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Mesiac jún sa pre 
deti nesie v znamení 
ukončenia školského 
roka. Skúšanie a písanie 
písomiek je na dennom 
poriadku. Po tomto 
hektickom mesiaci 
čakajú deti dva mesiace 
prázdnin. Pamätám si aj 
ja na tie časy, keď som 
si užívala dva mesiace 
neučenia sa. Ulice boli 
zaplnené deťmi, dokázali 
sme sa celý deň hrať 
vonku rôzne hry. Mnohé 
z nich sa dnešné deti 
už ani nevedia hrať. 
Občas si pomyslím, aké 
by to bolo fajn vrátiť na 
chvíľu čas a vybehnúť 
von v teplákoch a 
tričku a v ruke držať 
omastený sadlový chlieb 
s nakrájanou rajčinou 
na ňom. Ešteže mám 
spomienky, ktoré mi 
nikto nezoberie.
Všetkým žiakom 
a študentom s dobrým 
srdcom prajem úspešné 
ukončenie školského roka 
a čo najkrajšie zážitky 
z letných prázdnin.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor

Bezplatný regionálny mesačník ProZáhorí
Vychádza: 10. júna 2014
Ročník: VI Číslo: 6
Registrácia na MK SR: EV 3897/09  ISSN 1338-4112
Šéfredaktor: Veronika Dujsíková
Kontakt na redakciu: 0948 155 158
E-mail: sefredaktor@prozahori.sk
Web: www.prozahori.sk
© Vydáva: OZ Záhorí.sk
Potočná 54, 909 01 Skalica
IČO: 42159075
Neprešlo jazykovou úpravou. Názor redakcie sa nemusí 
zhodovať s názormi autorov zverejnených príspevkov.

ZÍSKAJTE 
DARČEK

K PREDPLATNÉMU

Predplatné mesačníka                              objednávkový kupón

PREDPLATNÉ NA ROK (12 ČÍSIEL)  6€
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*Číslo účtu:
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Objednávkový kupón zašlite na adresu : OZ Záhorí.sk Potočná 54, 909 01  Skalica
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Mal som ju súdiť podľa slov, nie podľa zovňajška.
Malý Princ

RK :  GRAND-REALITY Skalica 
www.grand-reality.sk

 0903 473 262 Bc. Dáša Vlková
*NAJLACNEJŠIE BYTY V SKALICI  Nové  byty  2+kk a 
3+kk  v Skalici od ceny 27.580,- eur - byty sú s balkónom, 
terasou, komorou a parkovacím miestom 

*Novostvba - RD 4+kuchyňa, jedáleň,šatník,kúpelňa
v Skalici  Cena domu :  85.300 €  + pozemok 

*BYT + POHOSTINSTVO + IHRISKO +TERASA
Na predaj v Kopčanoch okr. Skalica alebo výmena  199.000 €

Kancelária RK ul. Jatočná zo zadu Mestského úradu v Skalici          
e.mail.:    grandreality@centrum.sk

Srdce na správnom mieste
V piatok 16.5. nás vo Svetluške navštívili dvaja páni Mi-
lan Roman zo Skalice a Jozef Fábik zo Senice, ktorí nám 
priniesli finančný dar v hodnote 1500 €.

Prečo práve nám 
a prečo práve túto 
sumu? Na to sme 
sa ich opýtali, keď 
nám finančný dar 
priniesli. Oni nám 
porozprávali, ako 
sa to všetko udia-

lo. Keďže obaja sú spoločenskí a majú radi náš región, zúčastnili 
sa 4. Záhoráckeho Republikového plesu, ktorý sa, mimochodom 
opäť veľmi vydaril a na tomto plese bola, okrem bohatého pro-
gramu, aj lákavá tombola. A práve tombola bola k týmto dvom 
pánom veľmi štedrá – vyhrali prvú cenu v hodnote 1500 €. 
A keďže sú to chlapi s veľkým srdcom, rozhodli sa tento dar 
posunúť ďalej tomu, kto to potrebuje podľa nich viac. Ich roz-
hodnutie padlo na Denný stacionár Svetluška v Kunove, časti 
mesta Senica, ktorú pán Fábik už pozná, nakoľko tu má svoje 
korene a Svetlušku už pozná dávnejšie, je totiž naším štedrým 
sponzorom aj z minulosti.

Ich návšteva sa niesla v kamarátskom duchu. Prišli medzi našich 
klientov a okamžite si s nimi „padli do noty“, porozprávali sa 
s nimi o tom, čo ich trápi, z čoho majú radosť a čo si za finanč-
ný dar od nich kúpia. Odpovede boli veselé a rozmanité. Niekto 
by chcel farbičky, niekto zase futbalovú loptu, iný mal sen ísť 
na dovolenku, ale bola požiadavka aj na auto, takže plány, ako 
minúť darované peniaze, boli naozaj pestré. V každom prípade 
tieto peniažky Svetluške pomôžu a rozhodli sme sa ich použiť na 
nákup ďalších pomôcok do našich dielní, ale aj na nákup špor-
tových potrieb a splníme aj prianie s novou loptou, či farbičkami 
a ďalšími vecami, ktoré klienti Svetlušky potrebujú.

Návšteva pánov Romana a Fábika bola veľmi príjemná, dokonca 
sme sa spolu aj zasmiali, posedeli sme spolu pri malom občest-
vení, ktoré pre nich „Svetluškári“ pripravili. Za ich dar sme im 
naozaj vďační a to, čo pre nás urobili si veľmi vážime. Za všetko 
ešte raz: Veľká vďaka páni, máte srdce na správnom mieste.

■ Marta Štítna, DS Svetluška

Krmivo pre zvieratá 
v Skalickom útulku

V nedeľu 18. mája navštívil Milan Roman Útulok Skalica a pri-
niesol opusteným zvieratkám čakajúcim na adopciu krmivo.

Život opuste-
ných zvierat 
mu nie je 
ľ a h o s t a j n ý, 
o čom svedčí 
jeho dlhodo-
bá spolupráca 
so skalickým 
útulkom.

S útulkom spolupracuje už niekoľko rokov, ako predseda OZ Pro-
Záhorí.sk naposledy sponzorsky prispel na realizáciu Benefič-
ného koncertu. Koncert každý rok organizuje útulok a výťažok 
z neho putuje na skvalitnenie života zvierat v útulku.

■ Veronika Dujsíková
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Župa chce podporiť 
ešte viac škôlok

Bratislavský kraj podporí aj tento rok 
prostredníctvom dotácií rozšírenie ka-
pacít a rekonštrukcie škôlok.

Pôvodne bolo na tento účel vyčlenených 
150 000 eur, rovnako ako vlani. Pre veľký zá-
ujem miest a obcí sa však Dotačná komisia 
rozhodla rozpočet projektu Naša škôlka - náš 
kraj navýšiť až na 402 000. Schváliť to musia 
ešte krajskí poslanci na zastupiteľstve, ktoré 
bude 20. júna.

„Tento rok nám bolo doručených 80 žia-
dostí, minulý rok to bolo 26, a to bol aj 
dôvod, prečo sme navýšili tento rozpočet 
a pracujeme s budgetom 402 000 eur. 
Z 80 žiadostí sme vyhoveli 76 škôlkam. 
V priemere to bude 5 000 eur na škôlku,“ 
priblížil koordinátor projektu Peter Húska. Ako 
tiež uviedol, minulý rok boli prísnejší a trvali 
explicitne na rozšírení kapacít, tento rok sa 
zamerali na zefektívnenie fungovania mater-
ských škôl. Obce žiadajú dotácie napríklad na 
rekonštrukcie budov, tried, sociálnych zaria-
dení, výmenu okien a dverí, ale aj na revita-
lizácie ihrísk či nákup hračiek.

„Stretlo sa to s obrovským úspechom u sa-
mospráv, a to nielen na jeseň, ale aj teraz 
na jar, kvôli tomu, že to je skutočne pálči-
vý problém nielen v Bratislave, ale hlavne 
v menších obciach. Detí je dosť a kapacity 
škôlok nestačia. Je tu obrovský záujem 
samosprávy a samozrejme aj regionálnej 
správy, teda Bratislavskej župy, aby deti 
mali miesta v škôlkach,“ dodal predseda 
Bratislavského samosprávneho kraja Pavol 
Frešo. Podľa Petra Húsku sa minulý rok nedo-
stalo do škôlok približne 1 700 detí, preto vidí 
aj v rekonštrukciách potenciál na posilňovanie 
kapacít a predpokladá, že by sa mohlo vytvo-
riť približne 300 až 400 miest.

Minulý rok pomohla Bratislavská župa dotácia- 
mi materským školám s ich renováciou, čím 
prispela k navýšeniu kapacity až o vyše 400 
miest. Dotácie spolu vo výške 150 000 eur do-
stalo 28 obcí a mestských častí.

Bratislavský samosprávny kraj hostil 14. mája 
vzácnu návštevu. S podpredsedníčkou Brati-
slavského samosprávneho kraja zodpovednou 
v bratislavskej župe za oblasti zdravotníctva a so-
ciálnych vecí, Gabriellou Németh, sa stretla Geor-
gina, Vojvodkyňa z Norfolku. Tá je už od roku 2010 
patrónkou Depaul Internatiol, ktorého dcérskou 
spoločnosťou je Depaul Slovensko, prevádzkova-
teľ viacerých nízkoprahových zariadení pre ľudí 
bez domova. 

