy, čo deti robili program svojím 
mamičkám a starým mamám ku Dňu matiek a úlohy sa 
vymenili. Prišiel deň „D“, teda Medzinárodný deň detí a 
rodičia urobili program pre svoje ratolesti. Oslava sa mu-
sela o týždeň odložiť pre nepriaznivé počasie a zlý stav 
terénu na futbalovom inhrisku po povodni na začiat-
ku mája; ale kto si počká, ten sa dočká. A na túto osla-
vu MDD sa čakať veru oplatilo. Počasie prialo už od rána, 
slnko svietilo a dal sa predokladať pekný víkendový deň.
Odpoludnia 8. 6. 2013 sa na futbalovom ihrisku Letničie 
stretli nielen miestne deti, ale aj deti rodákov z tejto ma-
lej dedinky. Čakal ich tu pestrý športovo-zábavný pro-
gram. Keďže všetky deti sú hravé a súťaživé, boli pre ne 
na trávnatej ploche pripravené rôžne súťažné disciplíny. 
Do súťaženia sa zapojili najmenšie i väčšie deti. Mohli si 
vyskúšať skákanie vo vreci, hádzanie loptou do koša, ko-
panie lopty bránu so zavesenými  fľašami, slalom s ping-
pongovou loptičkou na lyžičke, zhadzovanie plechoviek 
loptičkou. Zaujímavou a lákavou nielen pre deti bola aj  
streľba zo vzduchovky na malé drevené špalíčky. Vyskú-
šali si to aj dievčatá.
Komu sa práve nechcelo súťažiť, mohol sa vyskákať na 
trampolíne. Na koniec súťaženia bolo pripravené preťa-

hovanie sa lanom. Na jednu stra-
nu lana sa postavili otcovia /or-
ganizujúci súťaže/ a na druhý ko-
niec súťažiace deti. A aby dospe-
láci neboli oproti deťom v presile, 
na stranu detí sa pripojil aj letnič-
ský pán starosta Marián Dvorský. 
No hádajte, kto v preťahovaní la-
nom vyhral? No predsa deti! 
Keďže počasie bolo horúce a sln-
ko celý deň pálilo, nielen deťom 
ale aj organizátorom a rodičom, 
ktorí sprevádzali svoje deti či 
vnúčata, padlo vhod občerstve-
nie sa nealkom, nanukmi, pár-
kom v rohlíku či inými dobrota-
mi. Lenže to ešte stále nebol koniec dňa. Deti čakali ešte 
dalšie u nich už oblúbené tradičné atrakcie. 
K futbalovému ihrisku prišli dve požiarnícke autá. Na-
šťastie tentoraz nemuseli zasahovať pri žiadnej povod-
ni či požiari, ani inom nešťastí, ale prišli urobiť radosť 
miestnym deťom. Ako? Nuž priestor za šanťami ihris-
ka pokryla zvláštna biela hmota. Nie, nebol to sneh ako 

pred dvoma mesiacmi na 
Veľkú noc. Toto bola hasiaca 
pena, v ktorej sa deti dosý-
tosti vyjašili a vyskákali. Ni-
komu nevadilo, že deti budú 
mokré a špinavé, lebo ich 
mamičky mali so sebou pri-
pravené všetko potrebné na 
ich preoblečenia a prezutie, 
lebo deň ešte stále nekončil. 

