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Celý svet je plný zázrakov, na ktoré sme si tak zvykli,
že ich nazývame všednými vecami.

Rok 2013 sa blíži ku koncu 
míľovým krokom. Je december 
a všade navôkol nás vládne 
vianočná atmosféra. Z rádia 
možno počuť vianočné koledy, 
v televízii bežia vianočné rozprávky, 
obchody sú plné vianočného 
tovaru, pečú sa tradičné vianočné 
dobroty a všetci sme k sebe 
v tomto čase navzájom milší, 
usmievavejší a dobrosrdečnejší. 
Detičky s nedočkavosťou čakajú, 
či im Ježiško na Vianoce  pod 
stromček prinesie práve ten darček, 
ktorý si najviac želali. Najkrajší 
darček je však vidieť deti šťastné 
pod stromčekom rozbaľujúc si 
svoje darčeky. Áno, je to krásny 
vianočný čas, kedy sa rodina 
stretá spolu u jedného stolu. Tak je 
tomu aj v mojej rodine, kedy sa so 
súrodencami stretneme u rodičov 
a veruže je to pre mňa veľmi 
šťastný deň, strávený v kruhu mojej 
rodiny. Takýto deň prajem všetkým 
čitateľom nášho vášho mesačníka 
ProZáhorí.

Všetkým ľuďom s dobrým srdcom 
prajem krásne, pokojné sviatky 
plné Božieho požehnania, prežité 
v kruhu svojej rodiny. 

          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Oslavy výročia príchodu Dočasnej 
vlády pre Slovensko do Skalice

V Skalici sa 6. novembra 2013 konali oslavy 95. výročia 
príchodu Dočasnej vlády pre Slovensko do Skalice.

6. november 1918 patrí totiž k jednému z najvýznamnejších 
dátumov histórie Skalice –  je to deň, kedy prišli do mesta Ska-
lica oficiálni predstavitelia dočasnej československej vlády, aby 
prevzali od maďarskej administratívy moc na Slovensku a viedli 
verejné veci nového štátu. Tento významný deň bol dňom sku-
točného vzniku spoločného štátu Slovákov a Čechov, samostat-
nej Československej republiky.

V Dome kultúry v Skalici sa v dopoludňajších hodinách uskutoč-
nila konferencia s názvom Dr. Pavel Blaho a formovanie sloven-
skej politiky. Konferencie sa zúčastnil primátor mesta a vnučky 
Dr. Pavla Blahu – Eva Blahová a Helena Blahová Jurasovová.  
Súčasťou slávnostného dňa bol aj mimoriadny snem Združenia 
miest a obcí záhorskej oblasti. V podvečerných hodinách sa pred 
mestským úradom uskutočnil pietny akt kladenia vencov za 
účasti ministra školstva, primátorov a starostov okolitých miest 
a obcí, predstaviteľov politických strán, mnohých vzácnych hostí 
a občanov, ktorí si prišli zaspomínať na tento významný deň pre 
Skalicu.

Oslavy vyvrcholili v Jezuitskom kostole uvedením knihy rozprá-
vok zo Záhoria „O dvanástich trpaslíkoch“ Štefana Nižňanského 
a slávnostným koncertom Emílie Nádlerovej, Adama Nádlera a 
Mariána Mikúša.

■ Veronika Dujsíková

Výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S

Preukazy občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím 
(ďalej „preukaz ŤZP“) a 
preukazy občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím 
s potrebou sprievodcu (ďa-
lej „preukaz ŤZP/S“) vyda-
né do 31. decembra 2008, 
platia len do 31. decembra 
2013. A to aj v prípade, že 
je na preukaze uvedená 
doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“.

Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S prebieha na pracovis-
kách Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Senica na počkanie 
a bezplatne.

Občania okresu Senica v Senici, Vajanského 17, č. dverí 1 a 2.

Občania okresu Skalica v Holíči, Hviezdoslavova 17, prízemie, 
č. dverí 124 a v Skalici, Gorkého 2, prízemie, č. dverí 4 (podľa 
miesta trvalého pobytu držiteľa).

K výmene je potrebné predložiť starý preukaz ŤZP alebo ŤZP/S, 
identifikačný preukaz a fotografiu veľkosti 3×4 cm.

■ ÚPVSaR

Kancelária RK zo zadu Mestského úradu v Skalici 

RK :  GRAND-REALITY Skalica 
www.grand-reality.sk
 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*NAJLECNEJŠIE BYTY V SKALICI  2-izbový s logiou  
za cenu  34.300 euro, pivnica + rekonštrukcia. 
2 – izbový v Skalici 64 m2 za cenu 29.300 euro
*Na predaj zabehnutá štýlová krčma s terasou,vlastným 
bytom a športovým areálom v Kopčanoch cena 199.000€ 

*Novostvba - RD 4+kuchyňa, jedáleň s garážou a šatníkom
v Skalica Cena domu :  112.800€  Filušová tel.: 0905496941 
*Pozemok vo vinohradoch  2900 m2 na stavbu 
vinohradníckeho domu - v Skalici  Cena 3,- € /m2

*Garáž – novostavba v Skalici aj s pozemkom za 8.500 euro
*Hľadáme do zamestnania realitného makléra pre Holíč* 

e.mail.:    grandreality@centrum.sk
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           Účasť voličov na voľbách do orgánov 
Bratislavského samosprávneho kraja

■  1. kolo 21,65 %  121 928  voličov

■  2. kolo 17,89%  100 868  voličov

»  
Voľby do VÚC 2013

V novembri sa konali voľby do orgánov vyšších územných celkov. Nové vedenie si zvolili občania 
všetkých ôsmych krajov, medzi nimi aj občania Bratislavského kraja. V prvom kole volieb 9. no-
vembra bolo zvolených 44 poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Tí 
budú na svojich schôdzach rozhodovať o prerozdelení financií kraja, o strategických zámeroch, 
projektoch, upravovať legislatívne predpisy kraja a dohliadať na fungovanie zariadení v správe 
kraja. V Bratislavskom kraji sa konalo aj druhé kolo volieb, nakoľko v prvom kole žiaden z kan-
didátov na predsedu nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov. V druhom kole, ktoré sa konalo 
23. novembra sa stretli dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov z prvého kola – Pavol Frešo 
a Monika Flašíková - Beňová. Za staronového predsedu Bratislavského samosprávneho kraja 
bol zvolený Pavol Frešo so ziskom 74,2% hlasov. Jeho konkurentka Monika Flašíková - Beňová 
získala 25,8% hlasov.

Zoznam zvolených poslancov
Volebný 
obvod č. Meno politická strana / nezávislý kandidát (NEKA)

počet 
hlasov

1 Pavol Baxa SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 2 835
1 Marta Černá NF 3 158
1 Ondrej Dostál SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 4 124
2 Attila Horváth SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 4 381
2 Ivo Nesrovnal SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 6 679
2 Dušan Pekár SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 7 994
2 Lukáš Pokorný SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 5 432
2 Zuzana Schwartzová SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 6 088
2 Vladimír Sloboda SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 5 372
3 Alžbeta Ožvaldová SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 2 423
3 Ildikó Virágová SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 1 402
4 Peter Ágoston NEKA 2 022
4 Pavol Galamboš SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 2 452
4 Rudolf Kusý NEKA 4 427
5 Juraj Lauko SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 2 298
5 Anna Zemanová SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 1 711
6 Igor Bendík SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 3 624
6 Martin Berta SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 3 654
6 Jana Cigániková SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 3 576
6 Juraj Kadnár SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 3 448
7 Juraj Káčer SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 3 290
7 Peter Šramko SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 3 461
7 Martin Zaťovič SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 4 083
8 Eduard Demel SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 4 363
8 Gabriela Ferenčáková SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 4 228
8 Ján Karman SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 4 068
8 Peter Mach SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 4 105
8 Tatiana Mikušová SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 4 415

Voľba predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Monika Flašíková – Beňová
kandidátka za SMER-SD

■ Zisk v I. kole volieb: 28 781 hlasov

■ Zisk v II. kole volieb: 25 714 hlasov

Pavol Frešo
kandidát za SDKÚ-DS, KDH, SZ, SMK-MKP, SaS, 

OKS, MOST-HÍD

■ Zisk v I. kole volieb: 57 777 hlasov

■ Zisk v II. kole volieb: 74 132 hlasov

Volebný 
obvod č. Meno politická strana / nezávislý kandidát (NEKA)

počet 
hlasov

8 Elena Pätoprstá Zmena zdola, DÚ 4 075
8 Ladislav Snopko SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 5 878
8 František Šebej SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 6 475
9 Oskar Dobrovodský NaS-ns 1 927
9 Marián Haramia NEKA 2 306
9 Martin Macejka SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 1 445

10 Peter Švaral NEKA 749
11 Roman Maroš NEKA 974
12 René Bílik SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 2 483
12 Oliver Solga SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 2 950
13 Peter Fitz SMER-SD 847
14 Ivan Patoprstý SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 817
15 Gabriella Németh SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 1 137
16 Ladislav Gujber SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 1 366
17 Richard Červienka NEKA 1 249
18 István Pomichal SDKÚ-DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST-HÍD,KDH 1 059
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Kraj získal územné 
rozhodnutie na 

rekonštrukciu cesty 
v Rohožníku

Bratislavský kraj získal územné rozhod-
nutie na kompletnú rekonštrukciu cesty 
III/50310 v Rohožníku, na ktorú bude 
presmerovaná všetka ťažká doprava 
v oblasti.

Je to jeden z naj- 
pálčivejších pro-
blémoch tohto re-
giónu. V súčasnos-
ti kraj pripravuje 
žiadosť o stavebné 
povolenie. Výstav-
ba by mala začať 
v priebehu roka. 
P re d p o k l a d a n é 
náklady sú 6 mil. €.

Ide o kompletnú rekonštrukciu cesty. V trase 
pôvodnej cesty sa vybuduje nová cesta, ktorá 
bude mať parametre vyhovujúce súčasným 
normám. Šírka jazdných pruhov bude 3,5 met- 
ra, s odstavným pruhom šírky 1,25 metra a 
neprehľadné zákruty sa upravia tak, aby bola 
doprava bezpečná a plynulá. „Hlavnou zme-
nou však bude vybudovanie novej vozov-
ky, po ktorej budú môcť jazdiť aj nákladné 
vozidlá s produkciou z výrobných závodov 
v Rohožníku. To umožní vylúčiť ťažkú do-
pravu z cesty Rohožník – Pernek – Lozor-
no,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. 
Ako zároveň doplnil, po vybudovaní diaľnič-
ných kolektorov pri Malackách bude táto cesta 
napojená priamo na diaľnicu.