Tí okrem stravy a nocľahu môžu v ich zariadeniach do-
stať aj sociálnu pomoc či ambulantné ošetrenie. Me-
dzinárodná charitatívna organizácia Depaul sa venuje 
ľuďom bez domova v šiestich krajinách. Bratislavský 

samosprávny kraj podporuje neziskovú organizáciu De-
paul Slovensko už od roku 2008, len v minulom roku ju 
podporila župa sumou takmer 95 000 eur.

Podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kra-
ja Gabriella Németh vyjadrila záujem župy existujúcu 
spoluprácu ešte rozšíriť a posunúť na vyššiu úroveň 
napríklad vybudovaním sociálnych bytov: „Vedeniu 
Bratislavskej župy záleží na tom, aby sme poskytli 
a ponúkli pomocnú ruku občanom, ktorí sa ocitli 
na okraji spoločnosti, či už z vlastnej viny alebo bez 
vlastného pričinenia. Už dlhodobo pomáhame tejto 
cieľovej skupine a budeme v tom naďalej pokračo-
vať podľa našich možností a schopností,“ dodala Ga-
briella Németh.

Župa bude aj naďalej pomáhať ľuďom bez domova
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» Študenti sa môžu prihlásiť do 30. mája elektro-
nicky na adresu ecday@region-bsk.sk, kde uvedú 
svoje meno, priezvisko, školu, na ktorej študujú, 
triedu a kategóriu, v ktorej chcú súťažiť.
Na rovnakú e-mailovú adresu treba najneskôr do 
2. septembra poslať aj videopríspevky.

» Vyhodnotenie súťaže 
bude 20. septembra.

Na víťazov v každej kategórii čakajú hodnotné 
ceny

za 1. miesto videokamera v hodnote 300 €,
za 2. miesto fotoaparát v hodnote 200 €
a za 3. miesto poukážka do nákupného 
centra v Bratislave v hodnote 100 €.

Absolútny víťaz v diváckom hlaso-
vaní vyhrá návštevu Európskeho 
parlamentu pre celú svoju triedu.

» Študenti si môžu vybrať 
zo štyroch kategórií:

1. Kategória   Slovensko - Rakúsko
Objekt: Cyklomost slobody (Devínska Nová Ves).
Téma: “Za mostom”. Jeden cyklomost spájajúci dva 
brehy Moravy, dva európske národy. Spoluprácu za mo-
stom vnímam ako (pokračuje študentské video)

2. Kategória   Slovensko - Maďarsko
Objekt: Vodné dielo v Čunove.
Téma: Cykloregión v okolí Dunaja. Vodné dielo v Čuno-
ve vnímam ako (pokračuje študentské video)

3. Kategória   Slovensko - Česko
Objekt: Baťov kanál.
Téma: Baťov kanál a cykloturizmus. Historický vodný 
kanál spájajúci Slovensko a Česko prostredníctvom 
vody, nádhernej prírody a cyklistiky. Baťov kanál vní-
mam ako (pokračuje študentské video)

4. Voľná kategória
Európsku spoluprácu vnímam ako (pokračuje študent-
ské video). 

Natoč svoj krátky film a vyhraj

Natoč svoj 
krátky film!

je nová súťaž, 
ktorú pripravila 
Bratislavská župa 
spoločne s operačným 
programom 
INTERACT II 
pre študentov 
stredných škôl.

Súťaž sa bude konať 
pri príležitosti osláv 
Európskej teritoriálnej 
spolupráce.

Úlohou študentov 
je zachytiť svoj 
pohľad na projekty 
cezhraničnej 
spolupráce 
v dvojminútovom 
videu.
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•  9.30 pochod vojsk oboch armád zo sadu  

 j. kráľa do centra bratislavy

• 17.30 rekonštrukcia bitky v sade j. kráľa

• 21.30 delostrelecké ostreľovanie bratislavy

 na tyršovom nábreží
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city downhill 

3. kolo svetového pohára
CITY DOWNHILL WORLD TOUR

Začíname o 10:00 tréningami
SPRIEVODNÉ AKCIE
Areál Bratislavského hradu
- bike aréna pre deti 
- “Poď za zdravím” nadácie R.Z.
- Sound Lab 
Rudanyovo námestie
- freestyle show 
- trialová show
- športové súťaže o hodnotné ceny
- autogramiáda jazdcov
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Bratislavský kraj má záujem pro-
stredníctvom spoločnosti 1. župná, a.s., 
vybudovať v Petržalke na ploche približne 
89-tisíc metrov štvorcových nový športovo-
rekreačný areál. Pozemky sú vo vlastníctve 
1. župnej, a.s., o ich prenájme s cieľom 
vybudovať športovo-oddychovú zónu, ktorá 
bude v súlade s územným plánom platným 
pre dané pozemky, rozhodlo zastupiteľstvo 
Bratislavského samosprávneho kraja 
ešte minulý rok v júni. Toto rozhodnutie 
vychádzalo aj z možností rozpočtu župy. 
Kraj v máji vyhlásil obchodnú verejnú 
súťaž, ktorej podmienky zverejnil aj na 
svojej webovej stránke.

Cieľom obchodnej verejnej súťaže je komplexné 
riešenie rozvoja územia, vrátane dynamickej 
a statickej autodopravy, verejnej zelene, 
napojenia na inžinierske siete a prvkov drobnej 
architektúry, vrátane peších a dopravno-

obslužných prístupov k okolitej zástavbe. 
Vonkajšie verejné plochy budú voľne dostupné 
bez časových obmedzení a finančných nárokov. 
Jednou z podmienok pre prípadného nájomcu 
bude aj vybudovanie multifunkčných športovísk 
a oddychových zón, ktoré budú slúžiť širokej 
verejnosti a svojím charakterom doplnia 
chýbajúce športové plochy v danom regióne. 
Odporúča sa, aby súčasťou návrhu bolo aj 
riešenie pokračovania cyklistickej trasy, ktorá 
vedie po dunajskej hrádzi.

Účastníci obchodnej verejnej súťaže môžu 
predkladať návrhy osobne alebo poštou 
najneskôr do 4. augusta do 14:00. Súťažný návrh 
musí obsahovať päť samostatných označených 
obálok - Urbanisticko architektonická časť, 
Ekonomická a finančná časť, Charakteristika 
uchádzača, Čestné vyhlásenie a CD nosič 
v samostatnej obálke. Všetky budú vložené do 
jedného uzatvoreného, neprehľadného obalu 

označeného heslom “Obchodná verejná súťaž 
– prenájom pozemkov Bratislava Petržalka – 
NEOTVÁRAŤ“. 

Výsledky budú vyhlásené 11. septembra. 
V prípade úspešného ukončenia obchodno-
verejnej súťaže počíta Bratislavský samosprávny 
kraj so začiatkom vybavovania stavebného 
povolenia v priebehu prvej polovice budúceho 
roka a so samotnou výstavbou v priebehu roku 
2015. Celkové realizačné náklady bude možné 
odhadnúť až po ukončení obchodno-verejnej 
súťaže.

Pozemky sú situované v juhovýchodnej časti 
Petržalky, zo západnej časti sú ohraničené 
Dolnozemskou cestou, z južnej strany 
komunikáciou vedúcou na hrádzu Dunaja 
a z východnej strany autobusovým depom. 
Podľa Územného plánu hlavného mesta SR 
schváleného v roku 2007 je funkčné využitie 
územia určené na šport, telovýchovu a voľný čas.

Kraj vyhlásil súťaž na prenájom petržalských pozemkov, 
vzniknúť by tu mohol športovo-rekreačný areál



Manažér zajtrajška

Country vecer s grilovaním a tancom...

Dvojdenný pobyt zameraný na komplexnú relaxáciu, zvýšenie výkonu 
a efektívnosti manažérskej práce, stanovenie priorít a odstránenie blokov.

Dvojdenný omladzujúci a regeneračný program pre obnovu životnej sily, energie, optimizmu a vitality. 
Cieľom programu je nájdenie harmónie a rovnováhy.

27. 6. 2014 od 19:00 hod. v Hoteli Patriot****
 BBQ – záhradné posedenie. K tancu a počúvaniu bude hrať country music Countrio Hodonín. K jedlu budú pre vás pripravené grilované špeciality a pre 

prvých 30 návštevníkov špeciálny drink Sv. Ludmila zdarma. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia bude konať v priestoroch hotela.

Viacej informácií na www.patriothotel.eu

Nezabudnuteľný seminár, na ktorom sa dozviete, ako môžu vône ovplyvniť váš život 
a ako sa môžete vďaka vôni cítiť dobre v každej životnej situácii.

Odnesiete si svoj osobný parfum, ktorý podporí vašu osobnosť a vnútornú krásu.

ˇ

Zážitkový seminár s vônou ˇ

Relaxacný  pobyt ˇ

Hotel
PATRIOT

Skalica
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staňte sa 

REPORTÉROM 
mesačníka

prozáhorí
■ Zaujalo vás dianie vo Vašom okolí?
■ Chystá sa vo vašom meste či obci 

niečo zaujímavé?
■ Chcete sa podeliť o svoje dojmy a 

zážitky s čitateľmi ProZáhorí?
Svoje tipy, články, fotografie a videá 

posielajte mailom na adresu 
sefredaktor@prozahori.sk 

alebo nás kontaktujte na tel. čísle 
0948 155 158

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

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

Predám čiastočne prerobenú garsonku na 
Štefánikovej ulici v Senici, poschodie 2/12. Gar-
sonka má balkón a veľkú kúpeľňu s vaňou. Cena 
20 000€. Kontakt 0902 942 784.