(Ale to oblečenie by si zalúžilo vyprať v reklame, kde prá-
šok hravo odstáni z detského trička blato, trávu aj fľaky 
od zmrzliny a džúsu.... 
S pokračujúcim dňom nastedoval zápas malých futbalis-
tov letničskej prípravky proti Borskému Mikulášu. Med-
zičasom sa množstvo detí zhŕklo okolo stola s farbami, 
lebo mali záujem o maľovanie na tvár a telo. Po ihrisku 
potom pobehovali motýle, psíkovia, na bicykli premával 
malý spiderman a nakreslené zuby cerila i dravá šelma. 
Deti mali za celé odpoludnie zážitkov habadej. Kto vydr-
žal celé odpoludnie až do konca, mohol si opiecť špeká-
čik nad ohníkom.
Bežne sa hovorieva: najedzte sa do sýtosti. Na deň detí 
by sme k tomu kľudne mohli dodať: vyskáčte sa do rado-
sti. A kto bol víťazom tohto dňa? No predsa všetci, ktorí 
mali radosť z úsmevov detí a ich očí rozžiarených nefal-
šovanou detskou radosťou. Tešíme sa zase o rok!

Starosta na strane detí – „vyskáčte sa do radosti“!

■ Andula Kotvanová

■ Eva Štepanovská



Deň detskej radosti 
v Radošovciach.

Obec Radošovce tento rok pripravila v spolupráci s ob-
čianskym združením  Záhorí a Základnou školou dopo-
ludnie venované deťom dňa 18. júna 2013 v areáli  ZŠ 
.  Ako prví sa deťom predviedol miestny hasičský zbor 
s ukážkami  techniky a hasenia požiaru  rôznymi ma-
teriálmi.  Keď bola plocha ihriska celá pokrytá hasia-
cou penou, tak  ju decká   využili po svojom  a urobili si 
v nej penovú party.  Nasledovala  spŕška vody  z hasič-
ských striekačiek,  ktorá prišla všetkým vhod, pretože 
teplomer  v ten deň  ukazoval horúčavu vysoko nad 30 
stupňov.  Po príjemnom osviežení  sa deti porozdeľo-
vali do družstiev podľa tried a vzájomne medzi sebou 
súťažili. O dodržiavanie pitného režimu detí  bolo po-
starané a nechýbala ani cukrová vata.  Zlatým klincom 
programu bol futbalový zápas medzi družstvom  do-
mácich žiakov  a družstvom  žiakov dochádzajúcich do 
Radošoviec do školy z okolitých obcí. Hrajúcimi ka-
pitánmi oboch tímov boli dvaja páni učitelia a zápas 
rozhodoval u detí obľúbený pán školník.  Po vyrovna-
nom  zápase víťazné medaily napokon získalo druž-
stvo cezpoľných. Počas doobedia dostali sladké odme-
ny nielen víťazi súťaží, ale aj každé zúčastnené dieťa. 
Sladkosti zabezpečilo  občianske združenie  Záhorí a 
Obec Radošovce. Celé dianie na ihrisku pozorne sledo-
vali hostia Lukáš Tisoň, Roman Hrnčirík, Veronika  Duj-
síková , Filip Lackovič,  starosta obce Vladimír Kočárik 
a Ľubomír Zelenka, riaditeľ školy.
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V sobotu 22.6.2013  sa trenčiansky Piano Bar stal  miestom, 
kde sa stretlo niekoľko desiatok adeptiek na titul Miss Čes-
koslovenska Exynet, aby presvedčili porotu o svojej kráse. A 
tá to mala skutočne ťažké.

Slávnostné superfinále súťaže krásy prebiehalo podľa zaužívaného 
scenára. Dievčatá sa predviedli v šatách podľa vlastného výberu a 
v rozhovoroch s moderátorkou čo-to o sebe prezradili. Nasledova-
la promenáda v plavkách. Tesne pred vyhlásením výsledkov sa fina-
listky predstavili v krásnych spoločenských modeloch.  

O tom, že na Záhorí máme krásne „ baby“ porotu presvedčili Dorota 
Hrnčiríková z Holíča a Bronislava Kocáková z Gbelov.    Každá, vo svo-
jej vekovej kategórii, si odniesli titul II. vicemiss Exynet . „ Nečaka-
la som, že budem medzi prvými troma. Som preto veľmi šťastná a 
ďakujem všetkým, ktorí ma podporovali, hlavne mojej rodine a pri-
ateľom, „  hovorí trinásťročná Dorotka.  „A čo od tohto úspechu oča-
kávam? Myslím, že by mohli prísť nejaké ponuky z modelingu, urči-
te sa tomu poteším“ odpovedala sympatická osemnásťročná Broňa.