V súvislosti s rekonštrukciou cesty podpísal 
predseda BSK vlani v decembri Zmluvu o spo-
lupráci s obcou Rohožník a spoločnosťami Hol-
cim (Slovensko) a.s., Baumit spol. s r.o. a ALAS 
SLOVAKIA spol. s r.o.

Cesta medzi Rohožníkom a Malackami je dôle-
žitou spojnicou malokarpatského podhoria 
s okresným mestom Malacky a cez diaľnicu D2 
s hlavným mestom. Bez stavebných úprav a 
rekonštrukcie slúži od 70-tych rokov. Stav ces-
ty, vrátane šírky a pevnosti krajníc, nezodpo-
vedá súčasnému stavu nárastu automobilovej 
dopravy, hlavne ťažkej nákladnej dopravy a 
vyžaduje kompletnú rekonštrukciu. Potrebu 
rekonštrukcie podčiarkuje aj skutočnosť, že 
je strategickým napojením na ostatnú cestnú 
sieť pre výrobné závody spoločností Holcim, 
ALAS, Baumit či Agropartner, ktorí sú zároveň 
významnými zamestnávateľmi v regióne.

Obete Železnej opony bude pripomí-
nať pamätník pri Cyklomoste slobo-
dy v Devínskej Novej Vsi. Pamätník 
s menami 42 obetí symbolizuje ko-
munistické Československo, ktoré 
oddeľovala od slobodného sveta 
rieka Morava. Slávnostne ho v no-
vembri odhalili župan Pavol Frešo, 
starosta Devínskej Novej Vsi Milan 
Jambor, predseda Správnej rady ÚPN 
Ondrej Krajňák, kňaz Anton Srholec a 
autor pamätníka akademický sochár 
Juraj Čutek. Pamätník bol financova-
ný v rámci projektu Za mostom.

Ako povedal župan Pavol Frešo, pamätníky, publikácie a 
pripomienkové podujatia sú dôležité preto, aby si ľudia 
uvedomili, že sloboda nie je zadarmo. „Za slobodu tre-
ba bojovať a môžeme o ňu aj prísť,“ uviedol. Ako ďalej 
povedal, je dôležité poučiť sa z histórie, byť opatrný a 
dávať si pozor na každé rozdeľovanie medzi národmi, na 
každé rozdeľovanie medzi ľuďmi a naopak, treba rozví-
jať spoluprácu medzi našimi regiónmi. „Dnes robíme 
presný opak toho, čo sa na tejto hranici dialo. Teda 
nielenže striháme drôty, ale budujeme spoluprácu 
medzi regiónmi, čo považujem za kľúčové pre rozvoj 
na oboch stranách Dunaja a Moravy,“ doplnil Pavol 
Frešo. Zároveň verí, že tí, čo prídu po nás, nadviažu na 
túto časť histórie, kedy regióny znova spájame. Nadvia- 
žu na to pekné, čo máme za stáročia spoločné, a s veľ-
kou zodpovednosťou budú prispievať nielen k rozvoju 
bratislavského regiónu a Dolného Rakúska, ale celého 
regiónu.

V rámci projektu „Behind the Bridge / Za mostom“, 
ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov programu cez- 
hraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 
2007 – 2013, sa v Bratislave konala aj konferencia 
k téme „Železnej opony a revitalizácie obranných 
bunkrov pozdĺž rieky Morava“. Diskutovalo sa o projek-
toch Bratislavského samosprávneho kraja financova-
ných cez eurofondy na podporu cykloturistiky či turizmu 
ako takého, ale aj o priereze historických udalostí, o že-
leznej opone a obrannom opevnení. Súčasťou konferen-
cie bol aj krst publikácie o spoločnej histórii územia „Za 
mostom“, ktorú slávnostne pokrstili župan Pavol Frešo, 
poslankyňa BSK a zároveň poslankyňa NR SR Magda 
Vášáryová a autor knihy historik Ivan Mrva.

Konferenciu organizovali BSK, Ústav pamäti národa a 
Vojenský historický ústav za pomoci projektu RECOM SK-
-AT, ktorý je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika–Rakúsko 2007 – 2013.

Bratislavský kraj má na zimnú údržbu ciest pripra-
vených takmer 3000 ton posypového materiálu, 
v pohotovosti je 31 strojov a 44 pracovníkov. Zim-
ná údržba sa vykonáva v zimnom období, spravi-
dla od 15. novembra do 15. marca. Bratislavský 
samosprávny kraj zabezpečuje údržbu tých ciest, 
ktoré má vo vlastníctve.

Na zimnú údržbu ciest má župa 
pripravených 1300 ton posypo-
vej soli a 1650 ton drvy. Ďalší 
materiál sa bude dopĺňať podľa 
potreby. V pohotovosti je 14 
sypačov, 4 traktory s radlicou, 
1 šípový pruh, 4 frézy, 1 gréder 
a 7 nakladačov. V rámci prebie-
hajúceho zimného obdobia a zimnej údržby sa o cesty 
stará 44 pracovníkov. Cesty sú nepretržite monitorované 

dispečerskými strediskami správcu RCB v jednotlivých 
regiónoch Malacky, Pezinok a Senec. O stave komuni-
kácií zasielajú jednotliví dispečeri každý deň hlásenia. 
V prípade nepriaznivej poveternostnej situácie sa okam- 
žite zabezpečuje zjazdnosť ciest II. a III. triedy, ktoré sú 
vo vlastníctve župy.

Zimnú údržbu v kraji zabezpe-
čuje pre kraj správca ciest II. a 
III. triedy Regionálne cesty Bra-
tislava, a.s. (RCB). Zabezpečujú 
posyp vozoviek, odstraňovanie 
snehu z vozovky, odstraňova-
nie cestných prekážok, službu a 
pohotovosť, zimné značenie a 
ochranu pred závejmi, ako aj čis-

tenie ciest po zimnej údržbe. RCB spravuje 511 km ciest 
II. a III. triedy a 130 mostov, ktoré sú vo vlastníctve BSK.

ilustračné foto

Pri cyklomoste odhalili pamätník obetiam železnej opony

Kraj je na zimu pripravený



5Novinky z Bratislavskej župy

Už po tretíkrát sa uskutoční jedinečné podujatie 
Župná zabíjačka, ktoré je vyvrcholením trojme-
sačného cyklu podujatí Župná Jeseň 2013. Via-
nočnú atmosféru, ľudovú hudbu, zabíjačkové, 
vianočné a regionálne špeciality si môžete vy-
chutnať 14. decembra v priestore Farmárskej trž-
nice Fresh Market (Budova bývalej IKEA) v čase od 
09:00  do 17:00. Podujatie pripravil Bratislavský 
samosprávny kraj a Krajská organizácia cestovné-
ho ruchu.

Tento rok sa presunula Župná zabíjačka do nového 
priestoru a tým sa priblížila aj obyvateľom iných mest-
ských častí. Počas podujatia si budú môcť obyvatelia a 
návštevníci zakúpiť zabíjačkové špeciality, ryby, mäsové 
špeciality, mäsové výrobky, typické regionálne špecia- 
lity, huby, med, medovinu či víno a taktiež si kúpiť typic-
ké vianočné produkty či remeselné výrobky. Na mieste 
bude možnosť ochutnať typické regionálne gastrono-

mické dobroty alebo sa zohriať pri vare-
nom víne, či medovine.

„Tešíme sa, že môžeme aj tento rok 
prispieť k vytvoreniu vianočnej at-
mosféry v kraji a zároveň odprezen-
tovať kvalitu našich stredných škôl 
a ich výrobky. Sám sa na toto podu-
jatie veľmi teším a verím, že každý 
návštevník si tu nájde svoj obľúbený 
výrobok alebo vianočnú špecialitu“, 
zhodnotil Pavol Frešo.

Na podujatí sa, tak ako aj minulý rok, 
zúčastnia aj študenti župných škôl, ktorí 

budú ponúkať svoje výrobky a špeciality: 

■ Vianočné dekorácie, vence a iné – Stredná odborná 
škola obchodu a služieb S. Jurkoviča, Sklenárova 1, Bra-
tislava 

■ Predaj živých rýb - kapor – Spojená škola, Ivanka pri 
Dunaji

■ Predaj dekorácií – Stredná odborná škola záhradnícka 
G. Čejku, Malinovo 

■ Gastronomické výrobky – Stredná odborná škola ho-
telových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, Bratislava

■ Gastronomické výrobky – Stredná odborná škola, Far-
ského 9, Bratislava 

■ Predaj vinárskych produktov – Stredná odborná škola 
vinársko-ovocinárska, Modra 

■ Miešané nápoje, Flambované dezerty – Hotelová 
akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava

Fresh Market, Tomášikova 46,
Bratislava - Nové Mesto
(Budova bývalej IKEA)
www.freshmarket.sk
www.facebook.com/FarmarskaTrznica

Cestujúci v Bratislavskom kraji budú jazdiť kom-
fortnejšie. Už v najbližších dňoch totiž pribudne 
na cestách v prímestskej doprave 37 nových níz-
kopodlažných autobusov typu IRISBUS CROSSWAY 
LE LINE.

„Autobusy budú jazdiť na všetky smery v rámci 
Bratislavskej župy, teda na Záhorie, Pezinok, Senec 
aj smerom na Šamorín,“ priblížil župan Pavol Frešo. 
Zároveň doplnil, že nové autobusy zvýšia komfort ces-

tovania v prímestskej doprave, čo by cestujúcich mohlo 
motivovať k tomu, aby vymenili osobnú dopravu za au-
tobusovú.

Autobusy sú dlhé 12 metrov, majú motor o sile 300 Hp 
(koní), odvezie sa v nich 88 cestujúcich, z toho je 45 
miest na sedenie a 43 miest na státie. Autobusy sú kli-
matizované a majú kompletné vybavenie pre cestujúcich 
so zdravotným 
postihnutím.

Prímestskú auto-
busovú dopravu 
v kraji zabez-
pečuje Slovak 
Lines na zákla-
de objednávky 
Bratislavského 
samosprávneho 
kraja.

Župná zabíjačka 2013 Na Dunaji a Morave 
bude bezpečnejšie

Na riekach Dunaj a Morava bude vďaka 
novej záchranárskej lodi a spojeniu in-
formačných systémov na riečnych tokoch 
bratislavských hasičov s hasičmi z Dolného 
Rakúska bezpečnejšie.