Predám záhradu v záhradkárskej osade v Holí-
či za letiskom v blízkosti rieky Moravy o celko-
vej rozlohe 1386 m2. Cena pozemku 3,50 €/m2. 
Tel. 0918872716

Prenajmem garáž na L. Svobodu v Skalici. Tel.: 
0948224669

Predám chlapčenský bicykel Olpran Magic 24“ 
málo používaný a chlapčenský bicykel Spider 
Marry 20“, detskú cyklistickú prilbu S/M 52-56 
cm málo používanú, autosedačku Graco na 15-
36 kg. Tel.: 0949 790 526

Predám trampolínu s ochrannou sieťkou, prie-
mer 305 cm, odrážacia plocha od zeme vo výške 
68 cm, používaná, cena 100€. Tel. 0907343570

Predám PB flase, 10kg a 5kg. Kopčany, tel. 
0915 460 580

Polícia informuje motoristickú verejnosť o do-
pravných obmedzeniach v okresoch Senica a 
Skalica. Od 31. mája do 15. júna 2014 sa budú 
konať viaceré kultúrne a spoločenské podujatia. 
Z dôvodu zabezpečenia bezproblémového prie-
behu akcií a bezpečnosti na podujatiach príde 
v niektorých úsekoch ciest k obmedzeniu pre-
mávky. Vodičov žiadame, aby rešpektovali po-
kyny polície a osadené dopravné značenie. Tam, 
kde bude prebiehať podujatie za účasti motoris-
tov, žiadame vodičov, aby boli pri prejazde toh-
to úseku opatrní a ohľaduplní k pretekárom a aj 
iným účastníkom akcie.

1. Dňa 7. júna 2014 v čase od 06.00 do 11.00 hod. budú 
v obci Petrova Ves v okrese Skalica kultúrne a športové 
podujatie „Záhorácka veterán rallye a Svätodušný jar-
mok“. Počas uvedených podujatí bude úplná uzávierka 
cesty č. III/5003 v úseku centra obce. Obchádzka bude 

vyznačená prenosným dopravným značením po ceste 
č. II/590 a miestnych komunikáciách.

2. Dňa 14. júna 2014 v čase od 10.00 do 15.00 hod. sa 
bude konať v okrese Senica športové podujatie „Záho-
rácky maratón“. Pretekári budú bežať za plnej cestnej 
premávky na cestách č. I/51, II/500, III/00230 a 00227 
po trase Senica – Čáčov – Dojč – Šaštín-Stráže a späť. 
Počas pretekov bude na trase behu na križovatkách ria- 
dená cestná premávka príslušníkmi polície.

3. V dňoch 14. a 15. júna 2014 v čase od 08.00 do 19.00 
hod. sa v okrese Skalica bude konať športové poduja-
tie „Kopčanský rýchlostný motookruh“. Z dôvodu tré-
ningov a pretekov bude úplná uzávierka cesty č. I/02 
v úseku Holíč – Kopčany a na miestnych komuniká- 
ciách v centre obce Kopčany. Obchádzka bude vy-
značená prenosným dopravným značením po ceste 
č. II/590, III/5004 a I/02 po trase Holíč – Petrova Ves 
– Gbely – Adamov – Kúty.

Dopravné obmedzenia v okresoch Senica a Skalica

■ KR PZ v Trnave

Dedina na Záhorí v katastri Skalice oslávila „60-
ku“. Zlúčením susedným obcí Vlčkovany a Vidovany 
vznikla obec s názvom Dubovce.
Od piatka 16. do nedele 18. 
mája sa oslavovalo na sláv-
nostnom zasadnutí obecného 
zastupiteľstva, kultúrnym 
programom, remeselnými 
ukážkami a výstavkami s mož-
nosťou kúpy, svätou omšou, 
krojovaným sprievodom, 
medzinárodnými folklórnymi 
slávnosťami, speváckym vy-
stúpením Jožky Černého a fut-
balovým zápasom.

S myšlienkou trojdňovej oslavy prišla p. starostka Dana  
Mikulová, ku ktorej sa s vervou pridali iní obyvatelia Dubo-
viec. Už dlho tvoria super kolektív (vy viete, kto sem patríte 
:) ), ktorý to v Dubovciach dokáže „rozprúdiť“. Každý svojou 

troškou – väčšou troškou prispel k tomu, aby sa oslavy po-
darili na „1*“. Celý program bol naplánovaný ako vonkaj-
šia akcia, no kvôli nepriaznivému počasiu sa celá udalosť 
presunula do miestneho kultúrneho domu. Ani to však ne-
odradilo návštevníkov, hostí z Duboviec, okolia, Nemecka, 
Čiech, aby si prišli pozrieť vystúpenia a pripravené atrakcie 

v KD. Medzi zahraničnými hosťami sme mohli nájsť obec 
Starovičky, ktorá rozvíja projekt cezhraničnej spolupráce 
s obcou Dubovce – cez minulosť spájajú ľudí do budúcnosti. 

Svojou účasťou spestrili publi-
kum aj naši nemeckí partneri 
z mesta Bremerhaven, s ktorý-
mi spolupracujeme v projekte 
mesta Skalica Comenius Regio 
partnerstvo s názvom Pod-
nikanie ako centrálny prvok 
odborného vzdelávania v in-
terkultúrnom kontexte. 

Medzi vystupujúcimi nemohla 
chýbať Súkromná stredná od-

borná škola VIA HUMANA zo Skalice. Celkovú organizáciu 
aktivity koordinovala p. Lenka Mikulová. Škola predviedla 
program s názvom „Čo chutilo Záhorákom“ pod vedením 
p. Slavomíry Masrnovej. Okrem tanečného vystúpenia sme 
videli, čo tým Záhorákom naozaj chutilo – samozrejme 
mäso. A ako sa pripravovalo? To predviedli p. Milan Mikič a 
p. Mária Kuglerová s pomocnými rukami študentov.

Pre deti boli pripravené animačné aktivity pod taktovkou 
p. Jany Jankovičovej a p. Alexandra Pokoviča. Študenti im 
nachystali zábavu v podobe tvorby indiánskych čeleniek, 
hrania sa s loptičkami, golfu alebo napr. maľovania na tvár.

Celé podujatie by sa nezaobišlo bez hotelierov, ktorých 
manažovala p. Lucia Vávrová. Tí nám ponúkali rezne, guláš, 
šalát, koláčiky – všetko, čo patrí k tradičným dedinským 
pochúťkam. Tieto pokrmy boli pripravené aj pre širokú ve-
rejnosť a všetci mohli ochutnať, čo hrdlo ráčilo.

Za celým podujatím je množstvo driny, času a spolupráce. 
Všetci si „zamakali“, navzájom si môžeme poblahoželať a 
poďakovať. 

Via Humana praje Dubovciam ďalšie roky rozvoja a úspe-
chu! Krásne narodeniny!

■ Mgr. Izabela Mikulová

Via Humana oslavovala Dubovce
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Skolióza
Jedná sa o ochorenie 
chrbtice, pri ktorom 
nie je správne posta-
venie stavcov navzá-
jom voči sebe a chrb-
tica tak má nesprávne 
osové postavenie s vy-
bočením do strán (nesprávne postavenie 
je však aj v predozadnom smere). Odlišo-
vať musíme chybné držanie tela, ktoré 
sa vyznačuje zvýšeným alebo zníženým 
zakrivením tých častí chrbtice, ktoré sú 
za normálnych okolností už zakrivené 
(hlavne v predozadnom smere).

Mamičky navštevujú so svojimi deťmi obvod-
ných lekárov pri pravidelných výročných kon-
trolách a pri podozrení na nesprávne držanie 
tela či skoliózu sú odosielaní na ortopedickú 
ambulanciu za účelom presnejšej diagnostiky. 

Skoliózu ako ochorenie rozdeľujeme podľa 
viacerých kritérii: veku kedy vzniká, miesta 
postihnutia (hrudná, bedrová), stupňa postih-
nutia (v závislosti na uhloch vychýlenia chrbti-
ce), typu krivky, tendencie k zhoršovaniu atď. 
Postihuje viac ženské pohlavie, možno badať 
i dedičnú predispozíciu. Príčina sa vo väčšine 
prípadov neodhalí, zo známych prípadov sú 
príčinou poúrazové stavy, neuromuskulárne 
ochorenia (napr. detská mozgová obrna), vro-
dené genetické ochorenia pohybového apará-
tu, zápalové ochorenia a iné.

Diagnostika patrí do rúk odborníka - ortopé-
da. Neoddeliteľnou súčasťou sú klasické rent-
genové snímky a fyzikálne vyšetrenie (rozsah 
pohyblivosti, stav svalov v okolí chrbtice). 
Súčasťou diagnostiky závažnejších stavov 
býva aj neurologické, kardiologické a pľúcne 
vyšetrenie.

