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Humor je soľ zeme a kto je ním dobre posolený, vydrží dlho čerstvý.

V marci vo voľbách sme 
my občania rozhodli 
o prezidentovi Slovenskej 
republiky, ktorý bude 
ako hlava štátu vládnuť 
nasledujúcich 5 rokov. 
Budeme mu všetci spoločne 
držať palce, aby našu 
krajinu viedol ku spokojnosti 
čo najväčšej časti populácie 
a naše Slovensko rozkvitalo 
pod jeho vedením ako jar, 
ktorú vidíme v týchto dňoch 
všade okolo nás.

Tento mesiac môžete opäť 
slobodne rozhodovať, a to 
konkrétne o poukázaní 
vašich 2% zaplatenej 
dane. Ak sa ich rozhodnete 
venovať nášmu OZ, 
prispejete k zlepšeniu života 
práve v našom regióne. 
Čitatelia nášho mesačníka 
a návštevníci webovej 
stránky sú pravidelne 
informovaní o aktivitách 
združenia, ktoré pomáha 
v tomto našom regióne 
či už organizáciám alebo 
občanom. Tlačivo nájdete 
na strane 14.    Ďakujeme.

Všetkých ľuďom s dobrým 
srdcom prajem peknú jar.

          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
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Karel Čapek

Nová keramická magnetická 
tabuľa v škole vo Vrádišti

OZ ProZáhorí.sk poskytlo finančný dar Základnej školy 
s materskou školou vo Vrádišti na zakúpenie novej škol-
skej tabule.

Počas návšte-
vy školy nás 
riaditeľka Mgr. 
Mária Karaso-
vá previedla 
po priestoroch 
budovy školy 
a samozrej-
me nesmela 

chýbať ani trieda, ktorú zdobí nová keramická magnetická 
trojkrídlová tabuľa. Ako deti povedali, nová tabuľa sa im páči a 
hneď nám aj ukázali, ako sa im na nej dobre píše.
Sme radi, že sme mohli prispieť k zlepšeniu výuky na škole as-
poň takouto formou. ■ Veronika Dujsíková

Na charitu sa vyzbieral plný 
kamión potrebných vecí

V sobotu 29. marca 2014 v čase od 8.00 do 12. hod. sa ko-
nala v útulni pri Františkánskom kostole v Skalici Jarná 
humanitárna zbierka, ktorú organizovala Farská charita 
Skalica.
Zbieralo sa oblečenie, 
obuv a rôzne iné po-
trebné vecí pre deti 
a dospelých, ktoré 
môžu ešte pomôcť 
a poslúžiť tým, čo 
to veľmi potrebujú. 
Priestor vyhradený na 
tento účel sa rýchlym 
tempom zapĺňal plnými vrecami a krabicami, ktoré prinášali ľudia 
ochotní pomôcť iným v núdzi. Veci, ktoré pomôžu núdznym ľuďom, 
priniesol osobne aj Milan Roman, predseda OZ ProZáhorí.sk.
Vďaka darcom sa podarilo naplniť celý kamión, za čo im právom 
patrí poďakovanie s odkazom, aby ich hrial dobrý pocit na srdci.

■ Veronika Dujsíková

Charitatívne podujatie pod názvom Pôstna polievka pre 
darcu sa uskutočnilo 8. marca 2014 vďaka organizátorom, 
ktorými boli Mesto Skalica, nezisková organizácia Štíbor – 
Mestské centrum sociálnych služieb, Farská charita Skalica. 
Ruku k dielu priložilo aj niekoľko dobrovoľníkov, ktorí boli 
prítomní počas celého podujatia.
Podujatie sa uskutočnilo 
za účelom vyzbierania 
peňažných ale i nepe-
ňažných prostriedkov vo 
forme trvanlivých po-
travín pre rodiny nachá-
dzajúce sa v hmotnej a 
sociálnej núdzi v Skalici. 
Každý darca dostal porciu pôstnej polievky s chlebom, ktorú bez-
platne zabezpečila firma Aproxima.
Jednalo sa o 1. ročník tohto charitatívneho podujatia, a možno po-
vedať, že zaznamenalo nečakane veľký úspech. Akcia bola naozaj 
pekná a úspešná, vyzbieralo sa v hotovosti 160 eur a množstvo 
potravín v hodnote asi za 750 eur. Finančnou hotovosťou prispel aj 
Milan Roman, predseda OZ ProZáhorí.sk. Konkrétne sa vyzbieralo:

Mlieko  75 l
Olej    44 l
Cestoviny       129 kg
Cukor   71 kg
Múka    90 kg
Ryža    65 kg
Šošovica        18 kg
Fazuľa  21 kg
Hrach   7 kg
Čaj     36 ks
Káva    8 ks
Puding  39 ks
Piškóty         20 ks
Polievka        56 ks
Konzerva        74 ks
Domáca zaváranina       122 ks
+ Sladkosti

Poďakovanie patrí všetkým darcom, ktorí neváhali a pomohli 
ľuďom v núdzi a dobrý pocit, ktorí majú organizátori po skončení 
akcie, je  záväzkom a motiváciou ďalej pokračovať v práci.

Úspešná Pôstna polievka pre darcu

■ Veronika Dujsíková
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Martin Berta 
(KDH)

bude zodpovedať 
za agendu územ-
ného plánovania 
a dopravy

Župa si zvolila piatich podpredsedov, 
platiť bude len troch

Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja si v mar-
ci zvolilo piatich podpredsedov.

Každý zvolený vicežupan 
bude zodpovedný za 
konkrétnu oblasť spada-
júcu pod kompetencie 
župy. Očakáva sa teda ich 
výraznejšie zapojenie do 
života župy. Dvaja z piatich 
novozvolených vicežupanov 
- Alžbeta Ožvaldová a Martin Zaťovič - nebudú za svoju funkciu 
poberať odmenu, náklady župy teda ostanú rovnaké ako doteraz.

„Dôležité je, že sme sa dohodli na tom, že aj keď ich je päť, tak 
sú tu stále za tie isté tri platy úplne zhodné ako to bolo v minu-
lom volebnom období. Čiže ani o jeden cent naviac,“ vyjadril sa po 
voľbe predseda BSK Pavol Frešo.

Noví podpredsedovia 
Bratislavského samosprávneho kraja:

Gabriella 
Németh 
(SMK)

bude zodpovedať 
za agendu územného 
plánovania a dopravy

Igor Bendík 
(SaS)

bude zodpovedať 
za majetok kraja 
a čiastočne 
za europrojekty

Martin 
Zaťovič 
(SDKÚ-DS)

bude zodpovedať 
za verejné 
obstarávanie, 
financie a projekty 
INTERACT

Alžbeta 
Ožvaldová 
(Most – Híd)

bude zodpovedať za 
oblasť školstva, kultúry 
a športu
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Kraj vyčlenil na sociálne služby 
takmer 25 mil. eur

Pomoc ľuďom, ktorí sú odkázaní na sociálne služ-
by, patrí aj v tomto roku medzi priority Bratislav-
ského kraja. V župnom rozpočte je na sociálne 
veci vyčlenených takmer 25 mil. €, vlani to bolo 
viac ako 24 mil. €. 

„Záleží nám na tom, 
aby sme poskytova-
li kvalitné sociálne 
služby. Každý rok na-
vyšujeme rozpočet a 
realizujeme rôzne pro-
jekty a programy na 
zvýšenie kvality života 
a poskytnutia účinnej a 
adresnej pomoci obča-
nom bratislavskej župy. 
Chceme, aby vedeli, že aj v ťažkej situácii sa na nás 
môžu s dôverou obrátiť,“ povedal bratislavský župan 
Pavol Frešo. Dôkazom toho je napríklad päť zariadení 
podporovaného bývania, ktoré umožňujú žiť ľuďom so 
zdravotným postihnutím čo najsamostatnejšie, špeciali-
zované zariadenia pre ľudí postihnutých Alzheimerovou 
chorobou, či pre deti postihnuté autizmom. V Centre pre 
rodiny v kríze a Kancelárii prvého kontaktu môžu obča-
nia vyhľadať pomoc pri riešení svojej sociálnej situácie. 

Župa v spolupráci s OZ Domov-Dúha plánuje zriadiť Bez-
pečný ženský dom, na ktorý chce čerpať peniaze z Nór-
skeho finančného mechanizmu. Sociálny program Po-
moc ženám, na ktorých je páchané násilie, odštartoval 
kraj v roku 2013 a ako prvý z ôsmich krajov vypracoval 

Regionálny akčný plán na 
prevenciu a elimináciu ná-
silia páchaného na ženách.

Bratislavská župa organi-
zuje aj rôzne akcie, ktoré 
spestrujú život seniorom, 
ako napríklad Župná olym-
piáda seniorov či Ples se-
niorov. Cieľom podujatí je 
poskytnúť aj starším oby-
vateľom kraja príležitosť na 

športovanie, pohyb a tiež zábavu.

Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsob-
nosti 15 zariadení sociálnych služieb pre rôzne cieľové 
skupiny a rôzne zdravotné postihnutia, v ktorých posky-
tuje služby takmer 1600 občanom. Okrem svojich zaria-
dení poskytuje sociálne služby aj prostredníctvom viac 
ako 110 neverejných poskytovateľov sociálnych služieb 
v rámci regiónu a celého Slovenska pre ďalších cca 2000 
občanov ročne.

Centrum pre rodiny 
v kríze pomohlo 

takmer 830 rodinám

Už päť rokov sa môžu rodiny v zložitých 
životných situáciách obracať na Cen-
trum pre rodiny v kríze, ktoré zriadil 
Bratislavský kraj.