Krásne Záhoráčky bodovali na súťaži krásy

Úrazy detí
V predchádzajú-
com článku som sa 
venoval problema-
tike úrazov senio-
rov. Keď vyjde ten-
to článok, budú už 
prázdniny v plnom 
prúde a tak je na 
mieste možno pár 
viet o úrazoch detí 

a to hlavne v období, kedy majú viac voľné-
ho času a menej dozoru nad sebou, pretože 
si chcú prázdniny naozaj užiť.
Ak vynecháme jednoduché úrazy, ako sú 
rany rôzneho charakteru (napr. rezné), či 
pomliaždeniny, tak sa môžeme venovať úra-
zom, ktoré sa často stávajú v zápale hier či 
zábavy.
Úrazy hlavy - najčastejšie otras mozgu, na-
stáva pri pôsobení priameho tupého násilia 
na hlavu. V prejavoch je bezvedomie, zvra-
canie, zmätenosť, strata pamäti a orientácie, 
či spavosť. Zriedkavo je otras mozgu kombi-
novaný pri väčšej úrazovej energii so zlome-
ninami lebky (skôr prasklinami) alebo vnút-
rolebkovými komplikáciami ako je napríklad 

krvácanie. Liečba a diagnostika patrí výhradne do 
rúk lekárov a tak vyhľadanie odbornej pomoci je 
alfou a omegou úspešnej liečby.
Zlomeniny chrbtice - aj keď sa nejedná o početné 
poranenia, ich význam spočíva v tom, že vo väčši-
ne prípadov prinášajú so sebou nepríjemné trvalé 
následky. Najčastejšie vznikajú po pádoch z výšky 
(zo stromu), autonehodách a v letných mesiacoch 
po skokoch do neznámej plytkej vody. Rizikom je 
hlavne poškodenie miechy a ochrnutie. Preto už 
pri poskytovaní prvej pomoci je nutná maximál-
na opatrnosť a kontaktovanie odbornej pomoci 
na známom telefónnom čísle 112 alebo 155.
Zlomeniny končatín - v úrazovej chirurgii zabera-
jú detské zlomeniny svoju špeciálnu kapitolu pre 
niektoré vlastnosti, ktoré zlomeniny dospelých 
nemajú. Vlastnosti detských tkanív predurčujú 
pri úrazoch skôr vznik zlomeniny ako poškodenie 
väzov v okolí kĺbov. Taktiež “mäkká” detská kosť sa 
láme inak ako dospelá (skôr sa dá povedať, že sa 
“pokrčí”). Výhodou zase ale je výrazne rýchlejšie 
hojenie a rehabilitácia detských zlomenín a tiež 
menšie trvalé následky.
V prebiehajúcich prázdninách však všetkým 
“prázdninárom” samozrejme prajem čo najmenej 
úrazov a čo najviac oddychu, zábavy, priateľov a 
pekných zážitkov.

■ Miroslava Kučerová

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

Policajti mali páchateľa do dvoch dní

Polícia v Senici vypátrala páchateľa zločinu lúpeže. 
K lúpeži došlo v sobotu (8.6.) nadránom v Kútoch na 
Školskej ulici. 
Na mladého muža, kráčajúceho pri okraji cesty smerom na 
obec Brodské, niekto zakričal. Keď sa otočil, páchateľ udrel 
mladého muža do hlavy, v dôsledku čoho poškodený  stra-
til vedomie. Páchateľ mu ukradol mobilný telefón v hodno-
te 170,-€. Muž utrpel zranenia, z ktorých sa bude liečiť asi 
tri týždne. Do dvoch dní od skutku senickí policajti vypátrali 
páchateľa a vyšetrovateľ zo zločinu lúpeže obvinil len 19 roč-
ného, v minulosti už trestaného, muža z Veľkých Levár. Ob-
vinenému hrozí, v prípade uznania viny, odňatie slobody na 
tri až osem rokov. 