V liečbe sa uplatňujú režimové opatrenia: nie 
monotónna záťaž chrbtice, cvičenia, posil-
ňovanie svalstva okolo chrbtice. Ďalej sú to 
rehabilitačné procedúry, kúpeľné pobyty. Z or-
topedickej protetiky sa využívajú známe kor-
zety rôznych konštrukcií. V neposlednom rade 
prichádza u závažných stavov do úvahy aj ope-
račná liečba, ktorá sa na Slovensku vykonáva 
v špecializovaných centrách (u nás najbližšie 
Bratislava a Žilina).

Nesprávne držanie tela - najčastejšie guľatý a 
plochý chrbát, sú odlišné ochorenia a vyzna-
čujú sa zvýšeným zakrivením chrbtice v už 
existujúcich zakriveniach (krčná a bedrová lor-
dóza a hrudná kyfóza). Liečba je hlavne reži-
mová - dbať o správne držanie tela, primerane 
chrbticu zaťažovať a striedať aktívny a pasívny 
štýl života.

■ 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

V piatok 9. mája 2014 Nitra opäť ožila súťažou Jazy-
kový kvet. Všetkým talentovaným deťom a mládeži 
z celého Slovenska poskytla Univerzita Konštantína 
Filozofa svoju aulu, aby sa mohla stať dejiskom usi-
lovnosti, cieľavedomosti, fantázie a tvrdej práce pre 
umelecký zážitok. Štvrtý ročník celoštátnej postu-
povej súťaže v šiestich cudzích jazykoch, do ktorej 
sa SSOŠ Via Humana prihlásila po druhýkrát, bol pre 
školu opäť veľmi úspešným.
Vďaka svojim jazykovým znalostiam, 
hereckému talentu a humornému 
prevedeniu divadelného predstavenia 
v anglickom jazyku s názvom „Cinde-
rella and three hazel-nuts” (Popoluška 
a tri oriešky), získala skupina mladých 
študentov pod vedením prof. Jany 
Obuchovej v kategórii dráma – vlastná 
tvorba vynikajúce 2. miesto. Svoje pocity zo súťaže vyjad- 
rili aj naši študenti: „Do Nitry, mesta pod Zoborom, sme 
super naladení dorazili na pravé poludnie a keďže sme boli 
ihneď informovaní, že vystupovať budeme až v čase, keď 
si Angličania vychutnávajú svoju šálku čaju, rozhodli sme 
sa vydať na prehliadku mesta a predovšetkým najbližšieho 
nákupného centra. Po niekoľkohodinovej nákupnej túre, 
s menšími zastávkami v amerických fast foodoch, sme sa 

išli pripraviť na naše slávnostné antré na veľkom pódiu. 
Stres a nervozitu sme nechali spolu s našim vreckovým 
v nákupnom centre, tak sme na „stejdži” podali nezabud-
nuteľný výkon. Čakanie na vyhlásenie výsledkov bolo ne-
konečné, ale úžasné druhé miesto stálo za to. S pocitom 
dobre vykonanej práce sme sa ešte stále plní elánu vypra-
vili na dlhú cestu domov. Škoda, že náš autobus nezdieľal 
s nami ani náš elán, ani našu energiu. Pred Radošovcami 

mu došli všetky sily. Našťastie sme boli 
zachránení duchaprítomným šoférom 
iného autobusu, za čo mu patrí vrelá 
vďaka. Ale najväčšie poďakovanie patrí 
našej pani profesorke, ktorá nám hru 
napísala a trpezlivo nás pripravovala 
na celú súťaž. Tréningy a všetky súťažné 
vystúpenia sme si užili naplno a veríme, 
že všetky zážitky sa nám ešte dlho ucho-

vajú v pamäti. Na záver musíme skonštatovať, že sme hrdí 
na náš úspech a možnosť reprezentovať nielen našu školu 
SSOŠ Via Humana, ale aj kráľovské mesto Skalica.”

■ Team Terraria

(študenti SSOŠ VIA HUMANA Skalica – Michaela Vépyová, 
Kamil Ondráš, Miriam Bednarovská, Karin Hlúpiková, Rado-

slava Heráková, Adam Rúsek, Marek Mlčúch, Oto Filip, Sarah 
Kesslová, Denis Toman a Tomáš Dunár)

Druhé miesto vo finále SR pre študentov Via Humana
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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 

BBenefičný 
koncert

15. jún 2014 o 16:00
Bazilika – Šaštín

SEDEMBOLESTNÁ PANNA MÁRIA, TEBE SLOVENSKÁ SPIEVA KRAJINA

Účinkujú: 
Jozef Kundlák – operný spevák 

Lucia Duchoňová – koncertná speváčka 
Erika Tégen Čambálová – operná speváčka 

Jazmínka Čambalová – klaviristka 
Anna Servická – speváčka mariánskych piesní 

svedectvo manželov Valáškovcov zo Žiliny 
spevácky zbor detí – Holúbky z Kríža 

Ivona Klimentová – svedectvo o sile modlitby 
Chrámový spevácky zbor baziliky Sedembolestnej v Šaštíne 

Detský spevácky zbor zo špeciálnej školy v Šaštíne „Adriánka“ 
Folklórny súbor Kolovrátok z Piešťan

Moderovanie a sprievodné slovo: 
Anna Božková 

Organizátori: 
Bratislavská arcidiecéza, Maltézsky Rád – Zbor Dobrovoľníkov v SR

Dobrovoľný príspevok bude venovaný na dostavbu 
bezbariérového do pútnického areálu a baziliky

Pozvanka - koncert Sedembolestna.indd   2-3 1.6.2014   20:05:54

Súkromná stredná odborná škola Via Humana Ska-
lica je aktívnou školou a snaží sa aktivizovať aj svo-
jich študentov. Dôkazom toho je i veľa aktivít, ktoré 
realizuje. Snaží sa vytvárať najmä prepojenie medzi 
školou a praxou i formou zapájania sa do súťaží.
Jednou z takýchto aktivít bola účasť 
na 22. ročníku prezentačnej výstavy 
výrobkov a prác žiakov stredných škôl 
Mladý tvorca 2014, ktorá sa konala 
v Nitre. Sprievodnými akciami boli Job- 
Expo 2014 – predstavenie podnikov a 
pracovných agentúr.
Zúčastnili sme sa vo vlastnom výstav-
nom stánku s prezentáciou školy, kde 
naši študenti informovali návštevní-
kov o škole a jej aktivitách. Súčasťou bola i účasť v súťaži 
„TOP turistická destinácia regiónu“, ktorú organizovalo 
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. 
Na projekte k súťaži svedomito spolupracovali študenti od-
borov služby v cestovnom ruchu, informatika a informačné 

systémy a marketing. Súčasťou bola príprava prezentácie 
s videom a leták. Spolupráca študentov v rámci odborov 
bola veľmi zaujímavá i tvorivá a naučila ich aj tímovo pra-
covať. Vytvárali prezentáciu, hľadali obrázky, tvorili texty, 
rozmýšľali o kostýmoch, ktoré použiť, natáčali upútavky, 

hrali sa s deťmi, pripravovali scenáre a 
z toho všetkého vyšiel krásny projekt 
so sloganom Rozprávkovo rozprávko-
vá Skalica.
Cieľom bolo, aby si študenti samo-
statne vybrali destináciu, ktorú chcú 
spropagovať a vzájomnou spoluprá-
cou vytvorili projekt, ktorým zviditeľ-
nia to naj v okolí. My sme sa rozhodli 
na Záhorí zviditeľniť naše kráľovské 

mesto Skalica a ponúknuť ho pre tých najmenších.
Študentka Natália Vidašičová akciu okomentovala: „Výlet 
bol na jednotku a zároveň veľmi poučný. Už aby bol ďalší.“

■ Mgr. Lenka Mikulová
SSOŠ Via Humana Skalica

Mladí študenti z Via Humana tvorili rozprávkovo 
rozprávkovú Skalicu

2. ročník súťaže vo varení 
gulášu Kopčany 2014

Dobrovoľný hasičský zbor Kopčany a 
reštaurácia Luna usporiadali 17. 5. 2014 
2.ročník súťaže vo varení gulášu v priesto-
roch nádvoria reštaurácie Luna.
Na podujatie sa prihlásilo 7 družstiev, ktoré 
mali rovnaké podmienky na prípravu a uvare-
nie gulášu. Štartovné bolo 20 €, z ktorého bolo 
zabezpečené mäso z diviny, cibuľa, chlieb, mis-
ky a lyžice a ceny na vyhodnotenie. Súťažiaci si 
mali priniesť kotlík na varenie, potrebné nástro-
je a koreniny na dochutenie gulášu. Na začiatku 
si súťažiaci nahlásili názov ich družstva: ČERNÍ 
ĎÁBLI; MELAN; JA,TY a ON; RALBOVSKÝ ZÁVOD;  
MHZ HOLÍČ; DHZ KOPČANY; OTIN.