Pomoc poskytlo takmer 830 rodinám, pri-
čom iba vlani to bolo 224 rodín. Základným 
cieľom centra je poskytnúť komplexnú, 
administratívne nenáročnú a bezplatnú 
pomoc.

„Záleží nám na tom, aby deti a rodičia 
v Bratislavskej župe mali kvalitné soci-
álne služby. Jednou z nich je aj možnosť 
riešiť svoju ťažkú životnú situáciu s pro-
fesionálmi,“ povedal predseda BSK Pavol 
Frešo.

Centrum pre rodiny v kríze predstavuje dob-
re prepracovaný systém, ktorý koordinuje 
zástupca Bratislavského samosprávneho 
kraja. Služby centra sú určené trom cieľovým 
skupinám - rodinám pred rozvodom, počas 
rozvodu a po rozvode, deťom s poruchami 
správania a rodičom a deťom pred výko-
nom, vo výkone, alebo po výkone trestu. 
Klientom pomáha prostredníctvom telefo-
nátov, listov, e-mailov či osobných stretnutí, 
ktoré realizujú najmä odborní poradcovia, 
psychológovia a terapeuti.

Uvažujete o rozvode? Rozvádzate sa? Už ste 
sa rozviedli? Máte dieťa s poruchami správania,
pozornosti či hyperaktivitou? Máte člena rodiny
vo výkone alebo po výkone trestu?

Obráťte sa na nás 
na mobilné číslo  0911 523 026
alebo e-mail centrumprerodiny@region-bsk.sk
a my vám pomôžeme vo vašej neľahkej situácii.

Koordinátor projektu:
Bratislavský samosprávny kraj,

Odbor sociálnych vecí
Projekt je určený pre rodiny

s neplnoletými deťmi
z Bratislavského kraja.

V Medickej záhrade sa bude piknikovať
Ak vás v apríli zláka jarné počasie do prírody, vyj- 
dite si na piknik. V Bratislavskom kraji sa už po 
tretí rok koná séria podujatí Piknik & Bike, z kto-
rých prvý tohtoročný piknik bude koncom apríla 
v Bratislavskej Medickej záhrade.

Projekt Piknik & Bike je jedinečný piknikovou atmosfé-
rou a zameraním na zdravý životný štýl. Niekoľkokrát 
počas cyklistickej sezóny zavedie návštevníkov na rôzne 
zaujímavé miesta nášho regiónu. Či už na bicykloch ale-
bo nie, každý, kto chce stráviť sobotu v prírode, pri živej 
hudbe a zdravých piknikových pochúťkach, je vítaný.

Otvorenie tohtoročnej sezóny pripravuje Bratislavský 
samosprávny kraj v spolupráci so Starým Mestom. Pik-
nikovú atmosféru si môžete užiť 26. apríla v Medickej 

záhrade od 13:00 do 18:00. Deky a košíky naplnené pik-
nikovým menu si môžete za poplatok zapožičať na mies-
te. Sobotu vám spríjemní 
hudobná skupina Funkiez, 
kulinárska šou a množstvo 
ďalších aktivít pre deti aj 
dospelých. Najmenších ča-
kajú hry s klaunom, aj tvo-
rivé dielne. Séria podujatí 
bude pokračovať na Deň 
detí v areáli Divoká voda 
v Čunove.

Aktuálne informácie 
nájdete na www.facebook.com/PiknikBike.
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300 študentov diskutovalo s europoslancami 
o význame Európskej únie

Volebná účasť Slovákov vo voľbách do Európ-
skeho parlamentu bola pred piatimi rokmi 
spomedzi všetkých členských krajín Európskej 
únie najnižšia. Jedným z hlavných dôvodov je 
nízka informovanosť 
občanov o aktivitách 
EÚ. Bratislavská župa 
preto v spolupráci 
s Informačnou kan-
celáriou Európskeho 
parlamentu na Slovensku pripravila diskusné 
podujatie pre študentov stredných škôl v zria-
ďovateľskej pôsobnosti kraja.

Cieľom podujatia bolo zvýšenie informova-
nosti mladých ľudí o Európskej únii, aj mobi-
lizácia mladých voličov. Akcie, ktorá sa konala 
17. marca v Bratislave, sa zúčastnilo približne 

300 študentov.

Podujatie bolo pripra-
vené pre študentov 
posledných ročníkov 
stredných škôl v kraji, 
ktorí už budú oprávne-

ní zúčastniť sa májových volieb. O význame a 
fungovaní EÚ, dôležitosti eurovolieb, dopade EÚ na 
miestnu a regionálnu politiku, či o možnosti odbor-

ných zahraničných stáží, diskutovali štu-
denti s podpredsedom Európskej komisie 
a komisárom pre inštitucionálne vzťahy 
a administratívu Marošom Šefčovičom, 
europoslancami Eduardom Kukanom, 
Katarínou Neveďalovou, Miroslavom Mi-
kolášikom, Borisom Zalom, a aj s Ivanom 
Štefancom.

„Európsky parlament je najvyšším or-
gánom Európskej únie, v ktorom sú za-
stúpení tí, ktorých volia ľudia priamo 
v území. Preto považujem tieto voľby 

za mimoriadne dôležité,“ uviedol bratislavský žu-
pan Pavol Frešo. Ako ďalej uviedol, svojou účasťou na 
voľbách do Európskeho parlamentu, ktorý je jediným 
orgánom EÚ voleným občanmi, majú možnosť pria-
mo ovplyvniť budúce smerovanie Európskej únie a jej 
dosah na ich každodenný život. Výhody členstva v EÚ 
možno podľa neho pozorovať v každodennom živote, 
no často si ich neuvedomujeme a berieme ich ako sa-
mozrejmosť, napr. možnosť voľne cestovať, možnosť 
pracovať v zahraničí či využívať európske zdroje na 
štúdium v zahraničí. Nezanedbateľné sú aj investí-
cie zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktoré 
umožnili napríklad aj stavbu cyklomosta, revitalizácie 
námestí, vybavenie škôl interaktívnymi tabuľami a 
mnoho iných pozitívnych zmien.

      Eurovoľby sa konajú 
v sobotu 24. mája.
»  

ˇ

Do verejnej fi nančnej zbierky Deň narcisov 
môžete prispieť v termíne od 31. marca 
do 18. apríla aj zaslaním SMS s ľubovoľným
textom na číslo 848 v hodnote 2 eurá v sieti 
všetkých mobilných operátorov.

Operátori odvedú do zbierky celú sumu 
a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

ˇ 
ˇ 

‚Den, ked sú 
slová zbytocné

 www.dennarcisov.sk

Číslo účtu: 2629740400/1100
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Bratislavský samosprávny kraj spustil testovací 
projekt učiteľských bytov. Zo štyroch internát-
nych izieb na internáte Strednej odbornej školy 
J. Jonáša v bratislavskej Dúbravke vybudoval dva 
dvojizbové učiteľské byty, ktoré na Deň učiteľov 
odovzdal novým nájomníkom župan Pavol Frešo.

Projekt má za cieľ pomôcť učiteľom v ich zložitej fi-
nančnej situácii a motivovať tých, čo ešte za katedrou 
ostali, aby ostali svojmu povolaniu verní aj naďalej. V in-
ternáte na Saratovskej ulici je pre mladé učiteľské rodiny 
vyčlenené celé jedno poschodie, kde postupne budú pri-
búdať plnohodnotné byty. Náklady na vybudovanie jed-
ného bytu sú cca 15 000 eur. Byty majú na 49 metroch 
štvorcových dve izby, kúpeľňu a aj vybavenú kuchyňu. 
Výška nájmu, vrátane energií je 219,60 eur.

Župan Pavol Frešo vysvetľuje túto iniciatívu kraja horšou 
pozíciou učiteľov v našom regióne, keďže v Bratislav-

skom kraji sú neporovnateľne vyššie životné náklady, 
než v iných častiach Slovenska, no v platoch učiteľov 
tento rozdiel nie je zohľadnený.

Na Bratislavský samosprávny kraj bolo podaných 8 žia-
dostí od mladých učiteľov aj nepedagogických pracovní-
kov. Výber nájomníkov je transparentný a na základe vo-
pred určených kritérií. Učitelia však stále môžu na svoje 
bývanie využívať aj už existujúce zariadenia. V minulom 
školskom roku bolo v krajských internátoch ubytovaných 
90 pedagogických a 38 nepedagogických zamestnancov 
zo škôl spadajúcich pod zriaďovateľskú pôsobnosť kraja.

Pri príležitosti dňa učiteľov 
sa župa poďakovala pedagó-
gom za náročnú a zodpovednú 
prácu, ktorú robia pre svojich 
študentov aj celú spoločnosť. 
Zároveň župan Pavol Frešo a 
vicežupanka Alžbeta Ožvaldo-
vá ocenili 20 pedagógov škôl, 
ktoré sú v pôsobnosti kraja.

„Keby si museli rodičia vybrať 

len jednu prioritu, 
tak si vždy vyberú 
svoje vlastné deti. 
A tak isto sa sprá-
va aj Bratislavská 
župa, keby sme si 
mali vybrať len 
jednu prioritu, tak 
je to tá nasledu- 
júca generácia,“ 
povedal predseda 
BSK Pavol Frešo. 
Zároveň dodáva, 
že generácie, ktoré 
prídu po nás, musia 

byť vzdelanejšie ako my, aby sa kontinuita Slovenska 
zachovávala. „Ocenenie pedagógov je skromný spô-
sob, ako môžeme poďakovať tým, ktorí naše deti 
vychovávajú a pripravujú ich do života. Pre mňa je 
to veľmi silný sviatok aj ako rodiča, aj ako župana,“ 
dodal Pavol Frešo.