Rumunský kamionista „nafúkal“

Z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinil vy-
šetrovateľ kriminálnej polície v Skalici 49 ročného 
Rumuna. 
V nedeľu (9.6.) asi o 22.30 h viedol kamión po diaľnici D2 a 
keďže mu nesvietilo predné svetlo, kontrolovala ho hliadka 
Diaľničného oddelenia PZ Malacky. Policajti podrobili vodiča 
aj dychovej skúške na alkohol, pričom mu namerali 0,70mg 
alkoholu, čo je v prepočte 1,46 promile. Vodič kamiónu bol 
následne zadržaný a obvinený z prečinu ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky. Riešený je v tzv. superrýchlom konaní, 
pričom za takýto skutok, mu ako profesionálnemu vodičovi, 
hrozí  odňatie slobody na dva až päť rokov. 
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Manželský rozhovor po svadobnej noci:
- Drahá moja, ako som zistil minulú 
noc, nebol som prvý!
- Milá ik môj, a ja, ako som ...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk

Hrajte o Hrnček s fotografiou Davida Hanzalíka. Správnu odpoveď pošlite do 26.7.2013 na e-mailovú adresu 
sefredaktor@prozahori.sk (prosíme uviesť kontakt) alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 
Skalica. Tajnička z minulého čísla: „Prepáčte, nevedel som, že máte recept.“. Výherca z minulého čísla: Ján Riška, 
Brodské. Výherca získal komplet CD & DVD skupiny DUO YAMAHA.

oddych

Nutela z avokáda

POSTUP:

Zrelé avokádo, kakao, orechy a med rozmixovať a ho-
tové natierať na bagetku.

Avokádová nátierka

POSTUP:

Zrelé avokádo, soľ, čierne korenie, trocha citróno-
vej šťavy, prelisovaný cesnak a pochúťkovú smotanu 
rozmixujeme a natierame na opečenú bagetku.

Dobrú chuť!
praje čitateľka Oľga Dudová zo Skalice

Ak máte zaujímavý recept, o ktorý sa chcete podeliť 
s čitateľmi, zašlite ho s aspoň jednou fotkou jedla na e-mail: 
sefredaktor@prozahori.sk alebo poštou na adresu 
OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

sudoku Vyplňte hernú plochu číslami 1 až 9 tak, aby sa žiadne číslo neopakovalo 
v riadku, v stĺpci ani v hrubo vyznačenom štvorci.
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3 4 7 1 6

8 4
5 9 1 6 7
4 3 7 5

6 2 3 4
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bezplatná

RIADKOVÁ INZERCIA
v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať

■ mailom na adresu sefredaktor@prozahori.sk 

■ alebo  poštou na adresu
OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

Zárobok. Je pre Vás zaujímavé si privyrobiť 300 Eur za 40 hod. 
mesačne? Kontakt: Tel. č. 0903 828 127.

Prenajmem garáž na L. Svobodu v Skalici, tel.: 0948224669

Poskytujem služby osobného trénera a poradcu výživy 
so zameraním na redukciu telesnej hmotnosti a tuku, 
naberanie svalovej hmoty a formovanie postavy, zostavenie 
stravovacieho a tréningového plánu...
kontakt:  www.naturalfit.sk , Tel. č. 0903 500 933

Predám nové nepoužité kanalizačné rúry DN 160 - 6m a 
3m/2ks/ a DN 100 - 3m.Ďalej predám kolená ku kanalizačným 
rúram DN 160 - 90°; a 45°;.Cena za všetko 60 euro.
Kontakt: Tel. č. 0905 565761.