Po uvarení gulášu si zástupca zo súťažného 
družstva vylosoval číslo, pod ktorým bol guláš 
prezentovaný porote na ochutnanie a bodové 
ohodnotenie. V porote pracovalo 5 členov, ktorí 
hodnotili chuť gulášu, konzistenciu, správne 
uvarenie mäsa a mali možnosť prideliť body 
od 1 po 10. Po ochutnávke boli spočítané body 
a bolo prevedené vyhodnotenie.
Najlepší guláš pripravil a víťazom sa stal tím 
MELAN s počtom bodov 45, na druhom mieste 
skončil tím OTIN s počtom bodov 32 a na treťom 
mieste s rovnakým bodovým ohodnotením 31 
bodov tím RALBOVSKÝ ZÁVOD a tím JA, TY a 
ON. Porota o treťom mieste rozhodla po porade 
a tretie miesto obsadil tím OTIN. Tímom na pr-
vých troch miestach boli odovzdané vecné ceny 
a upomienkové predmety. Víťaz sa stal na jeden 
rok majiteľom putovnej varechy.
Poďakovanie patrí súťažiacim, porote a organi-
zátorom p. Bitalovi, p. Ralbovskému a p. Malí-
kovi. ■ Radovan Malík
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Najväčší česko – slovenský multižánrový festival 
Cibula Fest už dávnejšie avizoval, že tento ročník 
oživí jednou svetovou hudobnou legendou. Uply-
nulé týždne organizátori dolaďovali podmienky 
od manažmentu kapely a len pred pár dňami 
padla definitíva. Cibula Fest 2014 bude mať tento 
rok prvýkrát vo svojej histórii headlinera a hosťa 
z inej krajiny ako z Česka či Slovenska. Na letisku 
v Holíči sa tak v sobotu 26. Júla, tretí deň festiva-
lu, predstaví legendárny Alphaville v energicky 
nabitej šou.

Organizátori festivalu tak tento rok opäť ozvláštnili Ci-
bula Fest, ktorý sa každoročne koná na hraniciach medzi 
Českou a Slovenskou republikou a každoročne zvyšuje 
svoj kredit. Minulý rok si našlo do Holíča cestu približne 
10-tisíc Čechov a Slovákov a tento rok sa očakáva ešte 
vyššia návštevnosť.

„Cibula Fest chce stále ponúkať niečo nové a hudba 
skupiny Alphaville je niečím zvláštnym, s prvkami 
romantiky až mystiky. Pre tých, ktorí jej porozumeli 
sa táto hudba stala vášňou na celý život. Ich požia- 
davky sme splnili do poslednej bodky,“ povedal na 
margo Alphaville prvý muž festivalu Vladimír Chrenka. 
Kapela okolo frontmana Mariana Golda je na hudobnej 
scéne už viac ako 30 rokov a šou, ktorú sa chystajú od-
páliť v pohraničnom pásme dvoch spriatelených štátov 
bude naozaj veľkolepá.

Na veľkom pódiu a desiatich veľkoplošných LED obra-
zovkách sa premietne celá ich kariéra od zrodu kapely 
až dodnes. Odznejú všetky ich najväčšie hity ako Forever 
Young, ktorú prespieval aj maestro Karel Gott (pod ná-
zvom Být stále mlád), ďalej skladby Big In Japan, Sounds 
Like a Melody, A Victory of Love, Jerusalem či 
The Jet Set, ktoré dodnes znejú z rádií na celom 
svete.

Kapela vznikla v roku 1981. Ešte v roku 1983 
koncertovali pod názvom Forever Young. Až 
v roku 1984 začínajú koncertovať pod menom 
Alphaville. Kapela koncertuje prevažne pre 
charitu a venuje sa i filmovej hudbe. V roku 
1986 vychádza už ďalší album Afternoons in 
Utopia. Nasledujú albumy The Breathtaking 
Blue, Salvation, a First Harvest, ktoré sú pova-

žované odborníkmi za najlepšie.

Skupine berie skoro všetok čas 
práca v štúdiu a skladanie hud-
by pre Hollywood. Zaneprázd-
nenosťou v roku 1993 zisťujú, že 
už dlhšiu dobu nekoncertovali, 
a tak vyrážajú na koncert do 
Bejrútu. Nasleduje ďalšia práca 
v štúdiu, ďalšie albumy a kon-
certy v Nemecku, po východnej 
Európe a v Peru.

V roku 1999 vycházda ich osem-cédéčková antológia, 
mapujúca celú historiu kapely Dreamspaces. Tento vý-
nimočný hudobný projekt bol v priebehu prvých troch 
mesiacov na svetovom trhu beznádejne vypredaný a ka-
pela vyráža na turné s novou show, plnou dych berúcich 
svetiel a efektov. Ich vystúpenia sa stávajú nezabudnu-
teľnými a kapela koncertuje s veľkým úspechom po ce-
lom svete. Alphaville si podmanili aj USA, kde vypredali 
celý rad koncertov.

Ich show je vo svete hudby stále energická a plná ná-
padov.

Inak to nebude ani 26. 7. 2014 v Holíči na letisku, v rámci 
festivalu CIBULA FEST.

Ich živé vystúpenie, nebude len sentimentálnym ohliad- 
nutím a spomienkou na 80. roky, ale i zoznámením a 
predstavením s ich novšou tvorbou a samozrejme show 
plná svetelných efektov a nezabudnuteľných zážitkov!

Užite si toto leto s APHAVILLE a s ďalšími poprednými 
česko – slovenskými hudobnými špičkami na festivale 
CIBULA FEST 2014, ktorý sa koná 24. 7. až 26. 7. 2014 
v Holíči na letisku, len 2 km od českých hraníc.

Do konca mája platí ešte zvýhodnená cena trojdňovej 
vstupenky a pre deti do 10 rokov je vstup bezplatný. 
Súčasťou festivalu je aj tradičná motozóna pre milov-
níkov dvojkolesových tátošov a pre mladšiu generáciu 
bude postavená veľká zastrešená aréna, kde vystúpia 
poprední umelci hip-hop a raggae žánru. Festival po- 
núkne i mnoho ďalších zábavných aktivít a atrakcií, tak-
že si tu nájde svoje miesto doslova každý.

Viac informácií na www.cibulafest.eu

Svetová legenda ALPHAVILLE 
mieri do Holíča na CIBULA FEST

■ Vladimír Chrenka

Otvorenie turistickej 
sezóny Baťák 2014

UŽ JE TU ZASE – 1. MÁJ.
V očiach študentov SSOŠ VIA HUMANA 
v Skalici je 1. máj už tradične vnímaný 
ako jedna veľká akcia na Baťáku.

V rámci otvorenia turistickej sezóny v Skalici 
pripravujú a realizujú študenti Via Humana 
rôzne animačné aktivity pre deti, tentokrát 
pod názvom Disneyho Baťák. Študenti II.B trie- 
dy, ako organizátori akcie, mali od začiatku 
množstvo myšlienok a nápadov, ako tento rok 
by mal vyzerať „BAŤÁK“ – využiť to, o čo deti 
najviac prejavovali záujem, ale taktiež vymys- 
lieť niečo nové a pútavé.

Pod vedením dvoch pedagógov Ing. Jany 
Jankovičovej a PhDr. Alexandra Pokoviča na 
odbornom predmete Cestovateľský ateliér 
študenti – organizátori premýšľali, organizo-
vali a predovšetkým tvorili program a nový 
materiál, ktorým by zatraktívnili toto, dnes už 
tradičné podujatie.

Tak sme tu teda mali maľovanie na tvár, 
strieľanie lukmi na terče pri Indiánoch, deti 
i dospelí si pozreli ukážky kovbojovej práce 
s bičom, pri pirátoch deti liezli po lanách, víly 
Zvonilky im pomohli preliezť pavučinu tak, 
aby nezobudili spiacu čarodejnicu a taktiež 
fotenie s maskotmi, ku ktorým tento rok pri-
budli nové postavičky Mickeyho a Minnie. 

Dnes už je jasné, že dobrá práca prináša ovocie 
– a nám sa akcia vydarila! Ďakujeme počasiu a 
všetkým, ktorí „makali“ pri realizácii, všetkým, 
ktorí prišli a zabavili sa. 

A ešte niečo – pozrite si naše zážitky prostred-
níctvom krásnych fotiek na www.viahuma-
na.sk a o rok vás všetkých opäť čakáme!

■ Ing. Jana Jankovičová a PhDr. Alexander Pokovič 
Via Humana Skalica
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PLAYMINIHANDBALL 
2014

Tri dni plné minihádzanej, detskej zá-
bavy a radosti, to bol PLAYMINIHAND-
BALL 2014 v Stupave, ktorý sa konal 
v dňoch od 16. – 18.5 2014.

Organizátori z klubu HC TATRAN STUPAVA sú 
spokojní s priebehom najväčšieho minihá-
dzanárskeho turnaja na Slovensku, lebo sa 
páčilo aj účastníkom a ich malým zveren-
com. Sme radi, že deti mali zábavu a kopec 
zážitkov z turnaja.

          výsledky finálových zápasov:

*Kategória mladší – Hamé GROUP – 
2005 a mladší*
Finále: Tj Jiskra Havličkou Brod – Hk Ivanka 
pri Dunaji  7:13

*Kategória starší – 3B GROUP – 
2003/2004*
Finále: Slávia Uherské Hradište – Hk Ivanka 
pri Dunaji  14:13

sport

■ Rudolf Draškovič ml.
Hlavný usporiadateľ

PLAYMINIHANDBALL 2014

 minihádzaná  futbal

Zápas sa začal za silného dažďa, čo sa podpísalo na 
kombináciách obidvoch tímov. Napriek tomu si domáci 
vytvorili tlak a už v 7. min vysunul Vaško po ľavej stra-
ne Černeka, ten odcentroval do päťky na Ulricha, ale 
ten zakončil vysoko nad bránu hostí. V 10. min z ľavej 
strany odcentroval do šestnástky 
hostí Šebesta, Jakubek prepustil 
loptu Konečnému a ten z piatich 
metrov skóroval 1:0. V 14. min 
vybojoval Šebesta rohový kop, 
ktorý aj sám zahral, centrom 
našiel Vaška, ale ten hlavičkoval 
nad bránu hostí. V 20. min sa na 
hranici šestnástky hostí zrazil 
brankár Kaňuk a L. Švrček a všet-
kým prítomným zatrnulo. Otrasený brankár Kaňuk mu-
sel po ošetrení striedať a nariadený pokutový kop jeho 
náhradník Droppa Vaškovi chytil. Po tomto momente asi 
30 fanúšikov hostí zahádzalo novú tartanovú atletickú 
dráhu dymovnicami a zápas bol na 5 minút prerušený. 