Oceňovanie pedagógov na deň učiteľov je už dlhoroč-
nou tradíciou. Tento rok stredné školy v pôsobnosti kraja 
nominovali dohromady 38 pedagógov a z nich následne 
komisia na župe vybrala dvadsať ocenených.

Prvé učiteľské byty už majú svojich obyvateľov

Župa ocenila 20 pedagógov

BRATISLAVSKÝ 
MESTSKÝ MARATÓN

Každoročne na jar žije Bratislava be-
žeckými maratónmi a ani tento rok to 
nebude inak. Hneď prvý aprílový víkend 
sa športuchtiví amatéri aj profesionáli 
rozbehnú ulicami hlavného mesta.

V dňoch od štvrtého do šiesteho apríla sa pod 
hlavičkou 9. ročníka Bratislavského mest-
ského maratónu bude súťažiť v siedmych 
disciplínach. Zapojiť sa môžete do maratónu 
(42 km), polmaratónu (21 km), desiatky (10 
km), minimaratónu (4 km), štafetového behu 
(21 km) a pre deti sú pripravené detské behy 
(300 - 800m), aj preteky lezúňov (5 m).

Organizátori tento rok pripravili program aj 
pre tých menej súťaživých. V piatok o 17:00 
a v sobotu o 16:00 sa tak môžete zúčastniť 
bežeckého tréningu - History Run, ktorý pre-
vedie zúčastnených päťkilometrovou traťou 
okolo najvýznamnejších historických pamia- 
tok Bratislavy. Účastníci budú mať mož- 
nosť pri jednotlivých pamiatkach načerpať 
sily aj vedomosti počas stručného výkladu 
sprievodcu.

Počas všetkých troch dní budú športové po-
dujatie vo večerných hodinách sprevádzať aj 
hudobné vystúpenia, medzi inými aj koncert 
úspešnej slovenskej skupiny HEX.

Partnerom podujatia je už tradične aj Brati-
slavský samosprávny kraj. Podrobné informá-
cie ako aj možnosť on-line registrácie nájdete 
na www.bratislavamarathon.com.



Víkend s Feng Shui  23. - 25. 5. 2014

Ayurveda „prirodzené zdravie“  

Manažér zajtrajška

Dámske piatky v Relax centre 
  v Hoteli Patriot****     

Zážitkový seminár s názvom Zariaďte si domov pomocou Feng Shui, kde sa naučíte ako si usporiadať svoje bývanie tak, aby ste sa v ňom cítili dobre.
Súčasťou pobytu je líčenie a typy vizážistky, jógové uvolňovacie cvičenie, vírivka, prednáška o Ayurvéde.

Omladzujúci a regeneračný predĺžený víkendový program pre obnovu životnej sily, energie, optimizmu a vitality so zameraním na vnútornú náplň samotného 
bytia. Cieľom programu je nájdenie harmónie, rovnováhy, znovuobjavenie ľudskej podstaty a pochopenie svojej prirodzenosti.

Dvojdenný pobyt zameraný na komplexnú relaxáciu, zvýšenie výkonu a efektívnosti manažérskej práce, stanovení priorít a odstránenie blokov.
(ponuka pre firmy - školenia manažérov, obchodníkov, vedúcich pracovníkov)

Každý piatok od 14:00 – 21:30 hod. rezervované len pre ženy. Pripravené je pre vás chutné občerstvenie. Tešíme sa na vás!

Hotel
PATRIOT

Skalica

Viacej informací na www.patriothotel.eu
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Milan Roman je od nás a vie, že ak chceme od 
Bruselu peniaze, musíme tam mať nášho človeka 
- Záhoráka.

Milan Roman v Skalici prežil detstvo i dospievanie, 
v Bratislave počas štúdia nabral vedomosti i skúse-
nosti a vrátil sa na Záhorie, kde podnikal vo viacerých 
oblastiach. S občianskym združením ProZáhorí.sk už 
roky pomáha Záhorákom kultúrnymi, vzdelávací-
mi i charitatívnymi akciami. Po niekoľkých rokoch 
v komunálnej i celoslovenskej politike sa rozhodol 
kandidovať do Európskeho parlamentu za SDKÚ-DS.

Vo vašej reči je počuť Skalicu. Aký je váš vzťah k Zá-
horiu?

Záhorie mám priamo 
v krvi – rodičia sú zo 
Skalice, dedo je rodák 
z Kátova, bývali v Holíči. 
Pamätám si, ako mi v det-
stve hovoril, že – spisov-
ne povedané – aj skalický 
exkrement je lepší ako 
hocijaký iný (úsmev). Ne-
záhorácka vetva rodiny sa 
vždy mohla spoľahnúť, že 
vyrývačnými poznámka-
mi na náš kraj ma doko-
nale vytočí. Lokálpatrioti-
zmus v Skalici je enormný 
a ja ho stále intenzívne 
vnímam. Záhorie sú spomienky na moje detstvo i do-
spievanie s chalanmi na hokejovom štadióne, kde sme, 
samozrejme, fandili Skalici.

Prečo by hrdých Záhorákov mala zaujímať Európ-
ska únia? Je pre nich naozaj dôležitá?

Veľmi dôležitá. Lokálpatriotizmus neznamená, že si za-
vrieme oči pred okolitým svetom a budeme sa tváriť, že 
neexistuje. Európska únia výrazne ovplyvňuje náš život 
vo veľkej miere a bola by obrovská chyba vzdať sa spo-
lurozhodovania, ako ten život bude vyzerať. Nechcem 
teraz opakovať všetky tie honosné vety, že sme členmi 
spoločnej a vyspelej rodiny – poviem radšej, že naprí-
klad pre Skaličanov bol vstup do Schengenu a otvorenie 
hraníc návratom do normálu.

Ako to myslíte?

Po rozdelení Česko-Slovenska bolo v Skalici cítiť nostal-
giu za spoločným štátom. Ľudia mali u susedov prácu, 
rodiny a ostrý hraničný režim brali ako niečo absolútne 
nepatričné. Veľa ľudí vtedy pracovalo tesne za hranicami 
a nechcelo sa im veriť, že ich niekto ide cestou do práce 
kontrolovať. Namiesto troch minút, ktoré mi trvala cesta 
na bicykli, som stál dve hodiny na colnici a potom to vy-
svetľoval v robote. Zmiznutie všetkých tých nekonečných 

kolón kamiónov, z ktorých 
mali radosť akurát prostitút-
ky, proste ľudia naozaj uvítali, 
lebo im to zjednodušilo život. 
Aj o tom je Európska únia.

Voľby do Európskeho par-
lamentu narážajú na nezá-
ujem ľudí. Čo sa dá urobiť, 
aby si ľudia nedali vziať 
šancu slobodne rozhodovať o smerovaní celej Únie?

Nečudujme sa, že ľudia nechodia voliť, keď si prečítajú, 
že v Hnúšti nakúpili z eurofondov lavičky po osemtisíc 

eur. To sú nejaké špeciálne 
masážne alebo zo zlata? 
Veď je to nehoráznosť. Tie 
peniaze aj tak budeme 
musieť Únii vrátiť, aku-
rát, čo sa na tom niekto 
obohatil. A reálny prínos 
pre ľudí je nula. Nám tu 
na Záhorí padá na hlavu 
historický zámok Márie 
Terézie v Holíči, ktorý by 
si naozaj zaslúžil opraviť. 
Máme tu obce, ktoré do-
dnes nemajú kanalizáciu 
alebo vodovod. To musia 
byť projekty, ktoré Európa 
u nás podporí, potom ju aj 

bežní ľudia budú vnímať ako prínos pre svoj život.

Takže chcete európske peniaze pritiahnuť na Záho-
rie?

Presne tak. Namiesto rôznych kabaretov či mítingov, 
ktorými sa neraz politici akurát strápňujú, som sa roz-
hodol vyraziť za záhoráckymi starostami. Oni najlepšie 
vedia, čo im v dedine nefunguje, čo treba naozaj pod-
poriť, aby sa ľuďom žilo lepšie, teda „európskejšie“. Dám 
dokopy tie najlepšie nápady a budem robiť všetko preto, 
aby sa podporili z príslušných eurofondov.

Ľudia sú už na slovo eurofondy alergickí. Buď slúžia 
ako zaklínadlo, prečo musíme byť v Únii, alebo sa 
spájajú s korupciou.

To je obrovská chyba. Tie peniaze totiž k dispozícii sú a je 
našou vlastnou tragédiou, že ich nevieme poriadne vyu-
žiť. Áno, sú spojené s nespočetnou byrokraciou, ale nie je 
to lepšie ako nič? Vnímam, že mnohé strany na eurofon-
dy len nadávajú, aj Kotleba v Banskej Bystrici ich školám 
rovno zrušil, ale nech teda tí páni povedia rovno, že nám 
chcú zobrať aj to málo, čo pomáha našim cestám, ško-
lám či čističkám. Ja som rozhodnutý dotiahnuť európske 
peniaze na Záhorie a keď uvidím, že holíčsky zámok má 
novú strechu, budem sa úprimne tešiť.

ZÁHORÁK DO BRUSELU!
Milan Roman: Peniaze neprídu sami, musíte ich dotiahnuť!

MILAN ROMAN (42)  je Záho-
rákom telom i dušou. Vie, čo to 

znamená niečo vybudovať, a je hlboko 
presvedčený, že si zaslúžime byť Eu-
rópanmi prvej kategórie, mať kvalit-
né potraviny, či dobre platenú prácu 
podobne ako napríklad v susednom 
Rakúsku. Verí v záhorácku náturu a jej 
pracovitosť, a tiež vie, že ak si nepomô-
žeme sami, nepomôže nám nikto.

A teda ak chceme niečo od Bruse-
lu, musíme tam mať v prvom rade 
nášho človeka.