Záchranárska loď má približne desať metrov, 
premávať bude po Dunaji a po Morave. Loď je 
vybavená špeciálnym čerpadlom pre dopravu 
vody a plynového koncentrátu na hasenie, jej 
súčasťou je aj evakuačná plošina. Loď bude hasi-
čom pomáhať pri zásahoch a riešení prípadných 
požiarov, evakuácií alebo ekologických katastro-
fách. Podobné lode využívajú napríklad hasiči 
v Rakúsku, Maďarsku aj v Nemecku.

„Práve vďaka tomu, že Bratislavská župa 
v spolupráci s Dolným Rakúskom v rámci 
projektu CARRES obstarala túto novú ha-
sičskú loď, je bezpečnosť na Dunaji omnoho 
vyššia. Bol to obrovský sen hasičov, s kto-
rým sa na nás obrátili, či by to bolo možné 
z cezhraničných eurofondov spraviť,“ pove-
dal predseda BSK Pavol Frešo. Zároveň doplnil, 
že teraz už loď fyzicky máme, aj keď pred dvo-
ma rokmi tomu veľa ľudí neverilo. Dohodu o 
spolupráci podpísali zástupcovia partnerských 
strán na Úrade BSK pred dvoma rokmi. Súčasťou 
projektu je tiež vytvorenie technického zázemia, 
vzájomné štábne cvičenia, kde sa bude precvi-
čovať vzájomná koordinácia a postup záchran-
ných zložiek.

Podľa viceguvernéra Dolného Rakúska Wolfgan-
ga Sobotku je pri spoločných zásahoch veľmi 
dôležitá vzájomná informovanosť. Ako ďalej 
uviedol, vďaka vzájomnému prepojeniu infor-
mačných systémov aj vďaka novej lodi budú 
vedieť podstatne rýchlejšie, efektívnejšie a účin- 
nejšie zasiahnuť.

Loď bola zakúpená vďaka projektu CARESS, ktorý 
bol financovaný v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovenskej republiky a Rakúska 
2007 – 2013. Strategickým partnerom projek-
tu je Bratislavský samosprávny kraj. Partnermi 
projektu sú Notruf Niederösterreich GmbH, 

Via Donau – Öster- 
reichische Wasser-
straßen Gesellschaft 
GmbH, Ministerstvo 
vnútra SR, Krajské ria- 
diteľstvo Hasičského 
a záchranného zboru 
v Bratislave, Hasičský a 
záchranný útvar hl. m. 
SR Bratislavy a Štátna 
plavebná správa.

V prímestskej doprave v Bratislavskom kraji bude 
jazdiť 37 nových autobusov
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Ako sA nestAť obeťou 
podvodníkov A zlodejov vystupujúcich 

pod rôznymi zámienkAmi
Vážení seniori,
prinášame Vám niekoľko dôležitých rád ako sa nestať obeťami podvodníkov 
a zlodejov, ktorí si Vás vytypovali ako svoje obete a následne Vás kontaktujú cez 
telefón ako Vaši príbuzní alebo Vás oslovujú priamo na ulici a pod vopred pri-
pravenými legendami alebo zámienkami s rôznymi emotívnymi príbehmi ale-
bo poskytovaním služieb sa snažia vylákať od Vás peniaze alebo Vás okradnúť 
o Vaše celoživotné úspory priamo vo Vašom obydlí.

SeNiORi, Často Vás osloVujú neznáme osoby na 
Verejnosti, V príbytkoch alebo po telefóne ako 

Vaši príbuzní, aby ste im požiČali peniaze?
1. Už pri oslovení telefónom, že volá Váš vnuk alebo iný príbuzný.
Najskôr si telefonicky overte, či naozaj volá Váš príbuzný, ktorý Vás žiada 
o požičanie peňazí na kúpu darčeka. Nedávajte peniaze do rúk osobe, ktorú ne-
poznáte, aj keď tvrdí, že ju za Vami posiela Váš príbuzný. Ak máte pochybnosti, 
ihneď kontaktujte políciu.
2. Pri oslovení na ulici neznámymi osobami, že ich príbuzní mali 
nehodu a čakajú na operáciu v nemocnici.
Neverte osobám, ktoré nepoznáte. Nenasadajte s nimi do ich motorového vozi-
dla. Nepožičiavajte im peniaze. Nesúhlaste s možnosťou výberu peňazí z Vášho 
osobného účtu alebo bankomatu. Nevpúšťajte neznáme osoby do svojich prí-
bytkov. Neverte im, že potrebujú požičať peniaze na operáciu príbuzného aj keď 
pôsobia dôveryhodne.
3. Pri oslovení predaja tovaru vo Vašich príbytkoch.
Nevpúšťajte neznáme osoby dovnútra. Dôsledne zvažujte ponuku na výhodnú 
kúpu tovaru, radšej sa poraďte s príbuznými. Nevyberajte peniaze pred cudzími 
osobami.
4. Pri poskytovaní služby pracovníkmi plynární, elektrární, vodární 
alebo iných inštitúcií.
Preverte si, či ide o skutočných zamestnancov spoločností, ktorí Vám prišli bez 
ohlásenia vykonať odpis vody, elektriny alebo plynu. Neverte osobám, ktoré 
tvrdia, že Vám prišli vyplatiť preplatok, či inkasovať nedoplatok za poskytnuté 
služby. Preplatky a nedoplatky sa nevykonávajú prostredníctvom zamestnancov 
spoločností alebo iných osôb.
5. Pri vyplatení akejkoľvek výhry, zvýšenia dôchodkov, pomoci 
s nákupmi alebo poskytnutia finančnej pomoci.
Odmietnite záujem o zvýšenie dôchodku a o nezištnú pomoc osôb, ktoré 
nepoznáte. Neprejavte záujem o vyplatenie výhry, či inej finančnej pomoci, 
ktorú Vám ponúkajú neznáme osoby priamo vo Vašom obydlí. Nenechávajte 
cudzie osoby vo Vašom obydlí osamote.

Seniori, dobre si rozmyslite komu dávate svoje celoživotné úspory.
Nedajte sa nahovoriť cudzím osobám na výber peňazí z bankomatu 

alebo zo svojho osobného účtu.  
Buďte opatrní a nevpúšťajte cudzie osoby do svojich  príbytkov.

Neodovzdávajte a nepožičiavajte peniaze osobám, ktoré nepoznáte.
SeNiORi POZOR, ak sa Vám stane niektorá z popísaných udalostí, 
buďte veľmi obozretní a nevpúšťajte neznáme osoby do svojich 
príbytkov, nevyberajte pred nimi peniaze, ale snažte si zapamätať čo 
najviac informácií k popisu podozrivých osôb, k motorovému vozidlu 
na ktorom sa pohybovali, najmä evidenčné číslo, typ a farbu, ako aj iné 
informácie, ktoré pomôžu polícii pri pátraní po podvodníkoch.
V PRíPADe POCHyBNOStí iHNeď KONtAKtUJte 
POLíCiU NA číSLe 158.

váŽení seniori,
dostAli ste pozvánku nA prezentAČnú Alebo 
predAjnú Akciu, zAujímAvÝ vÝlet, bezplAtnú 
veČeru, Či inÉ podujAtie s moŽnosťou 
získAniA dArČekov zAdArmo?
Skôr ako sa na takéto lukratívne akcie vyberiete, ponúkame Vám 
niekoľko rád:
1. Preverte si údaje o organizátorovi na internete, na Slovenskej obchodnej in-
špekcii, poraďte sa so svojimi príbuznými alebo požiadajte o radu na bezplatnej  
senior linke 0800 172 500.
2. Ak máte pochybnosti, na ponuku radšej nereagujte.
3. Ak ste sa i napriek tomu rozhodli ísť, nikdy nechoďte na takéto akcie sami.
4. Neodovzdávajte svoje osobné doklady organizátorom.
5. Nekupujte tovar, ktorý nepotrebujete.
6. Pri kúpe tovaru, vždy trvajte na vystavení potvrdenia alebo dokladu o jeho 
kúpe a na vydaní záručného listu.
7. Ak nemáte so sebou peniaze, nesúhlaste s možnosťou odvozu do banky alebo 
domov za účelom vyplatenia peňazí alebo zálohy za tovar.
8. Pozorne si prečítajte všetky zmluvy, ktoré podpisujete, najmä ak ide o zmluvu 
o spotrebnom úvere.
9. Ak je súčasťou akcie doprava osôb na miesto akcie, musí byť zabezpečená aj 
doprava z miesta akcie.

Ak ste na týchto akciách kúpili tovar a rozhodli ste sa ho vrátiť, 
nezabúdajte, že:
1. Máte právo bez udania dôvodu písomne odstúpiť od zmluvy, avšak potrebu-
jete potvrdenie o kúpe tovaru alebo zmluvu o úvere.
2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje a peniaze Vám musia 
byť vrátené do 15 dní.
3. AK organizátor alebo predávajúci nereaguje na Vaše odstúpenie od zmluvy, 
obráťte sa na súd alebo Slovenskú obchodnú inšpekciu.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY:
■ Slovenská obchodná inšpekcia: 02/58272132 (klapky 117, 125, 130, 159)
■ Komisia na posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmlu-
vách - Ministerstvo spravodlivosti SR, Župné námestie 13, 813 11 Bratislava: 
02/59353189, 02/59353399, 02/59353135, 02/59353413
■ Centrum právnej pomoci – Kancelária Bratislava, Námestie slobody 
12, P. O. BOX 18, 810 05 Bratislava 15, 810 05 Bratislava 15: 02/49683521, 
02/49683522,   
■ Mestská polícia: 159
■ Číslo tiesňového volania: 112
■ Fórum pre pomoc starším, Záhradnícka 24, 97101, Prievidza: 046/5420349, 
senior linka: 0800 172 500
■ Jednota dôchodcov na Slovensku, Vajnorská 1, 831 04 Bratislava: 
02/50240297 alebo 02/50240291

SeNiORi POZOR,
ak by ste boli nútení ku kúpe tovaru o ktorý nemáte záujem, ak 
by ste pociťovali nátlak, vyhrážanie alebo hrozbu násilia zo strany 
organizátorov alebo predávajúcich, ak by Vám bolo bránené v odchode 
z akcie, či inak by bola obmedzovaná Vaša osobná sloboda, 
KONtAKtUJe POLíCiU NA číSLe 158

         Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I
RADY PRE SENIOROV
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 samospráva

V Osvienčime bola 
číslom 2146

30. októbra Jednota dôchodcov Dubovce 
pripravila v kultúrnom dome nádherné 
stretnutie s 88-ročnou Helenou Weinwur-
movou.

Táto krehká žienka, ktorej bolo súdené prežiť ob-
dobie holokaustu, podáva svedectvá o hrôzach 
vojny ďalším generáciám. Rozpráva o živote 
v Osvienčime, o hlade, o pochode smrti a o iných 
zverstvách tohto obdobia. Z jej rozprávania síce 
cítiť bolesť, no zároveň šťastie a pokoru a vďač-
nosť za slobodný život.