V 34. min unikol Ulrich, 
brankár Droppa jeho 
strelu len vyrazil a dobie-
hajúci Jakubek sa nemýlil 
2:0. V nadstavovanom 
čase I. polčasu zvýšil ve-
denie domácich Ulrich po 
krásnej prihrávke Šebestu 
stredom a zakončení popri 
vybiehajúcom Droppovi.

V 50. min strčil do brankára domácich Lupača Kontár, 
za čo bol odmenený žltou kartou, následnú strkanicu 
medzi Kontárom a Konečným vyriešil rozhodca Maršal 
červenou kartou pre domáceho obrancu Konečného. 
V 53. min odcentroval Šefčík z ľavej strany na Ulricha, 
ten sa kľučkou zbavil obrancu ale pálil vedľa brány. V 60. 
min odcentroval z ľavej strany hosťujúci Vacula, ale jeho 
center poslal nad Lupačovu bránu hlavou Tóth. V 74. 

min Čavojský vysunul po pravej 
strane L. Švrčka, ale jeho strelu 
z veľkého uhla Droppa chytil. 
Zvyšok zápasu sa už len dohrá-
val na veľmi ťažkom teréne, bez 
výraznejších šancí na jednej či 
druhej strane.

Ceny najlepším hráčom odo-
vzdal predseda OZ ProZáhorí.sk, 
Milan Roman.

Vedenie klubu MFK Skalica vyjadruje pohoršenie nad 
správaním časti fanúšikov FC Petržalka 1898, ktorí 
okrem používania pyrotechniky prejavili svoj intelekt 
obnažovaním sa na verejnosti a následne pálením se-
dačiek.

MFK Skalica - FC Petržalka 1898 3:0 (3:0)

       góly: 10. Roman Konečný, 34. Michal Jakubek, 
45. Ľubomír Ulrich

žlté karty: 74. Vaško - 24. Kaňuk, 30. Čapla, 51. Kon-
tár, červená karta: 50. Roman Konečný, 350 divákov

zostava MFK Skalica: Lupač - Čavojský, Konečný, 
Petrovský, Černek - Hesek (46. Šefčík), Šebesta, L. 
Švrček, Vaško - Jakubek, Ulrich (62. Kleiber)

zostava FC Petržalka: Kaňuk (25. Droppa) - M. Ha-
vrila, Marič-Bjekič (30. Bohmer), Čapla (70. Radiš), 
Vacula, Uhlík, E. Havrila, Kontár, Žifčák, Špilár, Tóth

»

■ www. mfkskalica.sk

»
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 hasici

Skalickí gymnazisti na 
Majstrovstvách Slovenska!

V dňoch 29.- 30. apríla 2014 sa v Trnave 
konala župná olympiáda, ktorej sa už 
tradične zúčastnili i šikovní športovci zo 
skalického gymnázia v sprievode Mgr. A. 
Pečimonovej.

Najväčší úspech napokon dosiahli naše vo-
lejbalistky, ktoré obhájili prvenstvo v nižších 
kolách a po fantastickom kolektívnom výkone 
zdolali Senicu 2:1. Z Trnavy teda odchádzali 
so zlatom a úžasným pocitom, ktorí zažívajú 
tí najlepší.

Pár dní nato, 6. a 7. mája dievčatá putovali 
na celoštátne kolo do Považskej Bystrice, kde 
sa rozhodne nestratili a predviedli sa peknou 
bojovou hrou. Vo svojej skupine odohrali vy-
rovnané zápasy i so športovým gymnáziom a 
všetky zápasy prehrali až v tie breaku výko-
nom 2:1. V boji o 7. miesto suverénne vyhrali 
2:0 a hoci sa im neušla žiadna z medailových 
pozícií, domov odchádzali s pocitom dobre 
vykonanej práce a bohatšie o nové skúsenosti 
a zážitky. Dievčatám ďakujeme za skvelé vý-
kony, ktorými šíria dobré meno školy a Mgr. A. 
Pečimonovej za ich 
obetavú prípravu.

Nuž a na záver ešte 
súpiska úspešných 
volejbalistiek:

B. Tokošová, M. Šte-
panovská, P. Valacho-
vičová, A. Horáková, 
M. Božková, J. Ružič-
ková, N. Mihálová, T. 
Baumannová, M. Kubíková, K. Uhliariková

Na župnej olympiáde však v tomto roku ne-
zahviezdili iba dievčatá, ale i skúsený atlét a 
majiteľ mnohých športových trofejí O. Maren-
čík. Ondrej sa svojím prvenstvom v behu na 
100m a druhým miestom v behu na 400m zo 
Župnej olympiády nominoval na Majstrovstvá 
Slovenska v atletike, na ktorých mu prajeme 
veľa športového šťastia.

■ Mgr. Zuzana Kolštromová

 squash

Celkové poradie squash 
extraliga 2013/14:

1. IMET Bratislava A
2. Fanatix Bratislava
3. Relaxy Hlohovec
4. ŠK Barbar Skalica (Ondřej Uherka, Róbert 
Trnovec, Juraj Spáčil, Richard Taranda, Marek 
Gula)
5. IMET Bratislava B
6. SC Piešťany
7. Fajn Bratislava
8. 1. SSK Bratislava
9. Squashpark Martin

»

 minifutbal

V sobotu 17. mája sa v Holíči uskutočnil ďalší ročník mi-
nifutbalu LTC NET CUP, ktorého organizátorom bola firma 
LtcNet Holíč. Na hraciu plochu nastúpilo celkom 5 mužstiev 
– LtcNet, S@N, Trnovec, SDKÚ-DS, Draci. Hralo sa každý 
s každým po 2×15 minút. Počasie veľmi neprialo, ale i tak 
sa podarilo odohrať všetky zápasy bez problémov. Víťazom 
sa nakoniec stalo mužstvo SDKÚ-DS, cenu z rúk majiteľa 
firmy Martina Michálka prevzal Milan Roman. Počas celé-
ho turnaja bolo zabezpečené občerstvenie a deti si mohli 
zaskákať na skákacom hrade.

LtcNet Cup neohrozilo ani zlé počasie

■ Veronika Dujsíková

Skalica nakoniec bez medaily
V sobotu 10.5. sa vo squashovom centre IMET 
v Bratislave odohral finálový turnaj extraligy mu-
žov pre sezónu 2013/14.

Skalica nastúpila 
v semifinálovom 
súboji proti víťazo-
vi základnej časti 
domácemu IMET 
Bratislava. Favorit 
potvrdil papierové predpoklady a zvíťazil 4:0 na zápasy. 
V boji o tretie miesto sa skaličania stretli s Relaxy Hlo-
hovec a po prehre 3:0 na zápasy sa vrátili domov bez 
medaily.

I tak je štvrté miesto v prvej sezóne v extralige doposiaľ 
najväčším úspechom v krátkej histórii klubu.

■ Barbar Skalica

Mladí hasiči v Uníne
Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
a komisia mládeže usporiadala 24.5.2014 v Uníne 
okresné kolo hry Plameň 2014.

Okresného kola sa zúčastnilo 10 kolektívov mladých 
hasičov, ktoré boli rozdelené na kategóriu chlapci a ka-
tegóriu dievčatá. V kate-
górii chlapci súťažilo osem 
kolektívov: Kopčany, Unín, 
Skalica 1, Gbely, Koválovec, 
Skalica 2, Radošovce a Chro-
pov. V kategórii dievčatá dva 
kolektívy: Unín a Radošovce. 
Na okresnom kole sa plnili 
štyri disciplíny, a to teória, požiarny útok CTIF, štafetový 
beh na 400 m s prekážkami a požiarny útok s vodou.

Po slávnostnom nástupe predsedníčka komisie mládeže 
p. Kudláčová zahájila súťaž. Po porade vedúcich kolek-
tívov a veliteľov boli pridelené štartovné čísla, podľa 
ktorých sa postupne plnili disciplíny. Všetky kolektívy 
na okresné kolo prišli dobre pripravené a ukázali svoje 
vedomosti v teórii a zručnosť v ďalších disciplínach.

V kategórii chlapci sa na prvom, postupovom mies-
te umiestnili hasiči Kopčany na druhom mieste hasiči 
z Unína, na treťom mieste sa umiestnili hasiči Skalice 1. 
V kategórii dievčatá sa na prvom, postupovom mieste 
umiestnili dievčatá z Unína a na druhom mieste skon-

čili dievčatá z Radošoviec. 
Samostatne boli pohármi 
ohodnotené tri súťažné 
družstvá v najlepšom požiar-
nom útoku. Hodnotené boli 
spolu chlapci s dievčatami. 
Na prvom mieste boli chlap-
ci Kopčany s časom 21,34 s., 

na druhom mieste dievčatá Unín s časom 26,89 s. a na 
treťom mieste dievčatá z Radošoviec.