»

Podujatie na pomoc 
deťom s autizmom 

dopadlo na výbornú
V pondelok 31. marca sa uskutočnilo 
v Hoteli Patriot Skalica veľmi milé po-
poludnie s odkazom pomôcť deťom 
s autizmom.

Nadácia Linaje spolu s rodičmi týchto detí a 
samotnými deťmi vydala knihu Rozprávky 
z ôsmeho svetadielu, ktorá slúži ako prostrie-
dok získavania finančnej podpory pre budo-
vanie autistického centra v Bórovej pri Trna-
ve. O interaktívne čítanie knihy sa postarali 
Bibiána Ondrejková a Zuzana Vačková, ktoré 
sú členkami nadácie. Pre deti bol pripravený 
bohatý program – maľovanie na tvár, tvorivé 
dielničky, minidiskotéka, tanečné vystúpenie 
detí, nafukovanie balónikov a zábavné hu-
dobné predstavenie pre deti – MIA. Po boha-
tom programe sa uskutočnila autogramiáda 
knihy.

Celá akcia sa uskutočnila vďaka podpore Ho-
tela Patriot, ZUŠ Holíč, OZ Kvarteto Skalica, 
OZ ProZáhorí.sk a p. Milana Romana, OcÚ 
Radošovce, OcÚ Dubovce, OcÚ Mokrý Háj, OcÚ 
Vrádište, O2, neformálnej skupiny Aktívne 
mamičky Radošovce a p. Volka.

Kto chcel vyjadriť podporu autistom a ich 
blízkym, obliekol si 2. apríla niečo modré, 
ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche. 
2. apríl bol prijatý ako Svetový deň povedo-
mia o autizme a práve modrá farba je sym-
bolom komunikácie.

■ Veronika Dujsíková
■ red
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Artróza
Jedným z typov de-
generatívnych ocho-
rení kĺbov je artróza. 
Jedná sa o opotre-
bovanie kĺbov a to 
bez zjavnej príčiny 
(primárna) alebo na 
základe jasnej príči-
ny - poúrazových stavov, metabolických 
ochorení, vývojových vád, reumatického 
poškodenia a podobne (sekundárna). 
Môže postihovať prakticky všetky kĺby 
v ľudskom tele. Ako sa hovorí - na artró-
zu ešte nikto nezomrel, ale za to vie člo-
veku poriadne znepríjemniť život.
Liečbou artrózy sa zaoberá ortopédia, reu-
matológia a v prípade chrbtice aj neurológia. 
V liečbe sa uplatňujú:
režimové opatrenia - odľahčenie poškode-
ných kĺbov, zníženie telesnej hmotnosti, pra-
videlné cvičenie, udržiavanie rozsahu pohyb-
livosti poškodených kĺbov a podobne,
lieky - používajú sa lieky od bolesti, na uvoľ-
nenie bolestivých svalov v okolí kĺbov, výživo-
vé doplnky s obsahom stavebných látok chru-
pavky, injekcie hyaluronátov do kĺbov,
rehabilitácia - rehabilitačné procedúry (mag-
netoterapia, vodoliečba, elektrický prúd), 
kúpeľná liečba,
a pri zlyhaní týchto spôsobov aj operácie.
V operačnej liečbe sa uplatňujú viaceré druhy 
operácii, ale najväčší úspech a efekt sa dosa-
huje implantáciami kĺbových náhrad. Tie sú 
však určené len pre niektoré kĺby (nepouží-
vajú sa napríklad na chrbtici).
Hlavným cieľom implantácie kĺbovej náhrady 
je odstránenie bolesti. Efekt však dosahujeme 
aj vo zvýšení rozsahu pohyblivosti, vyrov-
naní osi kĺbu, zvýšenej zaťažiteľnosti kĺbu. 
V súčasnej dobe sú používané moderné mate-
riály a náhrady na zlepšenie kvality života pa-
cientov. Laická predstava o „titánovom kĺbe“ 
je už dávno minulosťou, používajú sa kvalitné 
materiály ako zliatiny vzácnych kovov, kera-
mika, hydroxyapatit a podobne. Zdravotné 
poisťovne hradia kĺbové náhrady - endopro-
tézy a tak môže lekár vybrať pre konkrétneho 
pacienta vždy ten druh implantátu, ktorý je 
preňho najvhodnejší a to bez ohľadu na cenu 
(ktorá sa v prípade niektorých implantátov 
šplhá do závratných výšok niekoľko tisíc eur). 
Celková doba liečby pri implantácii kĺbu sa 
ráta na mesiace.
Preto sa v prípade ťažkostí s kĺbmi s dôverou 
obracajte na svojich obvodných lekárov, ktorí 
posúdia vaše ťažkosti a k ďalšej liečbe vás 
odošlú k príslušnému špecialistovi, ktorý pre 
vás pripraví liečebný postup s cieľom čo naj-
skôr odstrániť bolesť, zlepšiť rozsah pohybli-
vosti kĺbov a skvalitniť život.

■ MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár 

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

„Turci” priniesli do Klubu Jednoty dôchodcov 
v Šaštíne-Strážach radosť a pekné pesničky

4. marec 2014 v Klube Jednoty dôchodcov bol ve-
selý a zábavný zároveň, stretli sa ľudia s rovnakou 
krvnou skupinou – a tou je radosť zo života.

Prišli k nám „turci“ – už to nebolo ako v roku 1530, kedy 
sa slovenské obyvateľstvo stretlo s Turkami prvý raz, kde 

turecké plienenie sa stalo na dlhé roky postrachom pre 
obyvateľov.

Títo „turci“ nám priniesli radosť, pekné pesničky, úžasné 
masky a dobrú 
náladu. Tanec 
bol vyvrchole-

ním stretnutia a odohrával sa na ulici 
pred klubom. Veru nás prestali bolieť 
nohy, kríže i ostatné časti tela, keď nás 
do tanca vyzvali rúči mládenci. „Šén-

keričko má milá, nalej mi holbu vína, 
šak já ti ho zaplatím, až sa z vojny na-
vrátim„ – krásne a zároveň úžasné je 
dodržiavanie tradícií v našom meste.

■ Mária Vizváryová
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podporte prozáhorí
venovaním 2% zaplatenej dane, ktoré budú využité v našom regióne

Na poukázanie 2% dane je potrebné potvrdenie o zaplatení dane, ktoré vám vystaví váš zamestnávateľ a na základe 
ktorého vyplníte Vyhlásenie o poukázaní 2% daní, ktoré nájdete na s. 14 alebo si ho môžete stiahnuť na stránke 
www.prozahori.sk. Vyhlásenie spolu s potvrdením o zaplatení dane pošlete na váš Daňový úrad.
O použití vašich 2% daní budete pravidelne informovaní na stránkach mesačníka ProZáhorí a na webovej stránke 
www.prozahori.sk.

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 

Dnes sme pre vás vyspovedali účastníka show X-
-factor Marsella Rojasa z Myjavy, ktorý tvorí piesne 
sám. Pre jednu zo svojich piesní, konkrétne pre pie-
seň Drzý, sa rozhodol natočiť klip. Klip mu obohatili 
sexy tanečníčky z tanečnej skupiny EXTRAVAGANZA.
Ako hodnotíš svoje účinkovanie v X-factore?
Svoj výkon, ktorý som podal v X-Factore, bol podľa mňa 
slabý. Mal som obrovskú trému. Keď som si predstavil, že 
mi ide o veľa a môže mi to zmeniť život. Začal som sa báť aj 
toho, či to vlastne vôbec dokážem. Každopádne som rád, že 
som to tak úspešne dal. 
Kedy a ako si sa dostal k spevu?
So spevom som začal, keď sa mi stal úraz, pričom som si 
nalomil stavec. Vtedy som tancoval už 5 rokov a musel som 
sa vzdať všetkých náročných pohybových činností. Z toho 
hľadiska, že som aktívny človek, nebavilo ma nič nerobiť. 
Môj život je hudba a zbožňujem od malička RnB. Povedal 
som si, že to skúsim, aj keď to bude dlhá a ťažká cesta. 
A tak som sa začal učiť všetko ohľadom spevu a nahrávania 
piesní.

Aký hudobný štýl je ti naj-
bližší?
Najradšej počúvam Rap, RnB 
a Pop. Tak že sa snažím tieto 
hudobne žánre spájať doko-
py a byť originálnejším.
Čím sa inšpiruješ pri písa-
ní pesničiek?
Pri písaní textov sa vždy in-
špirujem danou hudbou. Podľa nej ma vždy napadne téma, 
ktorá by sa na daný podklad mohla hodiť.
Objavuje sa u teba pred vystúpením stres? Ako s ním 
bojuješ? 
Pred vystúpením stres ani moc nemávam. Keď ma to baví, 
je to pre mňa zábava. Ako som vravel, v X-Factore to bolo 
o niečom inom a tam ten stres už nastal.
Čo by si zaželal čitateľom mesačníka Pro Záhorí?
Čitateľov zdravím a želám, aby sa im darilo a hlavne aby 
bojovali za svoje sny.

Marsell Rojas: Bojujte za svoje sny!

■ Erik Formánek

bezplatná 
RIADKOVÁ INZERCIA 

v mesačníku

prozáhorí
Text inzerátu môžete zaslať
■ na e-mailovú adresu 

sefredaktor@prozahori.sk
■ alebo poštou na adresu OZ Záhorí.sk, 

Potočná 54, 909 01 Skalica

Predám zachovalý detský bicykel s prehadzovač-
kami, bol vyrobený ako originál od DEMA. Hodí sa 
pre deti odhadom - od ako sa naučí na bicykli po 
cca 10 rokov. Na cene sa určite dohodneme. Tel. 
0907 031 875, Senica.