O životnom utrpení pani Helenky sa návštevníci 
mohli dozvedieť aj z výstavy, ktorú na toto stret-
nutie požičala VIA HUMANA.

„Verím v osud a som presvedčená, že mi bolo 
súdené zostať žiť a konať dobro. Preto som 
si dala predsavzatie pomáhať iným, robiť 
dobré skutky, byť užitočná.“

/Helena Weinwurmová/

■ Mgr. Magdaléna Balážiková

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

Najkrajšia dovolenková 
fotografia

Začiatkom tohto školského roku organi-
zovalo Pohronské osvetové stredisko Žiar 
nad Hronom už 16. ročník medzinárodnej 
fotografickej súťaže „Najkrajšia dovolen-
ková fotografia.“

Do tejto súťaže sa 
zapojili aj žiaci krúž-
ku „Digitálna foto-
grafia“ zo Základnej 
školy, Školská ul. 
v Holíči. Po úspeš-
nom minulom roční-
ku, kedy bol ocenený 
krúžok ako celok, sa 
dostalo uznaniu jed-

notlivcom. V kategórii žiakov si čestné uznanie 
odniesla Barbora Kollárová z 8.B triedy a Cenu 
Nádeje Katarína Ondrejková z 9.B triedy. Ceny si 
dievčatá prevzali v krásnom prostredí kaštieľa 
Svätý Anton, kde je výstava inštalovaná a potrvá 
do konca roku 2013. Do ďalšej práce veľa chuti a 
ocenení v súťažiach.

■ Mgr. Emília Krištofíková, ZŠ, Školská ul., Holíč

Bude sa budúci rok zvyšovať 
poplatok v škôlke? Bude sa na 
jar opravovať chodník či ihrisko 
pri našom dome? Ako to bude 
s príspevkom na stravu pre se-
niorov? Bude sa zvyšovať daň 
z nehnuteľností? Prispeje mes-
to na vaše športové či kultúrne 
združenie?

Na všetky tieto a mnohé ďalšie otázky odpovedá v kaž-
dom meste a v každej obci dokument so zložito znejú-
cim názvom rozpočet. V skutočnosti však ide o pomer-
ne dlhý, avšak jednoduchý zoznam výdavkov, ktoré sa 
mesto či obec chystá v budúcom roku uskutočniť. A tiež 

informáciu o tom, kde chce peniaze na výdavky vziať.

Rozpočet schvaľujú poslanci mesta. Práve obdobie no-
vember – december, kedy sa rozpočty schvaľujú, je ten 
správny čas na oslovenie vášho poslanca s požiadavkami 
vašej ulice či obvodu. Peniaze mesta sú totiž vždy ob-
medzené a práve z rokovania poslancov v zastupiteľstve 
vzíde v podobe rozpočtu rozhodnutie o tom, ktoré pro-
jekty a kde budú realizované, ktoré poplatky budú zvý-
šené a ktoré zostanú zachované.

Rozpočet, prípadne i návrh, sú verejne prístupné, často 
i na webových stránkach mesta či obce. Preštudujte si 
rozpočet a dajte vášmu poslancovi vedieť, čo by ste zme-
nili či doplnili.

Najdôležitejší „zákon“ mesta a obce - Rozpočet

■ Lukáš Tisoň, mestský poslanec Skalica

Športové hry v skalických horách

Koniec leta sme tradične zavŕšili aktívnym pohybom 
v krásnom prostredí skalických hôr, kde sa každoročne 

konajú športové 
hry pre klientov 
zariadenia. Šesť 
zaujímavých dis- 
ciplín si vyžado-
valo najmä rýchle 
ruky, pevnú mušku 

a dobrý odhad. Najlepší boli ocenení a všetci sa už teraz 
tešia na ďalší ročník, ktorý bude dúfame rovnako vyda-
rený ako bol tento.

Mesiac úcty k starším

Človek je krásny podľa 
múdrosti, čo zračí sa 
mu v oku, podľa vrá-
sok a bielych vlasov, 
podľa slov, keď poná-
ra sa v hovore s deťmi 
do rokov, keď aj on bol 
mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi... 
hovorí jedna ľudová múdrosť.

V rámci mesiaca október, ktorý je známy ako mesiac 
úcty k ľuďom skôr narodeným, sme pre našich klien-

tov usporiadali pestrý program. Vystúpili detičky zo 
súkromnej materskej škôlky Slniečko, žiaci Súkromnej 
základnej školy v Skalici a dievčatá zo Strednej odbornej 
školy v Holíči. Touto cestou by sme sa všetkým chceli po-
ďakovať, že si našli chvíľku a aj týmto spôsobom vyjadrili 
úctu klientom nášho zariadenia.

Zároveň sme pripravili príjemné posedenie, na ktoré 
sme pozvali našich priateľov z družobného zariadenia 
v Ivanke pri Dunaji. Klientov a hostí prišiel pozdraviť 
a prihovoriť sa aj primátor Skalice spolu s ďalšími hosťa-
mi. Dobrá hudba a jedlo patria neodmysliteľne ku každej 
oslave. O tanečný rytmus sa postarali heligonkári z Ho-
líča a naše usilovné klientky zasa niečo dobré napiekli. 
A ako sme sa bavili? To posúďte sami...

Voľby do VÚC 2013

Aj našim klientom 
záleží na tom, kto 
o nich bude rozho-
dovať a preto sa dňa 
9. novembra mnohí 
z nich zúčastnili pr-
vého kola komunál-
nych volieb. Volebná komisia prišla do nášho zariadenia 
a klienti tak mali možnosť pohodlne „doma“ vyjadriť 
svoj názor vo voľbách.

Aktivity klientov v Zariadení pre seniorov v Skalici

■ ZpS Skalica
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Vodomer v zime
Chladné mesiace môžu nepríjemne 
prekvapiť vodomer a aj potrubie, ktoré 
nie je zabezpečené proti nízkym tep-
lotám. Aj v tomto prípade platí, že je 
lepšie škodám predchádzať. Riešiť ne-
funkčné vodovodné potrubie počas naj-
silnejších mrazov môže pokaziť nejeden 
zimný deň.
Každý rok riešime niekoľko porúch, pod kto-
ré sa podpisuje mráz. Ten útočí hlavne na 
objekty, ktoré nie sú chránené proti nízkym 
teplotám. Ako zabrániť vzniknutým škodám? 
Existuje niekoľko užitočných rád.
V prvom rade je potrebné si pozrieť, kde máte 
umiestnený vodomer. Môže byť napríklad 
namontovaný vo vodomernej šachte, mimo 
objektu domu. Tu je potrebné skontrolovať, 
či poklop presne dosadá. A tiež overiť, či je 
dobre utesnený. Ak je v šachte voda, či na-
fúkané lístie, odporúčam okamžite vyriešiť 
tesnenie. Dobré je poklop z vnútornej strany 
prikryť izoláciou, a pokiaľ sa chystajú udrieť 
veľmi silné mrazy, izoláciu dať priamo aj na 
vodomer.
Ak máte vodomer vo vnútri budovy je to jed-
noduchšie. Tu stačí skontrolovať, či sa nena-
chádza v priestore, kde je rozbité okienko a 
úraduje tam prievan. Pokiaľ potrubia vnútor-
ných rozvodov nemáte zaizolované, ešte pred 
mrazmi máte čas to napraviť. 
Najčastejšie nízkym teplotám nedokážu 
odolať vodomery v chatách, chalupách či 
nepravidelne obývaných objektoch. Problém 
je v tom, že tieto objekty nie sú pravidelne 
vykurované. Zostatková voda v prípojkách 
a vnútorných rozvodoch môže narobiť veľké 
škody. Preto na záver rada: pred odchodom 
z chaty alebo chalupy uzavrite hlavný uzáver 
vody a vypustite vodu z prípojky a vnútor-
ných rozvodov.

 pocítace

Často dostávam otázku, ako 
sa dá ušetriť v oblasti počí-
tačov. Na túto otázku sa veľ-
mi zle odpovedá, riešenie tu 
je však stále.

Pri kúpe počítača je za potreby 
zvážiť, na čo nám bude slúžiť 
a na základe toho ho upraviť 
hardwarovo. Pri tomto však toho veľmi veľa človek ne-
ušetrí. Každopádne sa dajú nemalé financie ušetriť na 
software. Je úplne bežné pri kúpe počítača, že si ho 
kupujete priamo s licenciou pre Microsoft Windows, 
k tomu si môžete pripočítať Microsoft Office, samozrej-
me antivírový program ako aj ďalšie programy, ktoré sú 
platené. Len pri základných programoch MS Windows, 
MS Office a antivírusový program sa dostávate na sumu 
niekde okolo 300€, nehovoriac o tom, že antivírusové 
programy požadujú aj ďalšie platby a to každý rok - dva 
za update antivírusovej databázy. Týmto nezmyselným 
poplatkom sa môžete vyhnúť a ušetriť nie malé peniaze, 
či prípadne sa vyhnúť problémom so software políciou.

Existuje operačný systém LINUX, ktorý je ZADARMO! Na 
tento operačný systém sa nevytvárajú vírusy! Všetky 
programy a doplnky si môžete stiahnuť zadarmo a plne 
ich využívať v rodnej reči. Takýto operačný systém po-
užíva celý svet, väčšina serverov beží v tomto systéme.

Pri kúpe nového počítača stačí povedať, že nechcete 
operačný systém vo vašom novom počítači. Z internetu 
si stiahnete ktorúkoľvek edíciu Linuxu. Tých edícií je nie-
koľko, najznámejšie sú – Ubuntu, Kubuntu, Mandriva, 
Xubuntu, Edubuntu a kopec ďalších.

Najznámejšia edícia je Ubuntu, ktorá je vhodná pre za-
čiatočníkov. Po stiahnutí ju treba napáliť na CD nosič a 
začať s inštaláciou. Hneď pri samotnej inštalácii pocítite 
rozdiel. Linux sa dá spustiť aj v režime Live CD (systém 
predstiera, že je nainštalovaný, ale číta ho z CD). Samot-
ná inštalácia je jednoduchá. Po nainštalovaní vám nabe-
hne plne funkčný a kvalitný systém, ktorý obsahuje ko-
pec balíčkov k voľnému stiahnutiu a používaniu. V rámci 
jeho inštalácie je LibreOffice, čo je program, ktorý plne 
nahrádza MS Office. S antivírusovým programom si ne-
musíte vôbec robiť žiadnu hlavu. Na Linux je zbytočné  
inštalovať antivírusový program. Hneď po inštalácii ste 
ušetrili okolo 300€.