Víťazné družstvá chlapcov a dievčat budú Skalický okres 
reprezentovať na krajskej súťaži 14.6.2014 v Jelke. Gra-
tulácia patrí víťazom ale aj ostatným družstvám, ktoré 
sa zúčastnili okresného kola. Poďakovanie patrí staros-
tovi obce Unín p. Andelovi aj DHZ Unín za prípravu okres-
ného kola. ■ Radovan Malík
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„Chceme odchádzať povzbudení a posilnení novými 
silami a milosťami“
Ulice mesta Šaštín-Stráže opäť po roku zažili parádu hasič-
ských uniforiem a práporov, keď z námestia až po Baziliku 
Sedembolestnej Panny Márie pochodovali za sprievodu dy-
chovej hudby Popuďané desiatky profesionálnych i dobro-
voľných hasičov. V čele sprievodu 
za muzikantmi kráčali vlajkonosi-
či z jednotlivých miest a obcí nie- 
len zo Slovenska, ale aj z blízkej 
Moravy. Každý dobrovoľný ha-
sičský zbor s jedinečnou a origi-
nálnou zástavou symbolizujúcou 
ich zbor i obec či mesto. Za nimi 
pochodovali hasiči v slávnostných 
uniformách a sprievod zakončili 
vozidlá hasičov. Krása modrých 
uniforiem učarila mnohým profe-
sionálnym hasičom, ale aj množstvu dobrovoľníkov, ktorí 
sú pripravení kedykoľvek nasadiť svoje vlastné životy za 
ochranu nás i našich majetkov. Muži, ženy, starí, mladí, 
všetci s úsmevom na perách dopochodovali ulicami mes-
ta na slávnostnú svätú omšu do chrámu Sedembolestnej. 
Táto slávnostná paráda prilákala množstvo divákov, ktorí 
si prišli na vlastné oči pozrieť desiatky hasičov v krásnych 
uniformách. Mnohí si s fotoaparátmi v rukách robili vlastné 
zábery do rodinných archívov, aby túto nezabudnuteľnú 
a jedinečnú krásu uchovali pre svojich potomkov.  
Slávnostnú svätú omšu Púte hasičov celebroval Mons. 
František Rábek, ordinár Ozbrojených síl a Ozbrojených 
zborov SR. Predniesol aj homíliu, v ktorej sa zameral na 
patróna hasičov sv. Floriána. Rozprával o vode, o náročnej 
práci hasičov, ktorí sú pod ochranou Sedembolestnej Panny 
Márie, prišli sa jej pokloniť a modliť sa k nej. Svätú omšu 

spolucelebroval  kňaz – poručík Ľuboslav Farkaš, ktorého 
si pamätáme ako hlavného celebranta minuloročnej prvej 
Púte hasičov.  
V závere sv. omše poďakovali organizátori púte - Michal Lu-
káč z OV DPO Skalica a Marta Hurbanisová – predsedníčka 
krajskej i okresnej organizácie DPO, otcovi biskupovi Fran-

tiškovi Rábkovi. V ich ďakovnej 
reči zazneli aj tieto slová: „V mene 
všetkých profesionálnych i dobro-
voľných členov hasičských zborov 
chceme vyjadriť poďakovanie za 
to, že aj vy, náš najvyšší veliteľ 
ozbrojených zložiek, medzi ktoré 
patria i naše zbory, ste dnes spolu 
s nami putovali sem do Šaštína 
k našej Sedembolestnej Matke. 
Táto, v poradí druhá, hasičská púť 
je vyústením snaženia mužov a 

žien v modrých uniformách, ktorí si popri tradičnej úcte 
k patrónovi hasičov sv. Floriánovi, prehlbujú aj osobnú 
vieru v Boha a posilňujú svoje odhodlanie byť na pomoci 
človeku aj s nasadením vlastného života. Každá púť je ob-
razom našej životnej púte, je obetou, prejavom pokánia a 
túžbou po Bohu. Aj touto púťou si chceme všetci tu prítom-
ní, ale i neprítomní hasiči, osvojiť poznanie, naučiť sa podľa 
vzoru Tej, ktorá trpela s Kristom, niesť svoje životné kríže 
v spojení s ním. Veríme, že láska k Božej Matke každému 
z nás vnukne, ako máme prežiť tento výnimočný rok, ktorý 
je jubilejným Rokom Sedembolestnej Panny Márie, tak, 
aby sme si počas neho prehĺbili lásku a oddanosť k Panne 
Márii.“ 
Program púte pokračoval pred Bazilikou príhovormi, vyja-
dreniami a poďakovaniami. Nasledovala prehliadka starej 
i novej hasičskej techniky. 

Púť hasičov k Sedembolestnej

■ Ľudmila Machová

Len sa ty nič neboj
Venujem Ing. Karolovi Bielikovi za pomoc 

pri stáčaní môjho prvého medu.

Len sa ty nič neboj, ešte tak nebolo, 
aby sa na svete stále zle vodilo.

Na všetky problémy, na všetko trápenie. 
vždycky sa nájde dajaké riešenie.

Len sa ty človeče, len sa trochu hamuj, 
len nevešaj hlavu, ruky nezalamuj.

Keď sa ti zle darí, do hrstí ber rozum, 
a rob všetko dobré, čo ti príde na um.

Len sa ty nič neboj, ešte tak nebolo, 
aby tu na svete nebolo veselo.

Povedz si básničku, zaspievaj pesničku, 
urob druhým radosť, treba i maličkú.

Len sa ty nič neboj, priateľov máš veľa , 
na to, čo sa stalo, nehľaď ako teľa.

Z problémov kamarát pomôže, poradí, 
len dobrý kamarát - ten nikdy nezradí.

Len sa ty usmievaj, a čo aj cez slzy, 
trápenie ťa prejde, neúspech nemrzí

Len sa ty nič neboj, neprežívaj muky, 
veď máš ešte stále svoje zdravé ruky. 

Záver, ten je ľahký treba i prostý: 
len si ty nezúfaj, veď nie si sprostý.

■ Michal Janota

Návšteva Zariadenia 
pre seniorov v Skalici

V piatok 16. mája navštívil Milan Roman 
Zariadenie pre seniorov Skalica. Riaditeľ-
ka zariadenia pani Jolana Straková uvítala 
a predstavila Milana Romana všetkým prí-
tomným. Obyvatelia na neho mali niekoľko 
otázok, týkajúcich sa najmä života ľudí na 
Slovensku. V neposlednom rade si pochva-
ľovali  život v zariadení, v ktorom je pravi-
delný prísun zážitkov z množstva podujatí, 
na ktoré chodia a zúčastňujú sa ich. Niektorí 
sa s ním dôverne pozhovárali medzi štyrmi 
očami. Debaty prebiehali pri skalickom tr-
delníku, ktorí priniesol obyvateľom zariade-
nia na pomaškrtenie si.

■ Veronika Dujsíková

Ako sme sa stretli
Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, 
človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi. Aké 
jednoduché a ťažké zároveň. Všetko na svete môže 
človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo 
však nezastaví, nespomalí, je čas.
Stretnutie nás 
všetkých v zre- 
lom veku – dô- 
chodcov Od- 
štepného závo- 
du Šaštín, dňa 
16. 5. 2014 na 
rekreačnej cha-
te Gazárka I. 
bolo len vďaka 
riaditeľovi OZ Šaštín Ing. Radomírovi Nečasovi. Svojou 
prítomnosťou a príhovorom, v ktorom nám poďakoval za 
vykonanú prácu a zároveň nám zaželal veľa zdravia, radosti 
a životného optimizmu, nás potešil i  povzbudil do ďalších 
dní v našom živote. Minútou ticha sme si uctili tých, ktorí 
už nie sú medzi nami.  A my prítomní  sme sa spomienka-
mi, spevom a pekným slovom vrátili o niekoľko rokov späť. 
Harmoniku a spev bolo počuť široko – ďaleko. Vzájomné 
objatia a prísľub, že veď sa znovu stretneme o rok zneli z úst 
každého z nás. Ďakujeme za krásne chvíle, ktoré sme mohli 
prežiť  v spomienkach pri stretnutí nás dôchodcov,  veď:  
detstvo – mladosť – staroba, to sú míľniky života, ktoré 
žije každý z nás. ■ Mária Vizváryová

MDD na Základnej škole 
v Kopčanoch

Medzinárodný deň detí je v mnohých štátoch oslavou 
detí a vo väčšine krajín sa oslavuje 1. júna. Je zvykom, 
že v tento deň sa deti neučia v škole a deň sa nesie 
v znamení hier, súťaží a zábavy. Inak tomu nebolo ani 
na Základnej škole v Kopčanoch. Od rána v areáli školy 
rozvoniavali špekáčiky, ktoré patria medzi obľúbené jed-
lá detí ale i dospelých, o čom svedčí rad čakajúcich detí 
na špekáčik. Deti sa hrali rôzne hry, či už futbal, florbal, 
vybíjanú alebo prehadzovanú, v triedach si kreslili, spie-
vali a hrali rôzne hry.

■ Veronika Dujsíková
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„Aby deti otcov mali, 
aby mali mamy“

Pri Kostole sv. Margity Antiochijskej 
v Kopčanoch sa konalo v sobotu 31. 
mája podujatie pod názvom Deň rodín.