Predám Škodu Favorit bielej farby na súčiastky, 
pojazdný, treba vidieť. Cena 300 €, dohoda mož-
ná. Tel: 0902 258 510

Predám Kia ceed 1.4 EX, rok výroby 2007, na-
jazdených 85 tis. km. Garážované, nebúrané, 
1. majiteľ. Zdarma nové letné pneu. Cena 5500€. 
Tel. 0905 453 109

Predám chlapčenský bicykel Olpran Magic 24“ 
málo používaný a chlapčenský bicykel Spider 
Marry 20“. Tel.: 0949 790 526

Predám WV GOLF 3 Combi 1,9TDI 66kW diesel. 
rv. 1995. Vo výbave: ABS, imobilizér, elektrické 
spätné zrkadlá, strešné okno, bluetooth rádio, 
ktoré rozpoznáva SD karty, CD a MP3 + ovládač 
k rádiu, letné gumy na hliníkových diskoch, ťažné 
zariadenie, NOVÉ STK a EK do 03/2016. Najazde-
ných 299 000 km. Auto je v dobrom stave. Dôvod 
predaja - zodraté ozubené koliečko na kľuke (vý-
mena aj s robotou 120€). V prípade záujmu viac 
foto na e-mail: peterpriwitzer@gmail.com, Tel.: 
0908 767 235

AUTODOPRAVA do 3,5 t 
a SŤAHOVANIE tel. 0904 506 939

V období fašiangu – období hojnosti a prejedania sa 
pred nastávajúcim obdobím pôstu sme usporiadali 
na školu neobvyklú februárovú aktivitu, ktorej cieľom 
bolo ukázať Záhorie vo zvykoch našich predkov.
Počasie prialo, atmosféra bola pravá 
„zabíjačková“. Všetci „nevegetariáni“ si 
pochutnávali na kvalitných tradičných 
domácich zabíjačkových špecialitách. 
V pozadí sa niesla hudba ľudových 
piesní a vo vzduchu sa vznášala vôňa 
vidieka. Túto aktivitu majú „na svedo-
mí“ p. Mgr. Slavomíra Masrnová, p. Ing. 
Milan Mikič a p. Mária Kuglerová spolu s našimi zlatými 
študentmi – tí pomáhali za dreveným pultom, za DJským 

pultom, zahrali na hudobných nástrojoch, zatancovali, 
prezentovali… Program bol oslavou obdobia, v ktorom sa 
akcia uskutočnila.
Názov „Matej ľady láme“ sme si požičali z porekadla:

„Raduj sa hospodár, Matej ľady láme. 
Ak nemá čo lámať, ľady v marci máme.
Svätý Matej ľady láme, ak ich nenájde, 
hneď ich narobí.
Keď Matej ľady robí, Gregor ich láme.
Ak prší na Mateja, urodia sa zemiaky.
Na Mateja mráz, potom štyridsať ráz.
Svätý Matej zimu tratí, alebo bohatí.“

Málo bolo ľadu, ale stačilo. My už sme pripravení na slnko 
a teplo. A vy?

MATEJ ĽADY LÁMAL na skalickej strednej škole Via Humana

Ďakujeme!

■ Kolektív Via Humana
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Obyvatelia sú hrdí na 
obecné hymny. Máme aj 

na Záhorí obecnú hymnu?

Hudba nás obklopuje takmer všade. 
Pekná pesnička nás poteší, dokáže nám 
zlepšiť náladu a môže i povzbudiť k láske 
k rodnej hrude. V priebehu niekoľkých 
desaťročí sa čoraz viac dostávajú do po-
vedomia obecné hymny.

Autorom obecnej hymny je zväčša nadšenec, 
ktorý sa ňou snaží prezentovať krásu a jedi-
nečnosť rodného kraja. V Prečíne (okres Po-
važská Bystrica) majú obecnú hymnu už od 
roku 1995. Ospievané sú v nej nielen krásy 
Rajeckej doliny, ale aj život v obci a najmä lás-
ka k domovu, kam sa vždy možno vrátiť. „Text 
hymny zložil náš už nebohý spoluobčan Jo-
zef Kľúčik, ktorý večery trávil tak, že veršo-
val o krásach Prečína. Jeho verše upravila 
Anna Poličková a naša folklórna skupina 
Limbora k nim zvolila mierne hymnickú a 
patetickú melódiu. Keď sme pred siedmi-
mi rokmi nahrávali naše prvé CD, na jeho 
záver sme ako bonus zaradili práve túto 
nefolklórnu pieseň Kde svoj šat rozopla“, 
uviedol Radoslav Orávik, člen folklórnej sku-
piny Limbora v Prečíne.

Obecná hymna sa zväčša hráva pri rôznych 
kultúrno-spoločenských akciách a obecných 
výročiach. V Bašovciach (okres Piešťany) obec-
ná hymna po prvýkrát zaznela v máji 2013 pri 
príležitosti 900-tého výročia obce. Jej vznik 
podnietil starosta obce. „Tvorcom textu som 
bol ja a hymnu zhudobnila a naspievala 
Ľubica Gálová, učiteľka zo základnej školy 
v obci Pobedim. Keď pieseň po prvýkrát 
zaznela počas osláv výročia našej obce, 
mnohým našim spoluobčanom vypadli 
slzy dojatia. A keďže táto pieseň Bašovča-
nov veľmi zaujala, stala sa hymnou našej 
obce. Mnoho občanov ju malo záujem i sti-
ahnuť si, a preto sme ju zverejnili na obec-
nej stránke“, dodal Ľubomír Dekan, starosta 
obce Bašovce.

■ TAMO

Čo Vás inšpirovalo k zorganizovanou takejto akcie?
Mladý duch, nespútaný konvenciami, slobodná kreativita, 
možnosť prejaviť sa bez zošnurovania pravidlami... Bola som 
jednoducho zvedavá, aké nápady budú mať pri výrobe šper-
kov z korálikov a iných doplnkov mladí ľudia, študenti. A tí sa 
chopili šance naučiť sa niečo nové, pracovať s novým materiá-
lom, ktorý potom budú môcť uplatniť vo svojom profesijnom 
živote, či už ako módni návrhári, aranžéri, bytoví dizajnéri.... 
Už ste podobné podujatie organizovali v minulosti?
Smiech. Nie, toto podujatie v ZOC MAX bola naša premiéra. 
Rada by som ešte raz poďakovala všetkým aktérom, školám 
za ich tvorivú a organizačnú prácu. Náklady na zabezpečenie 
takéhoto podujatia nie sú práve malé a ZOC MAX Skalica nám 
vyšlo maximálne v ústrety ☺ a prevzalo takmer všetky ná-
klady spojené so zabezpečením takéhoto podujatia. Sme radi, 
že nám ZOC MAX dalo svoju dôveru a podporilo nás.
Prečo ste sa rozhodli pre SŠ Trenčín a Strážnice?
Trenčín je mesto módy, takže voľba prvej školy bola jasná. 
Veľmi príjemne ma prekvapili svojou ústretovosťou a profesi-
onalitou, minimálne čo sa organizačných vecí týka. Menovite 
by som rada poďakovala Ing. Backárovej PhD., ktorá si celý 
projekt zobrala za svoj vlastný.
A SŠ Strážnice má v tomto regióne veľmi dobrý ohlas, najmä 
čo sa odevného dizajnu týka. Garantka odevného dizajnu 
p. Jana Karasová zo SŠ Strážnice má bohaté skúsenosti s orga-
nizovaním módnych prehliadok.
Dnešné podujatie bolo otvorené netradične, tancom...
Áno a nie hocijakým. Smiech. Latinsko-americké tance sú tiež 
veľmi úzko spojené s nádhernými kostýmami, posiatymi ka-
mienkami a vyšívané korálikmi... Tieto tance tiež podčiarkujú 
svojim temperamentom mladého, nespútaného ducha... Ta-
nečníci Rudolf a Monika z TK Classic Hodonín skvelo podtrhli 
atmosféru akcie.

Vybrali by ste aj vy tie modely, ktoré vybrala porota ako 
víťazné? 
Bolo veľmi ťažké vybrať len 1 model. Modely boli netradičné 
a z atypických materiálov. Či už to bol neskutočný „lékořicový“ 
korzet (geniálna myšlienka ako pozdvihnúť obyčajný „pelen-
drek“), šaty z vriec na kávu, dekorácie z drôteniek na riad ale-
bo víťazné letokruhy (SŠ Strážnice). Z korálkových doplnkov 
ma najviac zaujala myšlienka autorky spraviť špičku na ciga-
retu z korálikov, páčil sa mi tiež víťazný model „Bordó“ (SUŠ 
Trenčín). Pamätám si ešte, ako si autorka šperk nakreslila a 
potom prácne vymeriavala bižutérne lanko a miesta, kde bolo 
lanko treba spojiť.
Máte krásny obchodík plný korálikov a pekných vecí. Ako 
ste sa vôbec dostali k práci s korálikmi? 
V podstate ma k tomu nepriamo doviedla moja babka. Bola 
to energická žena, ktorá stíhala veľa vecí, no vždy si našla 
chvíľu na to, aby sa upravila, dala šperk... A raz som prišla do 
Jablonca a už sa to začalo všetko pomaly rozbiehať. Najskôr 
som tvorila pre seba, potom pre kamarátky... O koráliky bol 
záujem, tak som uvažovala o prenájme predajných priestorov. 
Nuž a sme tu už 4. rok. Smiech.
Takže sa vám darí? Majú ľudia záujem o korálkové šper-
ky?
Žiadny začiatok nie je jednoduchý. Ľudia mali dlhú dobu pred-
stavu, že v našej Korálkárni „sa navlékajú gorališky na šňúrku“. 
Chvíľu trvalo, než zistili, že robíme hand-made veci z kvalit-
ného materiálu. A že vieme zákazníčke poradiť pri výbere 
šperku, šperk jej navrhneme a vyrobíme k šatám a na danú 
príležitosť. Šperk potom zákazníčke sedí ako uliaty. A takisto 
šperky aj opravujeme, napríklad pokazené uzávery na obľ-
úbených šperkoch. 
Pre koho najčastejšie navrhujete šperky?
Je to široká dosť paleta. Budúce nevesty a svadobní hostia, 
k plesovým a večerným šatám, spolupracujeme tiež s interié- 