Je Linux spoľahlivý?
Podľa mojej skúsenosti je Linux spoľahlivejší, stabilnejší, 
rýchlejší ako samotný Windows.

Ako je možné, že Linux je zadarmo?
Na jeho vývoji môžete pracovať aj vy. Jeho zdrojový kód 
je voľne šíriteľný, takto ho môže upraviť každý, potom to 
pošle ďalej a tým sa samotný systém vylepšuje.

Fungujú v Linuxe programy ako vo Windows?
Existuje fáma, že v Linuxe nie je možné využívať progra-
my, ktoré sa používajú vo Windows. NEVERTE jej. Linux 
pozná programy ako Wine, pripadne playonlinux, ktoré 
imitujú prostredie Windows (od win3.11 až po 8.10) a 

všetky programy ako aj 
hry je možné v tomto 
prostredí spustiť.

Aké programy sa vyu-
žívajú v Linuxe?
Linux pozná svoje vlast-
né edície programov, 
no pri používaní týchto 
programov si bude treba 
zvyknúť na niečo nové, 
ako keď vyjde nový Windows a zvykáte si na novú ver-
ziu. Takým príkladom je Inkscape, je to v podstate Corel 
Draw, urobíte v tom to isté a zadarmo. Každý program, 
ktorý používate vo Windows, existuje vo verzii pre Linux 
a nestojí vás to žiadne korunky naviac!

Používa sa v Linuxe príkazový riadok?
Áno, v Linuxe sa používa príkazový riadok. No viete ho 
používať aj iba v grafickom rozlíšení, ako ste zvyknutí 
vo Windows.

Je Linux iný ako Windows?
Samozrejme, že sa líši od Windowsu, ale určite sa dá naň 
zvyknúť veľmi rýchlo ako na akúkoľvek inú, vylepšenú 
verziu iného programu.

Na záver by som už len dodal, že podľa našich zákonov 
všetky dokumenty, ktoré si potrebujete stiahnuť z in-
ternetu, musia byt vo formáte voľne šíriteľnom. To zna-
mená, že nebudete mať problém so stiahnutím súboru, 
ktorý vám nepôjde prečítať. V prípade, že sa tak stane, 
môžete žiadať, aby vám bol dodaný vo voľne šíriteľnom 
formáte, prípadne žiadať nápravu.

Toto je taký malý návod ako ušetriť peniažky na vašom 
počítači, a získať kvalitnejší a stabilnejší operačný sys-
tém, ktorý vás nenechá v štichu – „známa modrá obra-
zovka“, keď to najviac potrebujete. :)

Ďalšie rady a návody vám sprostredkujem v ďalších číslach 
vášho obľúbeného mesačníka ProZáhorí.

Ako ušetriť pri kúpe nového počítača

■ Peter Priwitzer, redakčne upravené

bezplatná
RiADKOVÁ iNZeRCiA

v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať 

■ na e-mail sefredaktor@prozahori.sk
■ alebo poštou na adresu 

OZ Záhorí.sk, Potočná 54, 909 01 Skalica

Lacno predám: nože na kapustu /veľké/, 20 l 
súdok na kapustu, 10 l súdok na kapustu, 10 l ga-
letku na masť. Skalica, tel. 0918 558 870

Predám klavír /biele piano/. Skalica, tel. 0918 
558 870

■ Zenon Mikle, hovorca BVS, a. s. 
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CIBULA FEST pre Vás prichystal hneď niekoľko darčekov na predvianočné dni. Jeden 
v podobe skvelej akcie, ktorá sa bude podobať skôr takému MINI FESTIVALU CIBULA FEST. 
Vianočných a predvianočných koncertov bolo a je neúrekom. Táto doba je zmätená. Skús- 
me sa spoločne pozrieť šťastiu – nešťastiu nebojácne priamo do očí !!!

Poďme spolu obrátiť nešťastie na šťastie! 
PIATOK 13.ho – Právo na šťastie   aneb   to bude INE KAFE

Spoločne s populárnou skupinou INEKAFE, si zaspievame v Piatok 13.ho, skladbu Právo 
na šťastie z ich rovnomenného albumu Právo na šťastie. Pridajú sa k nám skvelé mladé 
skupiny ako THE MÝTUS z Bratislavy, THE ROCKBERRY zo Senice, už populárne zoskupenie 
COOKIES zo strednej Moravy a samozrejme nebude chýbať náš domáci a populárny DJ 
MATHIU MARTANY, nič z toho vás nenechá v kľude a budeme sa baviť pri dobrej hudbe, 
skvelom pive URPINER 
a pri dobrom alkohole 
VELIKOPOL.

Ďalší darček k Viano- 
ciam vám CIBULA FEST 
dá v podobe úžasnej 
ceny vstupenky na Čes-
ko – Slovenský festival 
CIBULA FEST, ako výni-
močnú predvianočnú 
edíciu vstupeniek, ktorá 
sa bude dať zakúpiť pria- 
mo na tejto skvelej ak-
cii, kde sa dozviete prvé 
mená účinkujúcich na 
6. ročník festivalu.

PiAtOK 13.ho – Právo na šťastie
aneb to bude INE KAFE

Vstupné: predpredaj 8€, na mieste 10€

Predpredaj:
■ HODONÍN
» WIKY hračky a papír, Dvořákova 4115/6
» KAUFLAND Cukrovar, oproti pokladniam
■ SENICA
» INFOSEN, Informačná kancelária, Nám. Oslobodenia 17
■ SKALICA
» TELEFONICA O2, OD Tesco, Mallého 53
» TIK, Turistická informačná kancelária, Nám. slobody 10
■ HOLÍČ
» FARBY LAKY PAINT, Bernolákova, Obch. dom nad Billou
» FARBY LAKY PAINT, Kátovská 16, Holíč, oproti reštaurácii Špica
■ RADOŠOVCE
» REŠTAURÁCIA NA MLYNE

Vstupenky len do vypredania – obmedzená kapacita

kultúra
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Tento mesiac sme pre čitateľov mesačníka Pro-
Záhorí pripravili rozhovor s úžasným muzikan-
tom, ktorý je gitaristom v hudobnej skupiny 
The Reflex, známej predovšetkým z účinkova-
nia v show Československo má talent, Davidom 
Maniačekom.

Ako to aktuálne vyzerá s Reflexom?

Ako to je aktuálne s nami, teda s Reflexom? Mo-
mentálne, čo sa koncertov týka, zažívame menší 
útlm. Rok 2013 začal pre 
nás celkom dobre, spravili 
sme nejaké nové skladby aj 
koncerty sa pomaly rozbeh-
li. Od januára až po jún sme 
mali v každom mesiaci kon-
cert, v niektorých mesiacoch 
dokonca tri- či štyrikrát, čo 
si myslím, že pre kapelu ako 
sme my, je veľmi dobré. Naj-
ďalej sme tento rok asi hrali 
v Žiline s kapelou Šleha a 
v Martine s kapelou Bačova 
Fujara. Tento koncert bol je-
den z najlepších za tento rok, 
aspoň pre mňa. Ako som už vravel, že sme mali 3-4 
koncerty za mesiac a pre kapelu ako my je to veľmi 
dobré, tak práve to by sme chceli do budúcna zmeniť 
a mať tých koncertov určite viac, a z toho dôvodu do 
budúcna chystáme pre našich fanúšikov prekvape-
nie. Dúfame, že nás to posunie opäť niekam ďalej. 
No nebudem už prezrádzať naše plány do budúcna, 
nechajte sa prekvapiť!

Ostávate pri doterajších hitoch, alebo pribudnú 
aj nové pesničky?

Tak, neviem či sa to dá nazvať hitmi, ale môžem po-
vedať, že pesničky ktoré sme nahrali minulý rok na 
Demo s názvom 140, sa medzi ľuďmi, aspoň v našom 
okolí, trošku uchytili. Najviac asi skladba Stratená, 
ktorú by som nazval takým hitom Reflexu, lebo 
väčšina našich fanúšikov alebo ľudí, ktorí nás videli 
len párkrát a s ktorými som sa stretol, vraveli o tejto 
skladbe, že má jednoduchý a ľahko zapamätateľný 
refrén. Ale ja osobne túto skladbu nemám rád. A či 
pribudnú nové pesničky? Nové pesničky pribudnú 
určite, už pomaly pribúdajú a práve na poslednom 
koncerte sme nové dve skladby predstavili. Ďalšia 
tvorba nových skladieb visí v otáznikoch, ale ako som 
už vravel v odpovedi na predošlú otázku, nechajte sa 
prekvapiť.

Máte ako kapela aj nejaké svoje porekadlo, prís-
lovie, životnú múdrosť, ktorou sa riadite?

Na túto otázku odpoviem za seba, ale myslím si, že 
by tak odpovedali aj ostatní členovia kapely: Rob to, 
čo ťa baví a choď za svojím snom!

Stíhaš naplno si užívať to, čo sa okolo teba deje - 
koncerty, festivaly a iné? 

Ja si užívam každý koncert maximálne naplno, každú 
jednu sekundu na pódiu a pohľad na ľudí pod tebou, 
keď sa bavia na tvoju hudbu, je k nezaplateniu a to 
ma dobíja na pódiu toľkou energiou.

Ktorú z pesničiek Reflexu hráš najradšej?

Tak na túto otázku ani neviem odpovedať, skorej by 
som vedel odpovedať na to, ktorú najviac nemám 

rád :D , a to je práve Stratená. Ale tá, ktorú mám 
najradšej alebo najradšej hrám, to naozaj neviem, 
je ich viac. Vždy, keď sa spraví nová skladba, tak sa 
teším najviac na ňu, keď sme napr. na koncerte. Ale 
teda poviem aspoň jednu Top pre mňa a to je napr. 
skladba NEVERNÁ.

Nakoľko ste zväčša chlapčenská ka-
pela, točí sa okolo vás veľa dievčat?

Na túto otázku by ste sa mali asi opýtať 
nášho bubeníka :D , ten s tým má asi 
najlepšiu skúsenosť. A čo sa týka mňa, 
tak sem-tam niekto pribehne po kon-
certe, alebo po koncerte si nájdem na 
FB nejakú tu žiadosť o priateľstvo. Ale 
vravím, stáva sa to len sem-tam, aspoň 
u mňa. Najviac som to pociťoval asi po 
tom, čo sme sa objavili v ČSMT, že nás 
ľudia častejšie spoznávali, ale už aj to 
pominulo. Budeme sa do budúcna 
snažiť, aby nás ľudia na ulici spoznávali 
častejšie, ale to je opäť budúcnosť.