Rodina je na Slovensku najdôležitejšou 
hodnotou, o čom svedčia nielen prieskumy 
verejnej mienky, ale aj množstvá harmonic-
kých rodín. Napriek ťažkostiam, ktoré dneš-
né rodiny zažívajú, rodina zostáva kolískou 
šťastia človeka.

V úvode sa všetci spoločne pomodlili modlit-
bu Ruženca k Božiemu milosrdenstvu. Stret-
nutia sa zúčastnili rodiny z filiálok farnosti 
Holíč a pátri Viktor, Bazil, Matúš a Martin. 
Počas celého poobedia prebiehali rôzne sú-
ťaže a hry pre deti, ktorých sa zúčastnili aj 
rodičia, starí rodičia a pátri. Nebola núdza 
o smiech a zdravú súťaživosť, ktorú najmä 
deti, vkladali do každej jednej súťaže. O ob-
čerstvenie, ktoré prišlo veľmi vhod po všet-
kých súťažiach, sa postarali farníci z filiálok. 
Stretnutie sa ukončilo spoločnou modlitbou.

V sobotu 17. mája sa v Kútoch konal ďalší ročník 
obľúbeného podujatia – Kúcanský jarmok.

V uliciach obce ste si mohli nakúpiť rôzne pomôcky do 
domácnosti, oblečenie, spotrebný tovar a nechýbalo 

s a m o z r e j m e 
ani občerstve-
nie na zaplne-
nie prázdnych 
žalúdkov. Pre 
dobrú náladu 
ale i do tanca 
hrala všetkým návštevníkom Dychová hudba Skaličané 
o ľudovú veselicu sa postaral hudobná skupina Grafic. 
V kultúrnom dom prebiehala prehliadka Detských folk-
lórnych súborov – z Břeclavi, Tvrdoníc, Veľkých Levár, 
Borského Svätého Jura, Brodského, Gbelov a Kútov.

Podujatia sa zúčastnil aj Milan Roman, ktorý sa stretol so 
starostom obce Branislavom Vávrom a Jakubom Pavel-

kom, členom DHZ Kúty, ktorý 
vybojoval zlatú medailu pre 
Slovensko v požiarnom úto-
ku. Pri tejto príležitosti mu 
odovzdal poukaz na nákup 
špeciálnych hasičských no-
havíc pre členov DHZ Kúty. 
S členmi DHZ Milan Roman 
spolupracuje už dlhšiu dobu 
a podporuje ich v činnosti.

VRÁTNO FEST
sobota 14. 6. 2014, 17:00

FESTIVAL FOLKU A COUNTRY
TJ Družstevník a Obec Hradište pod Vrátnom vás pozýva na

GPS: 48° 37' 44.79" N 
17° 29'   5.72" E

dvor kultúrneho domu Hradište pod Vrátnom

www.hradistepodvratnom.sk
Zmena programu vyhradená.

Vstupné: 5€,    deti do 120cm v sprievode rodičov vstup zdarma.

Rozprávky Braňa Jobusa
súťaže a tvorivé dielne pre deti, ukážka tanečných kreácií

Sprievodné podujatia:

Hasiči z Kútov si prevzali na Kúcanskom jarmoku 
poukaz na nákup nohavíc

■ Veronika Dujsíková

■ Veronika Dujsíková

V ZOC MAX Skalica sme oslávili deň detí
Ďakujeme detičkám a ich rodičom, ktorí prišli 1.6. v nedeľu popoludní do 
zábavno-obchodného centra, aby spolu s nami a našimi vystupujúcimi 
oslávili Medzinárodný deň detí. Verím, že to bolo  jedno pekné a veselé 
popoludnie.

Hercom z divadielka Harry Teáter ďakujeme za odohratie krásneho a hlavne po-
učného divadielka „Soľ nad zlato“. Vďaka patrí aj zábavnému šašovi na chodú- 
ľoch za jeho veselé moderovanie, ktoré bolo zárukou dobrej nálady počas celej 
akcie. Taktiež ďakujeme za krásne maľovanie na tvár. Spoločnosť AUTO VALUŠEK 
SLUŽBY pripravila zábavné súťaže, ktoré prebiehali na ich vozidle. Víťazi z každej 
kategórie dostali pekné darčeky a ostatní súťažiaci, ktorí neboli prví, dostali cenu 
útechy - slané pukance.
Firma AVON prekvapila malé slečny lakovaním nechtíkov. Spoločnosť ING Ži-
votná poisťovňa potešila deti balónikmi, ktoré občas vyleteli aj do priestorov ob-
chodného centra. O vytvorenie príjemnej atmosféry sa pričinila aj spoločnosť I. 
P. Group, a to s novou atrakciou mesta Skalica - rikšou, na ktorej sa mohli povoziť 
nielen malí, ale aj veľkí návštevníci.
Jedno veľké ďakujem patrí všetkým partnerom podujatia, ktorí poskytli pre deti 
sladkosti a iné darčeky. Sú to títo partneri: Mesto Skalica - CVČ, AUTO VALUŠEK 
SLUŽBY, Tesco, Cinemax , Pepco, Altero, Rakytníček, SOLÁRIUM, AVON, 
DOMOSS – EURONICS, Šperk Holíč, BEPON, Kvetinárstvo TREND, SWAN,Tu-
ristická informačná kancelária Skalica, Záhorí.sk - správy z vašej ulice, 
mesačník ProZáhorí a Týždenník pre Záhorie MY.

Tešíme sa na Vašu návštevu a na stretnutie pri ďalšej akcii.
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Horoskop
BARAN
Pripravte sa na stretnutia a rozhovory. Najmä 
s osobnými a pracovnými partnermi, ale 

možno aj s príbuznými a ďalšími blízkymi ľuďmi. Koniec 
mesiaca prinesie zmeny, ktoré pozitívne ovplyvnia ro-
dinný život.

BÝK
Kondičné aktivity a pracovné povinnosti vás 
budú stáť mnoho času a energie. A pritom 

máte ešte aj ďalšiu ambíciu - chcete viac zarobiť. Až kon-
com júna si konečne nájdete čas aj pre ľudí okolo seba.

BLÍŽENCI
Myslíte konečne aj na seba a svoje záujmy a 
rozvoj. V návale tvorivosti a entuziazmu sa 

rodí aj ďalšie rozhodnutie: Chcete viac zarobiť a získať 
väčšiu nezávislosť.

RAK
Neprežívate príliš spoločenské obdobie. Po-
trebujete si toho veľa premyslieť. K aktivite 

vás nútia len určité rodinné záležitosti, ktoré sa teraz rie-
šia v rýchlom tempe. Zásadné zmeny sa rysujú aj v rámci 
istého partnerského vzťahu.

LEV
Jún bude zo začiatku mimoriadne spoločen-
ský. Koncom mesiaca ale predsalen zatúžite 

po samote, aby ste sa vlastnými silami vysporiadali s na-
kopenou robotou, únavou, či chorobou.

PANNA
Ovláda vás túžba po peniazoch a zdá sa, že 
najlepší spôsob, ako ich teraz môžete získať, 

je práca. Preto prvé týždne pohltí kariéra. Ale koniec júna 
už bude patriť aj priateľom.

VÁHY
Budete cestovať, alebo študovať. Všetky 
nové poznatky a skúsenosti môžete vzápätí 

aj zúročiť. Koncom mesiaca sa totiž objaví zaujímavá 
pracovná príležitosť. Ale nielen práca - aj rodina sa hlási 
o slovo.

ŠKORPIÓN
Tento mesiac bude mať hlboko súkromný 
charakter. Koncom júna zatúžite uniknúť a 

objaviť nové zážitky a nové obzory.
STRELEC
Tento mesiac zvládnete neuveriteľné množ-
stvo spoločenských povinností a to aj napriek 

tomu, že takmer neustále myslíte na lásku. Koncom me-
siaca však pribudne aj ďalšia téma: majetok a peniaze.

KOZOROŽEC
Máte pred sebou nielen množstvo práce, ale 
aj zdravie a kondícia si zaslúžia viac pozor-

nosti. Napriek tomu je možné, že napokon hodíte všetko 
za hlavu a budete hlavne randiť a užívať si.

VODNÁR
Rozširujete si obzory a popritom si užívate. 
Posledné júnové dni vyplavia na povrch istú 

záležitosť a prinútia vás pristúpiť k radikálnym rieše-
niam.

RYBY
Rodina, prípadne bývanie sú ústredné témy 
mesiaca. Popritom sa naďalej venujete aj 

finančným záležitostiam, ktorých riešenie teraz už na-
preduje rýchlo. Posledný týždeň prinesie navyše veľa 
potešenia a to presne podľa vašich predstáv.

■ www.astrotouch.com 
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Prišiel pán k holi ovi a želal si nejaký zaujímavý    
a o arujúci ú es:
- Ako sa tak na vás pozerám, odporu il by som 
vám ú es Ferdo Mravec! - hovorí holi .
- A o je to za ú es? - pýta sa zákazník.
Holi  za ne ochotne vysvet ova :
- No,... vidím, že máte tri vlasy,...                            
tak vám jeden...
(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 26.6.2014 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: „... kedy nám končí zmluva s pekárňami“. Výherca z minulého 
čísla: Anna Ondrisková, Holíč. Výherca získal sériu odznakov Som Záhorák, teda SU.

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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