rovými dizajnérmi či aranžérmi interiérov 
na rôzne slávnostné príležitosti... 
Čo všetko sa dá z korálikov robiť?
Okrem šperkov z korálikov sa dajú koráliky 
aj našívať priamo na odev, v našej Korál-
kárni nájdete tiež nažehľovacie a našívacie 
kamene. Koráliky fantasticky poslúžia pri 
aranžovaní, či už vo vázach, alebo na sto-
loch, zavesené na okne, korálkové „veterné 
kolotoče“, dajú sa nimi oblepiť kvetináče, 
fotorámiky, či spraviť korálkové obrazy... 
Fantázii sa medze nekladú.
Máte v pláne organizovať v budúcnosti 
podobné podujatia?
Jasné. Teda ak budú chcieť školy s nami 
spolupracovať aj naďalej. Ale teraz vážne. 
Chápem, že hoci je to na jednej strane pre 
školu a študentov prínos, na druhej strane 
je to pre vyučujúcich a garantov projektu 
práca navyše a nie vždy ide všetko hladko. 
Ale práca s korálikmi ma baví a teší ma, keď 
vidím radosť z tvorby, nevšedné nápady a 
tvorbu mladých, kreatívnych ľudí. Verím, že 
majú možnosť rozšíriť si aj týmto spôsobom 
svoje pole pôsobnosti a možno sa z nich ne-
skoršie stanú naši dobrí zákazníci.
Podujatie malo skvelý ohlas, veríme, že aj 
ostatné vaše akcie budú úspešné a okruh 
vašich zákazníkov sa bude rozrastať. Ďa-
kujeme za rozhovor a prajeme veľa krea-
tívnych dní.

Rozhovor s organizátorkou akcie SUŠky a ich korálkový svet 
a majiteľkou Korálkárne v ZOC MAX Skalica Annou Harskou
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 moto squash

sport

Aj napriek tomu, že podľa kalendára ešte len začí-
na jar, v záhoráckej obci Kopčany sa naplno pracu-
je na prípravách 5. ročníka novodobého Kopčian-
skeho motookruhu, ktorý sa uskutoční 14. a 15. 
júna. Jednou z noviniek je aj informácia o zmene 
profilu kopčianskej trate.

Nová trať
Nedávno sme vám predstavili nový, 3700 metrov me-
rajúci profil trate, ktorý mal nahradiť niekoľko rokov 
využívaný 2200 metrový úsek miestnej komunikácie. 
Organizátori sa však rozhodli pre ďalšiu zmenu. „Na-
priek tomu, že to bolo zaujímavé, pre väčšiu bezpeč-
nosť pretekárov sme sa rozhodli pre zmenu, ktorá 
už bude definitívna. Trať bude merať 3130 metrov,“ 
vysvetľuje predseda miestneho organizátorského Moto 
Classic Racing Clubu Milan Hanzalík. Štátna cesta 
z Kútov do Holíča je už opravená, nový povrch pretekári 

určite ocenia, opravy ešte čakajú niektoré úseky práve v 
novej časti trate. „Včera som mal stretnutie so staros-
tom, pánom Ing. Dušanom Dubeckým, ktorý nám 
vždy vychádza v ústrety a je tomu tak aj tentoraz. 
V obci budú prebiehať opravy ciest, keďže tie sú 
poškodené po výkopových prácach pre kanalizácie. 
Každé miesto, ktoré nebude v poriadku, bude rieše-
né podľa našich požiadaviek,“ dodáva Hanzalík. Nový 
povrch dostane aj príjazdová cesta z parkoviska prete-
kárskych strojov, ktoré 
sa po rokoch vráti do 
priestorov miestneho 
futbalového ihriska.

Prípravy v plnom prú- 
de
Keďže sa tento rok 
v Kopčanoch pôjde už 
v júni, nemôžu orga-
nizátori využiť také 
množstvo balíkov slamy 
ako tomu býva v neskor-
ších termínoch. „Práve 
preto v našom klube 
organizujeme brigá-
dy a dávame dokopy 
záchytné bezpečnost-
né bariéry z PET fliaš 
a polystyrénu, ktoré 

balíme do vakov rovnako ako aj v minulých rokoch,“ 
vraví Milan Hanzalík. Samozrejme, okrem prípravy pre-
tekov musí Hanzalík riešiť aj prípravu sezóny svojich 
dvoch synov, úspešných pretekárov na prírodných okru-
hoch. Synovia David a Milan preto už dnes absolvovali 
prvé tohtoročné kilometre na automotodróme v Brne.

Bratia Hanzalíkovci v Brne po zime prevetrali svoje mo-
tocykle.

Aj tentoraz súčasťou majstrovstiev ČR
Kopčiansky motookruh bude aj tento rok súčasťou seriá- 
lu Majstrovstiev a preboru Českej republiky na prírod-
ných okruhoch, ktorý organizuje Českomoravská asociá- 
cia motocyklového športu.

■ Richard Karnok

V Kopčanoch sa pracuje na plné obrátky

        Kalendár podujatí:

19. – 20. 04. Brno – Automotodrom
24. – 25. 05. Dymokury
14. – 15. 06. Kopčany
02. – 03. 08. Těrlicko
06. – 07. 09. Kyjov
27. – 28. 09. Brno – Automodrom
04. – 05. 10. Modrá stuha Olzy

»
mapka okruhu

foto: Nikola Kromerinská

Skalický squash na MS 
v Auparku

Od stredy 5. 3. 2014 sa v Bratislavskom 
Auparku začali tvrdé boje na 18. Majstrov-
stvách Slovenska vo squashi.

Po nešťast-
nom lose 
narazila na 
seba v kva-
l i f i k á c i i 
hneď v 1. 
kole dvo-

jica skaličanov Robo Trnovec a Juraj Spáčil. Z ví-
ťazstva sa tešil Robo po setoch 13-11 11-6 9-11 
11-5. V boji o postup do hlavnej súťaže zdolal aj 
favorizovaného Jakuba Jakabšica z Trnavy v 5-se-
tovej bitke 6-11 12-10 3-11 11-5 12-10. V hlavnej 
súťaži, kde štartuje 32 najlepších squashistov 
republiky, sa Robo statočne držal s Marošom Tra-
balkom (L. Mikuláš), no na víťazstvo to nakoniec 
nestačilo a po setoch 8-11 11-7 11-8 11-6 sa so 
súťažou rozlúčil. I tak to bola skvelá reprezentácia 
skalického squashu na najvyššom fóre a veríme, 
že v budúcej sezóne si niektorí z našich hráčov zo-
pakujú účasť v hlavnej súťaži.

Squash extraliga: 
Skalica v máji o medaily

Skalickí squashisti si 
v májovom Final Four 
zahrajú o medaily. 
Rozhodol o tom po-
sledný hrací víkend 
Slovenskej squasho-
vej extraligy. Finálového turnaja sa účastnia tra-
dične štyri najlepšie tímy súťaže. Skaličania sa 
kvalifikovali na záverečný turnaj (10.5.2014) o 
majstra Slovenska zo štvrtého miesta a v semifi-
nále narazia na obhajcu trofeje IMET A Bratislava.

■ Barbar Skalica

       Výsledky 15. a 16. 3. v Bratislave:
ŠK Barbar Skalica – Fajn Bratislava 1:3 na zápasy
ŠK Barbar Skalica – SquashPark A Martin 4:0
ŠK Barbar Skalica – 1.SSK Bratislava 4:0
ŠK Barbar Skalica – IMET B Bratislava 1:3

       Konečná tabuľka Slovenskej squash-
ovej extraligy pre sezónu 2013/14:

»

por. družsvo body
1. IMET A Bratislava 88
2. Relaxy Hlohovec A 80
3. HNTN A Bratislava 78
4. ŠK BARBAR Skalica 58
5. IMET B Bratislava 54
6. SC Piešťany 44
7. Fajn Club Bratislava 34
8. 1.SSK Bratislava 31
9. SquashPark A Martin 28

■ Barbar Skalica

»
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Bavme sa bejzbalom
B e j z b a l ové 
žiacke muž-
stvo skalic-
kých Outme-
nov začalo 
trénovať mi-
nulý rok v apríli na sídlisku Lúčky, kde tré-
nuje až dodnes. Trénuje ich skúsený aktív-
ny hráč a tréner Mgr. Radovan Nespala.
V mužstve je evidovaných 15 detí vo veku od 6 
do 13 rokov.
K základným predpokladom hráča bejzbalu pa-
trí hádzanie, chytanie a behanie, takže toto sa 
stále deti učia a naďalej zdokonaľujú.
Za sebou majú aj prvé víťazstvo nad mužstvom 
Trnavy Angels 21-20, z čoho majú všetci veľkú 
radosť. Momentálne sú deti prihlásené do prvej 
ligy, ktorá začne o dva týždne. Jeden turnaj bude 
aj v Skalici, pričom dátum bude ešte upresnený.
Sedem hráčov z tohto tímu bolo vybratých do 
širšieho kádra slovenskej reprezentácie, ktorá sa 
pripravuje na budúcoročné Majstrovstvá Európy.
K existencii klubu  pomohla aj finančná pomoc 
od Reiffaisen Bank a PROZÁHORÍ.SK, za čo im aj 
touto cestou srdečne ďakujeme.
Ak máte deti v tejto vekovej kategórii a 
chceli by to s nami vyskúšať, volajte na číslo 
0903 689 008.