Čo je najväčšia méta v tvojej hudob-
nej kariére?

Je dobré, tu na Slovensku, držať sa 
nohami na zemi, pretože práve u nás 
je veľmi ťažké sa presadiť. Ale môj 
najväčší sen je živiť sa tým, čo robíme, 
teda živiť sa hudbou. Ale to je zatiaľ 
ozaj len snom.

David Maniaček: Každý koncert si užívam maximálne!

■ Erik Formánek

NOSTALGICKÉ OHLÉDNÚCÍ...

Skromne sme žili, stačiu nám aj chleba masný, 
jaksik lepší, veseuejší sme byli a hlavne ščasní.

Ramolky sme hráli venku, gulečník zas tata v šenku, 
baby ze sklíčkem o jednej noze skákali si panáka, 
každý mjeu slépky, svine, kačeny či moráka.

Na hody sme sa tešili, zvlášč na cukrovú vatu, 
na nejaké drobné na kolotoč od mamy alebo krsného tatu.

Vodní uávka s kýblama glajtovýma, malovanýma ručne, 
ze šporheltem a šichtovým myduem vedlá sebja nerozlučne.

Rebarborová taška ze stopek z její velikých listú, 
krumpolových puacek večer s čajem, 
hodne česnekových a prepečených, ževraj na zničení hlístú.

Plný potok rakú, ryb, pijavic, kačen a husí, 
omáchaného prádua v nem, né jak fčil, ked sa vám prejít 
 prez neho hnusí.
Fšady plno strešní, jabúček a trnek, 
pro šeckých studňa alebo hydrant a na nem objesený 
 plechový hrnek.
Venku plno ludzí, co vječne povidat si co mjeli 
a všady džavot dzecí, enem aby sme nezapomjeli.

A místo bazénu pozinkované vane ze sunkem zehrítú vodú 
a ten úžasný vztah ludzí ze zvírencama a hlavne s prírodú.

Až nevím, či na to nejaké suová stačá, 
ale už fčil sa mi do očú suze tuačá.

Škoda, že sa spátky nemožeme vrácit šeci 
a že to už nezažijú naše a ani jejích dzeci.

Skromne sme žili, stačiu nám aj chleba masný, 
jaksik lepši, veseuejší sme byli a hlavne, hlavne ščasní.

■ pozdravuje Vás Suávek z Kuchyne

Niečo malé a vianočné si môžete
vytvoriť v tvorivých dielničkách

pre malých aj dospelých.

Príďte príjemne a sladko
stráviť nedeľu, ochutnať

a zakúpiť si zákusky.
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Partner pre revitalizáciu Vašich bytových domov

Bezplatná linka 
0800 500 144

www.pmgstav.sk

Kontaktná osoba pre Váš región +421 908 916 635,e-mail: info@pmgstav.sk 

Android Code Summer 
2013 alebo najobľúbenejšia 

aplikácia Slovákov

Timotej Rybár, študent 2. ročníka Súkromnej 
strednej odbornej školy VIA HUMANA je zná-
my svojimi programátorskými zručnosťami 
nielen v škole, ale aj v slovenskom progra-
mátorskom svete. Teraz ho chceme predsta-
viť ako Android vývojára, ktorý bol verejným 

hlasovaním odmenený - spomedzi viac než 90 
ostatných /vrátane vývojárskych spoločností 
a firiem/ - cenou za najobľúbenejšiu Android 
aplikáciu zo Slovenska. Appka „Slovenské 
Televízie“, ktorú naprogramoval, umožňuje 
streamovanie českých a slovenských televízií 
priamo do smartfónu.
Gratulujeme, Timotej!

Mesto Gbely pozýva na

ViANOčNÝ KONCeRt 
DH MÁJOVANKA

v sobotu 14.12.2013 o 16:00 hodine
v Dome kultúry Gbely.

Tel./fax: 034 / 6621 764
Mail: kultura@gbely.sk 

Vstupné:
Predpredaj 3,-€  (od 02.12.2013 - 13.12.2013)

Na mieste: 5,-€

■ Via Humana

tradičná zima 
s netradičným destilátom

Sychravé jesenné večery už čoskoro vystrieda 
prvý sneh a prechádzky po vonku nahradia dlhé 
večery s priateľmi v príjemnom teple domova. Ak 
chcete prekvapiť hostí čímsi netradičným, siahni-
te po exkluzívnych „budíkoch“ od Rudolfa Jelínka!
Hľadáte výnimočný prípitok, 
s ktorým sa aj všedná chvíľa 
zmení na špeciálnu príleži- 
tosť? Trnkovica a Mirabelkovica 
z radu netradičných destilátov 
spoločnosti RUDOLF JELÍNEK sú 
to pravé pre vás. Obe „špecia-
litky“ so 100% podielom ovo-
cia sa vyrábajú z pôvodných 
českých surovín, ktoré dostať 
iba v obmedzenom množstve 
– každý dúšok si tak treba poriadne vychutnať!

Nechajte sa zviesť nespútano-
sťou Trnkovice z plodov divo 
rastúcich kríkov trnky, ktoré 
boli ponechané na kríkoch 
počas prvých mrazov. Časť 
obsiahnutých trieslovín sa tak 
v nich premenila na nerozpust-
né zlúčeniny a dovolila vznik- 
núť výslednej nevšednej chuti.
Ak máte chuť na ten najjem-
nejší destilát, siahnite po 

Mirabelkovici. Vyrába sa iba zo zdravých a vyzretých 
plodov divo rastúcich odrôd 
mirabeliek. Jej jemná a 
neobvyklá vôňa i chuť vás 
príjemne prekvapia.
Trnkovicu i Mirabelkovicu 
700ml, ktoré teraz nájde-
te výhradne v sortimente 
veľkoobchodu METRO, 
odporúčame podávať pri 
izbovej teplote. Iba tak sa 
totiž dokonale rozvinie ich 
unikátna vôňa a chuť.
Na zdravie!

Senica sa spája 
pre lepšie Vianoce

Milí Seničania!
Pomôžte nám pomáhať. Spojme sa v snahe 
urobiť lepšie Vianoce rodinám a deťom, kto-
ré si to zaslúžia.
Môžete prispieť hračkami, písacími a hygienickými 
potrebami – vecami, ktoré sú pre mnohých sa-
mozrejmosťou. Svoje dary môžete priniesť do Zá-
horského osvetového strediska, do Infosenu alebo 
do priestorov evanjelickej cirkvi v Senici, od 20. no-
vembra do 20. decembra 2013. Darčeky budú roz-
delené a odovzdané deťom spolu s prekvapením.
Oficiálne odovzdávanie darčekov prebehne v hlav-
nom programe, ktorý sa bude konať v poobedných 
hodinách na námestí vo Vianočnej dedine v Senici 
a vyvrcholí v podvečer Vianočným benefičným 
koncertom v Evanjelickom kostole.  Pomôžu nielen 
Senickí umelci Janko Slezák, Viera Šusteková, sku-
pina Chili, Evanjelický cirkevný zbor, príde vystúpiť 
aj hosť Denis Lacho.
Autorom projektu je OZ Element a Kresťanské cen-
trum AC. Ďalej pomáhajú Evanjelická cirkev, Mesto 
Senica, MsKS Senica, Infosen, Rímsko-katolícka 
cirkev, Naša Senica, Záhorácke rádio, Záhorák, Zá-
horí, Senicko – Skalicko, ProZáhorí, Záhorské osve-
tové stredisko, TV Sen, Čajovňa Pohoda.

■ OZ Element, Senica



13DECEMBER 2013www.prozahori.sk

 futbal

sport

 moravsko-slovensky bezecky pohár

 squash

        Výsledky:
■ Konečné poradie dievčatá
1.    Juríčková Barbora, SZŠ Gorkého 4, Skalica
2.    Sedláčková Lívia, SZŠ Gorkého 4, Skalica
3.    Romanová Ema, SZŠ Gorkého 4, Skalica

■ Konečné poradie chlapci
1.    Špaček Ján, SZŠ Gorkého 4, Skalica
2.    Krakovský Jakub, Gymnázium Skalica
3.    Medlen Richard, SZŠ Gorkého 4, Skalica

»

 sach  tanec
ďalšie výrazné úspechy 

mladých tanečníkov

Mladý nádejný 
pár Marian Hlaváč 
a Vendulka Hrnči-
ríková sa zúčast-
nil všetkých troch 
m a j s t r o v s t i e v, 
ktoré sa v tomto 
roku konali. A to 
Majstrovstvá ČR 
2013 v štandard-
ných tancoch, 
Majstrovstvá ČR v latinskoamerických tan-
coch, a dokonca kráľovskej disciplíny - Majs-
trovstvá Českej republiky v 10 tancoch, čo je 
súťaž v kombinácii štandardných i latinsko-
amerických tancov.
A ako bojovali? V štandarde získali 13. miesto, v la-
tine 9. a v 10 tancoch uhájili 9. miesto. Marian a 
Vendulka majú skúsenosť už aj z medzinárodných 
súťaží. Na HRADEC KRÁLOVÉ OPEN 2013 v STT tan-
covali finále a umiestnili sa na 4. mieste a v LAT si 
vytancovali bronzovú medailu.

V sobotu 16. novembra 2013 sa konal XIV. ročník ČEZ 
Grand Prix Jihomoravského kraje v športovom tanci 
v Hodoníne. Štartovalo 248 párov v dvadsiatich po-
stupových a dvoch pohárových kategóriách. Marian 
a jeho tanečná partnerka Vendulka si z Hodonína 
odviezli dve zlaté medaily. Porotou boli ohodnotení 
ako najlepší tanečný pár v STT aj v LAT v kategorii 
JUN 1. Z úspechu mali veľku radosť.

Ďalšou dôležitou previerkou ich výkonnosti v kon-
kurencii najlepších párov v ČR budú Majstrovstvá ČR 
v latinskoamerických tancoch, ktoré sa budú konať 
25.1.2014 v Hodoníne. Príďte podporiť talentovaný 
tanečný pár v súboji o titul Majstra ČR v latinsko-
amerických tancoch do Hodonína.

■ Veronika Dujsíková

Školské majstrovstvá okresu 
žiakov v zrýchlenom šachu

V piatok 25. októbra 2013 sa konali Školské maj- 
strovstvá okresu Skalica žiakov a žiačok v zrýchle-
nom šachu v priestoroch Hotela Patriot v Skalici.
Partnerom podujatia bolo OZ ProZáhorí.sk a Hotel Patriot 
ako partner poskytol vhodné priestory pre celý priebeh 
podujatia a podporu súťažiacim. Usporiadateľom týchto 
majstrovstiev bolo Centrum voľného času v Skalici.

Hralo sa Švajčiarskym 
systémom na 7 kôl 
s hracím tempom 
2×15 min. na partiu, 
bez zapisovania ťahov. 
Žiaci boli rozdelení 
do 2 kategórií – sa-
mostatné turnaje pre 
žiakov a žiačky, žiaci 
a žiačky škôl okresu 
narodení 1. 9. 1998 a 
mladší. Súboje medzi 
sebou nakoniec rozoh-

rali len žiaci zo Skalických škôl – Súkromná základná škola 
Gorkého 4 /12 hráčov/, ZŠ Vajanského /1 hráč/, ZŠ Strážnic-
ká /5 hráčov/ a Gymnázium /2 hráči/.

Na Školské majstrovstvá Trnavského kraja postúpili prví 
traja z každej kategórie (3 chlapci a 3 dievčatá). Najúspeš-
nejším hráčom v jednotlivých kategóriách boli odovzdané 
víťazné poháre. ■ Veronika Dujsíková

Na futbalovom turnaji sa stretli 
úplne najmenšie deti

V nedeľu 27. októbra 2013 sa v telocvični ZŠ Gbely 
odohral futbalový turnaj úplne najmenších detí – 
Záhorácky turnaj detí ročník 2008 a ml.
Organizátorom tejto akcie bolo Mládežnícke futbalové 
centrum Viktória v spolupráci s OZ ProZáhorí.sk. Turnaj sa 
uskutočnil za účasti tímov: Gbely, RSM Hodonín, ČSFA Ma-
lacky, FK Rača a SK Líšeň. Rodičia a diváci mali možnosť vi-
dieť, ako deti vedie pekne hrať futbal a čo všetko sa z neho 
naučili. A veru bolo sa na čo pozerať, chlapci a dievčatá 
predviedli naozaj zaujímavé súboje, na ktoré budú dlho 
spomínať.

■ Vladimír Winkler

        výsledky jednotlivých zápasov:

Výsledky a tabuľka sa nevyhlasovali, každý hráč si od-
niesol pamätný diplom, medailu a sladkosti.

»
Rača – Líšeň  0:5
Gbely – Malacky  0:1
Líšeň – Hodonín  4:0
Rača – Gbely  0:0
Hodonín – Malacky  0:0

Gbely – Líšeň  0:6
Rača – Hodonín  1:1
Líšeň – Malacky  2:2
Hodonín – Gbely  2:1
Malacky – Rača  2:0

       výsledky:  muži do 40: 1. R. Valent, 
behame.sk, 0:35:03; 2. L. Durďák, SDH Rohatec, 
0:35:13; 3. P. Lopušný, BA, 0:35:24; 40+: 1. J. Miš-
keřík, Lipov, 0:36:22; 2. M. Almáši, behame.sk, 
0:36:40; 3. D. Tomčal, Lipov, 0:36:52; 50+: 1. P. Por-
tášik, AŠK Skal., 0:36:58; 2. J. Veverka, AC Čejkovice, 
0:37:22; 3. V. Guliš, D. Bojanovice, 0:37:42; 60+: 
1. V. Varmuža, BK Hod., 0:41:28; 2. M. Kresánek, BA, 
0:43:13; 3. M. Mikuš, Radošovce, 0:43:32; 65+: 1. 
J. Šohaj, Uh. Brod, 0:43:34; 2. P. Stolárik, ZŠK Vrbové, 
0:44:49; 3. J. Pedersen, Textile House, 0:47:16; 70+: 
1. V. Novák, Žel. studnička, 0:42:58; 2. K. Petöcz, BA, 
0:46:29; 3. J. Kocák, Junior Holíč, 0:50:19; ženy do 
35: 1. S. Vnenčáková, Triatlon team TT, 0:39:30; 
2. R. Komarňaská, TT, 0:39:36; 3. V. Otrubová, BA, 
0:40:24; 35+: 1. Z. Slafkovská, BA, 0:40:49; 2. R. 
Klčová, Družba PN, 0:41:24; 3. K. Kaczorová, AjMy- 
SmeBeh:), 0:45:05; 45+: 1. M. Durnová, Atlantis-
-BRANOPAC, 0:43:38; 2. Z. Stoličná, RunForFun BA, 
0:44:09; 3. A. Portášiková, AŠK Skal., 0:44:44

»

Squash extraliga: 
víkend Barbarov bez prehry
Legendárne squashové centrum IMET v Bratislave sa 
počas uplynulého víkendu stalo centrom squasho-
vého diania na Slovensku.
Najlepší squashisti krajiny tu odoh-
rali 3. a 4. kolo Slovenskej squasho-
vej extraligy. Skalickí Barbari v zlo-
žení Ondřej Uherka, Juraj Spáčil, 
Richard Taranda, Róbert Trnovec a 
Marek Gula aj naďalej prekvapujú 
oveľa skúsenejšie extraligové kluby. 
Na ich raketách si tentokrát vylámali 
zuby tri bratislavské tímy. Cenné víťazstvá posúvajú Skalicu 
po polovici súťaže na výborné štvrté miesto.

        Výsledky 3. a 4. hrací deň 
30.11.-1.12. 2013 Bratislava:
Barbar Skalica - IMET Bratislava B 3:2 na zápasy
Barbar Skalica - 1.SSK Bratislava 3:2
Barbar Skalica - Fajn Bratislava 4:0
Barbar Skalica - Squahspark Martin -:-
(Martin pre chorobu nepricestoval)

        tabuľka po 2. štvrtine 

»
■ red

Ondřej Uherka

Malacká desiatka
opäť na starej trati

V sobotu 9.11. sa uskutočnil jubilejný 30. ročník 
behu Malacká desiatka. Napriek daždivému počasiu 
a tomu, že v tento deň prebiehali župné voľby, účasť 
bežcov bola hojná. Takmer 150 detí, dorastu a juni-
orov a vyše 200 bežcov v hlavnom závode na 10 km.
Po vlaňajšku sa beh vrátil na starú trať smerom na Vinohrá-
dok a späť. Prvý dobehol do cieľa René Valent behajúci za 
klub behame.sk, zo Záhorákov Jabloničan Marek Polakovič, 
celkovo na 5. mieste. Medzi ženami bola prvá trnavská tri-
atlonistka Soňa Vnenčáková, medzi Záhoráčkami tradične 
kraľovala výborná Erika Farkašová - do cieľa dobehla ako 5. 
zo žien do 35 rokov.

Rozhodcom sťažili prácu viacerí bežci, ktorí v cieli nemali 
štartovné číslo v predu na odeve a nebolo tak možné prira-
diť získané časy štartujúcim bežcom. ■ red

»
Por. Družstvo stretnutia zápasy body

1. IMET A Bratislava 29:3 8:0 45
2. HNTN A Bratislava 26:6 6:2 40
3. Relaxy Hlohovec A 22:9 7:1 37
4. BARBAR Skalica 20:12 5:3 33
5. SC Piešťany 12:20 4:4 24
6. IMET B Bratislava 12:20 3:5 23
7. 1.SSK Bratislava 8:22 1:7 17
8. Fajn Club Bratislava 7:24 1:7 17
9. SquashPark A Martin 6:26 1:7 11
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AŽ

O2 predajòa
OD Tesco, Mallého 53
909 01 Skalica

Ananásové prekvapenie
Korpus:
400 g hladkej múky, 1 kávová lyžička sódy bikarbóny, 1 kávová 
lyžička prášku do pečiva, 2 celé vajcia, 350 g práškového cukru, 1 
konzerva ananásu (vrátane šťavy)
Všetko spolu zmiešame a vylejeme na vymastený a múkou vysypa-
ný plech. Ananás sa použije celý aj so šťavou a zašľahá sa do cesta (mixérom)!
Poleva:
180 g práškového cukru, 150 ml 30% smotany (šľahačkovej), 100 g masla, 1 vanilkový cukor, 50 g kokosu
Maslo rozpustíme, pridáme cukor, vanilkový cukor, smotanu, povaríme, pridáme kokos, premiešame 
a vylejeme na teplý koláč.

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

■ Dobrú chuť praje
Mgr. Lucia Brutovská

Zábavno-obchodné centrum MAX Skalica vás 
srdečne pozýva na „Vianočné dni“, ktoré sú 
už tradične spojené nielen s predvianočnými 
nákupmi, ale aj s kultúrnym programom. Vaše 
nákupy v obchodnom centre budú spríjemňo-
vať pozvaní účinkujúci.

Aj tento rok sme pre našich návštevníkov pripravili na 
celý mesiac december kultúrny program.

Prvú adventnú nedeľu vás potešia svojím vianoč-
ným vystúpením deti zo SMŠ Slniečko a žiaci zo SZŠ 
Štvorlístok.

V sobotu 7.12. oslávte spolu s nami 6. narodeni-
ny otvorenia ZOC MAX. K oslave 
narodenín neodmysliteľne patrí 
Mikuláš, ktorý so svojimi pomoc-
níkmi poteší najmä detských náv- 
števníkov. Hlavným hudobným 
hosťom bude Martin Harich, 
ktorý v rámci koncertného 
turné „Nech“ odohrá narode-
ninový koncert.

Na návštevníkov 7.12. čaká 
ešte prekvapenie v podobe 
narodeninových zliav - od 20% 
vo vybraných prevádzkach, 
ktoré budú označené nálep-
kou „narodeninová zľava“.

Tretiu adventnú nedeľu vy-
stúpia študenti SSOŠ Via Hu- 
mana so svojim programom, via-
nočnými scénkami a divadielkom. 
Poslednú, štvrtú adventnú ne-
deľu zavíta do obchodného centra 
Santa Claus, za ktorým môžu de-
tičky prísť a „prezradiť“, aký darček 
by si želali pod vianočný stromček.

Milí čitatelia, takže určite máte 
o dôvod viac prísť práve do nášho 
obchodného centra. Príjemne a 

pohodlne pod jednou strechou môžete nakúpiť široký 
sortiment rôzneho tovaru od oblečenia, obuvi, šper-
kov, vôní, až po veci každodennej potreby. Atmosfé-
ru Vianoc dopĺňajú už tradične Vianočné trhy. 
Deti sa tu navyše môžu zabaviť na rôznych detských 
atrakciách a rodičia si tak môžu oddýchnuť v príjem-
nom prostredí kaviarní. Verím, že vás taktiež zaujme 
aj decembrová ponuka filmových predstavení v sieti 
kín CINEMAX, či už v 2D, alebo v 3D projekcii.