 atletika

■ Rado Nespala

        výsledky 
halové majstrovstvá SR dorastencov, dorasteniek

Dorastenci. 60 m: 1. Pecko (Spartak Dubnica n. V.) 7,18 s, … 3. Mecháček 7,38 s, 5. Pribil 7,52 s, 7. Žilavý 7,58 s, Kollár 
(všetci AC Malacky) diskvalifikovaný, v rozbehu 7,74 s. 200 m: 1. Pecko 23,46 s, 2. Mecháček 23,69 s, 3. Pribil 23,98 s. 400 m: 
1. Pecko 52,35 s, … 5. Kollár 53,93 s. 1 500 m: 1. Muha (MŠK Žiar n. H.) 4:22,29 min, … 12. Švejda (AK pri ZŠ B. Sv. Jur) 
5:06,24 min, 13. Kopiar (AC Malacky) 5:06,89 min. Diaľka: 1. Miklušičák (Slávia STU Bratislava) 674 cm, … 7. Žilavý 585 cm. 
Trojskok: 1. Turcsányi (1. AK Humenné) 13,22 m, 2. Miklušičák 12,55 m. 4X200 m: 1. AC Malacky (Žilavý, Kollár, Pribil, Me-
cháček) 1:35,67 min. Dorastenky. 60 m: 1. Ostrožlíková (ŠOG Nitra) 7,90 s, … 8. Flajžíková (ŠOG Nitra) 8,31 s, 11. Chlepková 
8,38 s, 12. Nemcová (obe AC Malacky) 8,50 s, 22. Žabková (MŠK B. Mikuláš) 8,88 s, 27. Blažíčková 8,96 s, 29. Martinusová (obe 
AC Malacky) 11,26 s. 200 m: 1. Ostrožlíková (ŠOG Nitra) 25,61 s, … 13. Chlepková 27,94 s, 19. Nemcová 28,78 s, 23. Zváčová 
(všetky AC Malacky) 29,36 s, 24. Žabková 30,62 s. 800 m: 1. Pešková (Slávia Trnava) 2:18,89 min, … 3. Beňková (MŠK 
B. Mikuláš) 2:31,91 min. 1 500 m: 1. Štefundová (MŠK Kysucké N. Mesto) 4:54,92 min, … 7. Švejdová (AK pri ZŠ B. Sv. Jur) 
5:33,67 min, 12. Kollárová (Junior Club B. Mikuláš) 7:03,71 min. 3 000 m: 1. Žárská (Spartak Dubnica n. V.) 11:29,15 min, … 
12. Pavlíková (Junior Club B. Mikuláš) 14:44,76 min. 60 m prekážok: 1. Sameková (Slávia ŠG Trenčín) 8,84 s, … 9. Smreková 
(AC Malacky) 9,93 s. Diaľka: 1. Lipková (Slávia UK Bratislava) 560 cm, 2. Flajžíková (ŠOG Nitra) 542 cm. Trojskok: 1. Dur-
kechová (Sparta P. Bystrica) 11,42 m, … 4. Smreková (AC Malacky) 10,42 m. Výška: 1. Butkovská (Slávia STU Bratislava) 
171 cm, 2. Zavilinská (MŠK B. Mikuláš) 163 cm. 3 000 m chôdza: 1. Hačundová (MŠK B. Mikuláš) 14:59,20 min, … 9. Fukso-
vá (AK pri ZŠ B. Sv. Jur) 18:32,28 min, 13. Horváthová (Junior Club B. Mikuláš) 20:06,69 min.

»

Posledné majstrovstvá Slovenska v hale Elán sa 
odohrali v sobotu 1. marca a súťažili medzi sebou 
dorastenci. Okrem nich nastúpilo na svoje disci-
plíny aj niekoľko, vekom ešte žiakov, ktorí bojo-
vali aj v starších kategóriách. Slovenskými šam-
piónmi sa stali Erik Miklušičák, Ema Hačundová 
a štafetové kvarteto chlapcov AC Malacky.

Zo šprintérskych disciplín vynikal najmä Malačan Mi-
chal Mecháček, ktorý si vo finále behu na 60 metrov 
dobehol po bronz a vy-
rovnal si osobný rekord 
7,38 s. Ešte lepšie si po-
čínal na dvojstovke, keď 
mu v cieli chýbalo iba 23 
stotín sekundy na víťa-
za Pecka z Dubnice nad 
Váhom. So ziskom jednej 
striebornej, jednej bron-
zovej a jednej zlatej (zo 
štafety) bol najúspešnej-
ším členom malackého AC. V behu na 200 metrov mali 
Malacky na stupňoch dokonca dvojité zastúpenie, za 
Mecháčkom finišoval tretí Boris Pribil.

Žiak Marcel Žilavý sa z rozbehov kvalifikoval iba do B fi-
nále na 60 metrov, v ktorom vyhral a celkovo sa umiest-
nil siedmy. Na 400 metrovej trati sa umiestnil Samuel 
Kollár, tiež z AC Malacky, piaty. Dobré výkony malac-
kých šprintérov sa naplno prejavili v záverečnej štafete 
na 4×200 metrov. Všetci dosiaľ menovaní (Mecháček, 
Pribil, Kollár a Žilavý) zvíťazili s takmer štvorsekundo-
vým náskokom pred štvoricou z Trnavy.

Druhý majstrovský titul z halovej sezóny si vyskákal 
podľa predpokladov Erik Miklušičák. Niekdajší člen 
AC Malacky už oslavoval zlato zo šampionátu juniorov, 
medzi dorastencami tak mal ešte väčšie šance vyhrať. 
A keďže druhé miesto získal ešte len žiak Ľuboš Komarek 

(619 cm), Miklušičák bojoval viac-menej sám so sebou 
a vyhral by celkovo tromi pokusmi (649, 662, 674 cm). 
Navyše mu chýbali len štyri centimetre na vyrovnanie 
osobného rekordu. Presadil aj v náročnom trojskoku, 
keď si vybojoval druhé miesto. Miklušičák mal výbornú 
halovú sezónu.

Smola prenasleduje v tomto roku naďalej Kristínu 
Martinusovú (AC Malacky). Tá sa v rozbehu na 60 m 
zranila a aj preto dobehla v najpomalšom čase 11,26 s. 

Na ďalšie disciplíny už 
nenastúpila a bude sa usi-
lovať o návrat do hlavnej 
sezóny. V behu na 60 me-
trov si najlepšie počínala 
bývalá atlétka AŠK Skalica 
Aneta Flajžíková. Cel-
kovo sa umiestnila na ôs-
mom mieste časom 8,31 s. 
V skoku do diaľky nestači-
la iba na Lipkovú zo Slávie 

UK Bratislava a najdlhším pokusom za 542 cm sa tešila 
zo striebornej medaily. Darilo sa aj atlétkam MŠK Borský 
Mikuláš. V skoku do výšky si vylepšila osobné maximum 
Monika Zavilinská, v behu na 800 metrov finišovala 
na tretej pozícii Melánie Beňková, stále iba žiačka. 
Aj Ema Hačundová je žiacka reprezentantka, napriek 
tomu získava zlaté kovy aj z pretekov dorasteniek. Na 
sobotňajšej chôdzi na 3 000 metrov si dokráčala po 
suverénny titul majsterky Slovenska a skompletizova-
la tak medailovú bilanciu MŠK B. Mikuláš – z každého 
kovu jeden. V trojskoku si výrazne vylepšila osobný re-
kord Karolína Smreková, žiaľ stačilo to iba na štvrté 
miesto. Zaujímavé osobné rekordy si zabehli Susanna 
Chlepková (AC Malacky) na 200 metrov a mladšia žiač-
ka medzi dorastenkami Zuzana Švejdová (Borský Sv. 
Jur) na 1 500 m.

Žiačka Hačundová ovládla aj chôdzu dorasteniek

■ TK AC

E. Hačundová (v strede), ilustr. foto

 bejzbal

Jumping v Radošovciach
Tento fenomén 
vyznavačov po-
hybu a dobrej 
nálady dorazil 
aj na Záho-
rie. Dnešným 
dňom sa do 
JUMPINGMAPY zapísala aj naša obec.
V rámci promo akcie sa nám predstavili inštruktorky 
z Jumping Senica, ktoré nielenže zabávali naše deti, 
ale prispeli k celkovej pozitívnej atmosfére tohto 
stretnutia. Macko, Mickey Mouse a Minnie nene-
chali sedieť ani naše deti, ktoré im plné odhodla-
nia a húževnatosti predvádzali svoje jumpingové 
kúsky. Veľké poďakovanie za možnosť zrealizovať 
toto stretnutie patrí animátorkám a inštruktorke 
Lenke, taktiež vedeniu obce a p. starostovi V. Kočári-
kovi, ktorý nás s ochotou podporil, a v neposlednom 
rade sympatizantom tohto stretnutia – Via Humana 
Skalica, Luxor Senica n.o. a p. Milanovi Romanovi, 
ktorý žiaľ pre pracovnú vyťaženosť nestihol prísť 
medzi nás. Veríme, že iniciatíva vytvoriť priestor pre 
stretávanie a zábavu občanov všetkých vekových 
kategórií padne na úrodnú pôdu a ukážeme, že aj 
“Radošovce možú byt svjetové”.

■ Mária Masárová

 jumping
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Genetická
Kus čreva mi včera vzali, nic sa nedá delat, 
včil já ale veru nevím, na co sa mám hnevat.