Tešíme sa na Vašu návštevu a želáme Vám 
príjemné nákupy.

viac info na: www.zocmax.sk

Vianočné dni v ZOC MAX Skalica

Vianočné 

           dni
v ZOC MAX 

     Skalica

  1. 12. 2013  SMŠ Slniečko, SZŠ Štvorlístok - vianočné 

                                   vystúpenia detí

  7. 12. 2013  Mikuláš + oslava 6. narodenín

                                   ZOC MAX Skalica s koncertom  Martina Haricha

15. 12. 2013       Scénky a tvorivé dielne - SSOŠ VIA HUMANA

22. 12. 2013   Príchod Santa Clausa - zábavný program                                            

   1. 12. 2013  -  24. 12. 2013  Vianočné trhy

 program začína vždy o 14:00 hodine
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Študentka medicíny je na skúške            
z anatómie, profesor jej ukazuje              
kostru a pýta sa:
- Povedzte mi, kolegy a, aké                  
pohlavné orgány boli v tejto panve?
- Mužské?
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk
Hrajte o CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja. Správnu odpoveď pošlite do 27.12.2013 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: „...a musím kvôli tomu chodiť aj ja?“. Výherca z minulého čísla: Jozefína 
Vávrová, Cerová . Výherca získal 2 lístky na koncert INEKAFE Piatok 13.ho.

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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Horoskop
BARAN
Vedie vás túžba po dobrodružstve a pozná-
vaní. Niečo z toho, čo ste sa naučili, môžete 

onedlho aj zúročiť. Koncom roka sa totiž objaví zaujíma-
vá pracovná príležitosť. 

BÝK
Začiatkom mesiaca nebude chýbať vzru-
šenie. Zariadiť treba aj isté majetkové zá-

ležitosti. Neskôr budete riešiť dilemu, či sa zbaviť na-
hromadenej práce, alebo radšej relaxovať, či dokonca 
dovolenkovať.

BLÍŽENCI
Rodina, láska, potešenie a peniaze. Pre 
mnohých životné priority. Tento mesiac sa 

nevyhnete žiadnej z týchto kľúčových tém. 
RAK
Vybavovačky, kopa rutinnej roboty, poho-
vory, u niektorých termíny u lekára, u iných 

diéty a drina v telocvični - to sú témy prvých troch 
týždňov. Musíte toho stihnúť čo najviac, lebo koncom 
mesiaca vás na plný úväzok zamestnajú rodinné a part-
nerské záležitosti.  

LEV
Tento mesiac budete mať do činenia s ne-
zvyčajne vysokými sumami. A konečne si 

začnete naplno užívať. Záver decembra už bude viac 
zameraný na prácu a prípadné zmeny v životnom štýle. 

PANNA
Tento mesiac budete riešiť otázniky okolo 
rodiny, bývania a financií. Koniec decembra 

prinesie navyše veľa vzrušenia a zábavy.
VÁHY
Témou prvého týždňa sú podivné, u mno-
hých dokonca utajované aktivity. Okrem 

toho vás čaká množstvo príjemných stretnutí a rozho-
vorov. Záver decembra prinesie zmeny, ktoré pozitívne 
ovplyvnia rodinný život. 

ŠKORPIÓN
Nové zárobkové možnosti vás nenechajú 
ľahostajnými. Až koncom mesiaca sa od pe-

ňazí čiastočne odpútate a nájdete si čas aj na seba a na 
ľudí zo svojho okolia. 

STRELEC
Začiatkom decembra intenzívne pracujete 
na svojej premene. S každým ďalším dňom 

rastie vaše sebavedomie a to vám pomáha klásť si 
smelé nové rozhodnutia. Patrí k nim aj aktívna snaha o 
zlepšenie finančnej situácie. 

KOZOROŽEC
Posledný decembrový týždeň môže byť 
dôležitým medzníkom. Nenechajte sa 

zaskočiť a dôkladne si naplánujte svoju budúcnosť. 
Koncom mesiaca tak budete môcť priamo vstúpiť do 
nového života.  

VODNÁR
Prvá polovica mesiaca bude mimoriadne 
spoločenská. Potom ale zatúžite po samote, 

aby ste sa dokázali sústrediť a zvládnuť čosi zvláštne, 
ale dôležité.

RYBY
Chcete sa pracovne presadiť a prvé týždne sa 
naozaj oplatí na to zamerať, hoci vás bude 

rozptyľovať aj kadečo iné. Záver mesiaca už bude patriť 
najmä priateľom.

■ www.astrotouch.com 

sudoku
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Rozličné produkty cez knihy, keramiku, oblečenie až 
po elektrotechniku dali darcovia na predaj na Blší 
trh Skalického útulku. V nedeľu 17. novembra od de-
siatej hodiny ráno ste si mohli rozličné predmety za- 
kúpiť a tak pomôcť ku skvalitneniu života v Skalic-
kom útulku.
Počas jedineč-
ného podu-
jatia, ktorého 
idea vznikla po 
slabom treťom 
ročníku bene-
fičného festi-
valu, bolo okolo predajného miesta umiestneného v zábav-
no - obchodnom centre MAX Skalica stále rušno.
O 16:00 hodine sa začal kultúrny program, ktorým sprevá-
dzala verná priateľka Skalického útulku Romana Bocková. 
Počas podujatia sa pred divákov postavili umelci ako Mário 
Fiantok, Kamila Kozinová, Miroslav Havlát a Barbora Tomí-
ková z tanečného klubu Classic Hodonín. Nechýbala ani hu-
dobná skupina The Reflex a tanečná skupina Extravaganza. 

Počas podujatia 
sa predstavili 
v špeciálnej pre- 
hliadke aj psíci, 
ktorí sú stále oby- 
vatelia skalické-
ho útulku.
Počas celého po-

dujatia sa v priestoroch Skalického MAXu pohyboval mas-
kot útulku, s ktorým sa mohli deti fotiť a ktorého opätovne 
zapožičala Súkromná stredná odborná škola VIA HUMANA 
Skalica. Blšieho trhu sa zúčastnil aj predseda OZ ProZáhorí.
sk Milan Roman. Celkový výťažok z podujatia je 236,07 €.
Novinkou Skalického útulku je aj takzvaný „giftbox”, ktorý 
je umiestnený pri vstupe do predajne Tesco. Giftbox skalic-
kého útulku je určený predovšetkým na materiálnu pomoc 
(konzervy, pamlsky), ktoré môžete zakúpiť počas nákupu 
v obchodnom centre.

Prvý Blší trh v Skalici
Jedno staré a dlhé roky nemen-
né príslovie nám káže, že opa-
kovanie je matkou múdrosti. 
Opakovať, či pripomínať si mô-
žeme hocičo. Jeden si opakuje 
vedomosti získané v škole, iný si 
rád pustí starší film, aby sa uis-
til, že si ešte dej filmu správne 
pamätá. Tretí si sadne len tak doma za klavír, aby 
si prehral všetky durové či molové stupnice. Tiež si 
v podstate opakuje prstoklady, čo sa kedysi naučil.
V obci Dojč partia nadšencov zoskupená pod ná-
zvom „Akčný výbor Dojč“ pristúpili k opakovaniu 
troška odlišným spôsobom a teda načreli do iného 
súdka, než ako je to bežné. V nedeľu 17.11.2013 
zorganizovali a úsmevným spôsobom predviedli 
prítomným divákom tretí ročník recesie „Spomien- 
ka na udalosti zo 17.11.1989“. Nemusím hádam 
pripomínať, čo sa v daný pamätný deň roku 1989 

a dni nasledujúce dialo vo vtedaj-
šej Československej socia- listic-
kej republike. „Recesisti Dojčané“ 
v spolupráci s hercami Záhoráckeho 
divadla doslova detailne predviedli 
názornú ukážku, ako to vtedy u nás 
vo väčšine miest vyzeralo.
Akčné výbory VPN na tribúnach 

vyzývajúce národ a ľudí na odpor proti komunistickému 
nepriateľovi, proti nim hordy príslušníkov SNB majúcich vo 
svojich radoch príslušníkov Ľudových milícií. Manifestácie, 
vodné delá polievajúce ľadovou vodou manifestujúcich, kví-
lenie eSeNBáckych sirén, eŠTéBáci provokujúci v predných 
radoch protestujúcich, štrngot kľú- čov... chýbal snáď len 
policajný fotograf, ktorý všetko vtedy v roku 1989 fotil zo 
striech budov OD Cieľ a hotelu Branč v Senici...
Tohto dnes nahradili v dobrom slove zmysle všadeprítomní 
novinári a fotografi, s obľubou prezývaní paparazzi. Nechý-
bala ani ona povestná pieseň „Ať mír zůstává dál s touto kra-

jinou“ a divadelníci Záhoráckeho divadla 
úspešne parodujúci povestné, no dnes už 
úsmevné výroky našich vtedajších /vlastne 
v roku 1989 ešte iba budúcich/ politikov.
No a samotná recesistická akcia nebola len 
spomínaním na časy spred 24 rokov, lež 
aj citlivým poukázaním na momentálnu 
politickú kultúru Slovenska. V očiach prí-
tomných divákov jednotlivé scény až príliš 
často evokovali podobnosť so súčasnými 
kauzami typu Gorila a im podobnými, čo aj 
dávali súhlasne najavo potleskom a prita-
kávaním, či dokonca nespokojným „ofrfla-
ním“ problému.
Čo dodať? Asi len toľko, že opakovanie je 
naozaj matkou múdrosti, a čím viacej si bu-
deme opakovať naše ešte len nedávne de-
jiny, tým viac sa nám vryjú do pamäti, aby 
sme ich mohli predávať v tejto, zatiaľ ešte 
neprikrášlenej podobe aj ďalším budúcim 
generáciám.

„Recesisti Dojčané” spomínali na udalosti zo 17. 11. 1989

Blahoželanie k 60 rokom života 
pani Gitke Palkovičovej z Kopčan

Nepozeraj mami spiatky,
teš sa z krásnej 60-tky.
Veď život rýchlo letí ako šíp,
ako ho najlepšie prežiť, nevie nik.
Nech krásne spomienky z mladosti sa k Tebe vrátia
a všetky zlé sa navždy stratia.
Nech tento krásny deň dá Ti úsmev a radosť len.
Nech každý ďalší rok dá Ti len šťastný krok.
Nech navždy Tvoja dobrá duša rastie,
nech dá Ti Pán Boh lásku, zdravie, šťastie.

Všetko najlepšie Ti praje manžel Lacko,
Tvoje deti Veronika a Ondrej, zaťko Peter,
vnúčatá Tamarka, Timko, Tomáš a Marek.

K blahoželaniu sa pripája rodina Puškáčová
■ Marian Holenka, eMHart agency ■ Veronika Dujsíková