Na sebja sa nesmím hnevat, predsa nejsu 
 sprostý, 
kdo mja bude pomlúvat, dolámem mu kosti.

Ked sa negdo zeptá, proč, odpovím mu vždycky, 
je to veru velký problém - problém genetický.

Genetika to je sviňa, za tú nemáš vinu, 
nenájdeš si výhovorku žádnu lepší inú.

Žes nefajčil a neslopal a len robil v bani, 
to ti nigdo neuvjerí, vlastná žena ani.

Za všetko vraj možú ženy asi pravda neni, 
to sa ti len nad životem popremýšlat lení.

Něco na tem pravdy bude, ked ti hlava líňá, 
neni dobré, ked sa z bečky víno prúdom míňá.

Uber mužu, kričí moja a dobre to ríká, 
potom sa už nevymluvíš, že to genetika.

■ Michal Janota, redigoval Ivan Masaryk

Klobáskový pletenec

SUROVINY na cesto:

5 dkg droždia, 1 kg hladkej múky na polovi-
cu s grahamovou alebo celozrnnou, 2 žĺtka, 
trocha cukru na nakysnutie droždia, malá 
lyžička soli, ľanové semienka, pol deci oleja

POSTUP:

Všetko zamie-
sime a nechá-
me nakysnúť. 
Po vykysnutí 
zapletáme vr-
kôčiky a vždy 
na kraj dávame 
kúsok klobásky, 
ktorú predtým 

treba pokrájať na kolieska a tie ešte na polo-
vicu. Necháme na plechu nakysnúť, potrie- 
me žĺtkom a posypeme veľkozrnnou soľou 
a sezamom alebo celou rascou. Upečieme 
dozlata.

■ Ywett Toth

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

Matka – prvé slovo, ktoré sa naučíme a vysloví-
me. Poznáme ju podľa jej hlasu, vône, úsmevu, 
lásky... Pocit byť matkou sa slovami opísať nedá, 
ten sa dá len prežiť. Byť matkou je záväzok na celý 
život. Sú však i také, ktoré žijú s výčitkou, že sa im 
nepodarilo priviesť na svet vlastné dieťatko.
Zdravotné problémy nedovolia mnohým ženám prežiť 
tehotenstvo, pôrod a držať v náručí svoj malý poklad. 
Poklad zo všetkých najvzácnejší a najdrahší. Nikto ne-
spočíta malých anjelikov, ktorí nedorazili do otvorenej 
materskej náruče, zmenili smer svojej cesty a na svojich 
krídelkách sa vzniesli do neba. Takýmto malým anjeli-
kom sme vzdali poctu na strážskom cintoríne 23. marca 
2014 po nedeľnej svätej omši.
Z iniciatívy žien a matiek v našej farnosti sa podarilo 
krásne dielo. S Božou pomocou a pochopením všetkých 
oslovených ľudí sme mohli požehnať pomníček nenaro-
dených detí.
Necelých 5 mesiacov ubehlo od 
vyslovenia nesmelej myšlienky 
po jej realizáciu. Myšlienka našla 
pochopenie a podporu na strane 
správcu farnosti a ostatných sale-
ziánov z miestnej komunity, ale 
aj u vedenia mesta Šaštín-Stráže, 
pána primátora i pani prednostky. 
Pomocnú ruku podali mnohí farníci, 
ktorých táto krásna myšlienka oslo-
vila. Táto citlivá téma sa v dnešnej 
dobe dotýka mnohých rodín v ce-
lom meste. Na tento účel bola vy-
hlásená i verejná zbierka. Každý, kto 
mal potrebu prispieť na toto die- 
lo, mohol priniesť do sakristie peniaze do pripravenej 
pokladničky. Zapojili sa veriaci vo farskom kostole v Šaš-
tíne na námestí, v Kostole sv. Alžbety v Strážach i v našej 
Bazilike. Prispelo veľa ľudí nielen finančne, ale priložili aj 
ruku k samotnému dielu. V tejto myšlienke by sme chceli 
pokračovať a pomníček nenarodeným deťom pripraviť aj 
na druhom cintoríne v našom meste – v Šaštíne. 
Základom samotného pomníčka nenarodených detí sa 
stal vyše storočný starý biely pomník, ktorý sme dostali 

ako dar práve na tento účel. Krásny biely mramor sa po 
sto rokoch dočkal svojho veľkého uznania a obdivu. Až 
teraz, po sto rokoch, vynikla krása ručnej práce starého 
neznámeho majstra a každý ocení jeho remeselnú zruč-
nosť a precíznosť. Zabudnutý a odložený pomníček sa 

dočkal svojej slávy. Biela farba ešte 
viac zdôrazňuje nevinnosť malých 
detských krehkých dušičiek, ktorým 
nebolo dopriate žiť. Nikto nech ne-
súdi matky, ktoré sa pre tento hrozný 
čin rozhodli zo svojho veľkého zúfal-
stva. Nikto nech nesúdi, lebo nezažil 
to, čo trpiaca žena. Žiadna z nich nie 
je na toto svoje rozhodnutie hrdá. 
Každá si tento svoj kríž nesie po celý 
zvyšok života v sebe a vo svojej duši. 
Jej bolesť nech pomáha vyliečiť aj 
tento symbol. Patrí aj takto zrane-
ným matkám, ich dušiam a prežitej 
bolesti. Kiežby sme nikdy nepočuli o 
nečakanom a nemilovanom dieťati! 

Každoročne si budeme 25. marca pripomínať Deň poča-
tého dieťaťa aj pri našom pomníčku, urobenom z lásky 
k nenarodeným deťom. Nech sa stane miestom útechy 
pre zranenú dušu každej nešťastnej matky. Už nie je bo-
lesť, už nie je plač, len lásky je tam nadostač, v tom krás-
nom Božom kráľovstve, kde sa s nimi všetci stretneme.
Úprimne ďakujeme všetkým ľuďom s dobrým srdcom, 

ktorí pomohli vytvoriť toto úžasné dielo! 

Pomníček nenarodeným deťom

■ Ľudmila Machová



16 APRÍL 2014 www.prozahori.skoddych

Horoskop
BARAN
Meníte sa na iného človeka a menia sa aj 
vaše vzťahy. Toto obdobie však pomaly 

doznieva a svoju pozornosť obrátite iným smerom: 
Chcete viac zarobiť. Už možno tušíte, ako na to.

BÝK
Niekedy je dobré zastaviť sa, prehodnotiť 
svoj život a odhodlať sa ku kľúčovým zme-

nám. Je ľahko možné, že tohoročná jar je u vás práve 
takouto križovatkou.

BLÍŽENCI
Prvá polovica mesiaca bude pomerne spo-
ločenská. Užijete si aj vzrušenie a riziko. 

Ale neskôr prevládne nostalgická a sentimentálna 
nálada.  

RAK
Rodina nechce byť zanedbávaná, čo môže 
byť momentálne problém. Apríl bude totiž 

po pracovnej stránke hektický. Až koncom mesiaca si 
nájdete čas aj na ľudí okolo seba.

LEV
Prvé týždne sa budú niesť v duchu pozná-
vania a nových zážitkov. Na konci mesiaca 

sa k tomu pridruží sľubná pracovná príležitosť.

PANNA
Finančný úver, dedičstvo, pôžička, zvý-
šenie platu, alebo vlastné podnikateľské 

plány. To vás čaká počas prvých týždňov. Až koncom 
apríla príde šanca uniknúť a objaviť nové zážitky a 
nové obzory.

VÁHY
Prvé týždne sa budete opájať intenzívnym 
pocitom lásky. Neskôr vám však bude 

v hlave strašiť aj niečo iné: majetok a peniaze…

ŠKORPIÓN
Zlepšite si kondíciu a zdravie, teraz je ten 
pravý čas. Záver mesiaca už patrí inej téme 

- láske. A to v podobe, ktorú ste doteraz možno ne-
poznali.

STRELEC
Spoločenské vzťahy prejdú zmenami, ale 
inak sa budete najmä baviť. Posledné 

aprílové dni navyše urobíte niečo aj pre svoje zdravie.

KOZOROŽEC
Počas prvých týždňov sa zaslúžite o zme-
ny, ktoré pozitívne ovplyvnia rodinný ži-

vot. Zvyšok mesiaca prinesie navyše aj veľa ďalšieho 
potešenia a to presne podľa vašich predstáv.

VODNÁR
Čakajú vás dôležité stretnutia a rozhovory. 
Ale nielen tie vám pomôžu rozšíriť si ob-

zory. Záver mesiaca prinesie zmeny, ktoré pozitívne 
ovplyvnia rodinný život.

RYBY
Zháňate peniaze všetkými možnými ces-
tami. Občas to už pripomína posadnutosť. 

Koncom mesiaca si ale konečne nájdete čas aj pre 
ľudí okolo seba. 

■ www.astrotouch.com 
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Na spovedi:
- Ot e, neviem, o si mám s tým mojím mužom 
po a . Strašne ma podvádza. Už spal                    
so všetkými mojimi priate kami, susedkami            
a dokonca i s mojou sestrou!... Tak asto               
ma podvádza, že už nie som si ani istá,...
(Dokon enie tvorí tajni ku krížovky.)

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

Krížovky s úsmevom Naša jubilejná 1000. krížovka uverejnená v časopise Krížovky s úsmevom

krížovka: www.scalpermedia.sk
Hrajte o CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja. Správnu odpoveď pošlite do 26.4.2014 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: „... Povedz mu to sám, práve ťa holí“. Výherca z minulého čísla: 
Ján Ročák, Smrdáky. Výherca získal CD23 - 23 piesní skupín Trnavského kraja.

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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