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Začali sa letné prázdniny 
a s nimi aj ponuka na 
množstvo letných akcií a 
podujatí rôzneho typu. Na 
mnohé z nich zavítame 
aj my, na niektoré nám 
prísť nevychádza časovo 
a stane sa, že aj nevieme 
o niečom zaujímavom. 
A na to ste tu aj vy, milí 
naši čitatelia, aby ste nám 
pomohli v poskytovaní 
informácií pre ostatných. 
Veď webovú stránku a 
mesačník tvoríme aj vďaka 
vám a s vami. Stáva sa 
mi, že sa ma pýtate, ako 
a či vôbec môžete poslať 
článok na zverejnenie. 
Kontaktné údaje na mňa 
nájdete aj na tejto strane 
mesačníka. Netreba sa 
báť ani ostýchať, kľudne 
mi napíšte. Uvítam každú 
správu, podnet, pozvánku, 
reportáž od vás čitateľov. 
A ak ma aj osobne uvidíte, 
prihovorte sa mi, mám 
rada kontakt s ľuďmi. Rada 
sa s vami porozprávam 
o všetkom možnom aj 
nemožnom, ako sa vraví. 
Vopred ďakujem.
Všetkým ľuďom s dobrým 
srdcom prajem pekné 
slnečné dni.
          Veronika Dujsíková
          šéfredaktor
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Človek má právo pozerať na druhého zhora len vtedy,
keď mu chce pomôcť vstať. Gabriel Marquez

V Senici otvorili nové dopravné ihrisko
Primátor mesta Senica Ľubomír Pa-
rízek spolu s riaditeľkou Slavomírou 
Melišovou vo štvrtok 12. júna 2014 
slávnostne otvorili Detské doprav-
né ihrisko v areáli 1. Základnej školy 
v Senici. Otvorenia DDI sa zúčastnili aj 
zástupcovia participujúcich organizá-
cií (Dopravná polícia Senica, Mestská 
polícia Senica, zástupcovia zriaďova-
teľa, riaditelia senických škôl a pedagógovia škôl okresu 
Senica).
Slávnostné otvorenie spestrili krátkym programom žiaci primárne-
ho vzdelávania pod vedením Gabiky Bachurovej a Beáty Palkovičo-
vej. Súčasťou otvorenia bol aj metodický deň pre pedagógov. Všetci 
prítomní si prezreli priestory výcvikovej plochy DDI, na ktorej im 
žiaci 4. ročníka ukázali, ako sa správať na ceste v úlohe cyklistu, ko-
lobežkára i chodca. Potom sme sa presunuli do učebne dopravnej 
výchovy, ktorú sme zriadili v spolupráci s Rodičovským združením 
pri 1. Základnej škole.

Učebňa je vybavená pomôckami na dopravnú výchovu – softvérmi 
„S Martinom na cestách“, „Autoškola pre deti“ a „Na ceste pozor!“, 
mapami „Som chodec“ a „Som cyklista“, dopravnými značkami, do-
pravným pexesom a učebnicami dopravnej výchovy schválenými 
Ministerstvom školstva.

V rámci metodického dňa sme učiteľov oboznámili s priebehom vý-
učby dopravnej výchovy v našom DDI. Dopravná výchova sa bude 

realizovať v blokoch – dvojhodinový blok 
pre predškolákov a žiakov 1. a 2. ročníka, 
trojhodinový blok pre žiakov 3.- 5. roční-
ka. Dvojhodinový blok bude zameraný na 
správanie sa chodca ako účastníka cestnej 
premávky a trojhodinový blok na správa-
nie sa cyklistu v cestnej premávke. Jedna 
tretina bloku bude venovaná teoretickej 
príprave v učebni a dve tretiny priamo na 

výcvikovej ploche DDI. Výučbu bude zabezpečovať učiteľ doprav-
nej výchovy Peter Pastucha. Dopravná výchova sa bude realizovať 
v dňoch utorok a štvrtok od septembra do novembra a od apríla 
do júna v danom školskom roku. Samozrejme, všetko bude závisieť 
od počasia.

Naše DDI je vybavené 20 bicyklami rôznych veľkostí, 10 kolobež-
kami, 30 prilbami a reflexnými vestami. DDI tvorí 51 dopravných 
značiek, semafor a vodorovné dopravné značenie. DDI v 1. ZŠ bolo 
vybudované v spolupráci so zriaďovateľom mestom Senica a na 
financovaní sa spolupodieľali všetky školy v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Senica.

Harmonogram výučby na DDI budeme koordinovať s pánom Iva-
nom Lajdom, vedúcim Spoločného školského úradu. DDI môžu 
využívať všetky plnoorganizované aj neplnoorganizované školy 
v okrese Senica, prípadne školy aj z iných okresov, ktoré budú mať 
záujem.

■ PaedDr. S. Melišová

Bábikárka zo Skalice na výstave bábik v Piešťanoch
Ručné práce ma vždy bavili, ale 
až posledné dva roky sa venujem 
okrem iného aj šitiu bábik do kro-
jov. Ušila som kroj Skalica, Vrádište, 
Častkov a Vrbovce. 

Jedného májového dňa mi zatelefo-
novala priateľka Mária Mizeráková, 
že je stretnutie bábikáriek v Piešťa-
noch. Spojila som sa s pani Veroni-
kou Cétliovou, ktorá bola iniciátor-
kou tohto stretnutia. Pozvánka prišla na 6. júna 2014 do Piešťan 
a tak som vycestovala.

Privítanie bolo na pôde AKSEN o. z. 
- Mgr. Stanekovou. Prednášku o his-
tórii krojovaných bábik mala Mgr. 
Hluchová. Potom sme nainštalovali 
výstavu bábik, ktoré sme si prinies-
li. Ja som priniesla skalickú nevestu 
a ženícha.

Taktiež sme sa zúčastnili na návšte-
ve v múzeu v Krakovanoch. V tejto 
peknej ľudovej tradícii chcem naďalej 

pokračovať a už sa teším na druhé stretnutie bábikáriek v Pieš-
ťanoch. ■ Viera Kocáková, Skalica
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Stredná odborná škola vinársko-ovocinár-
ska v Modre, ktorá je v pôsobnosti Brati-
slavského kraja, vychováva odborníkov už 
130 rokov. Patrí k najstarším odborným 
školám na území župy a je jedinečnou na 
celom Slovensku. Jej výročie a výnimoč- 
nosť si pripomenul aj minister školstva, 
vedy, výskumu a športu Dušan Čaplovič a 
bratislavský župan Pavol Frešo.

„Škola ma 130 ročnú tradíciu, vychováva 
absolventov, ktorí sú prakticky pripravení 
pre prax. Záleží nám na tom, aby táto odbor-
ná škola prežila nad rámec toho, čo dostáva 
peniaze od štátu cez normatív na jedného 
žiaka,“ povedal Pavol Frešo. Bratislavský samo-

správny kraj sa snaží 
udržať odborné škol-
stvo, preto niektoré 
odbory, ak chce, aby 
prežili, musí dotovať 
zo župného rozpočtu. 
Patrí medzi ne aj táto 
vinárska škola.

Podľa ministra školstva 
Dušana Čaploviča niet 
krajiny v Európe, ktorá 
by svojimi vínami ne-
dávala o sebe vedieť. 
Ako ďalej uviedol, Slo-

vensko je malá krajina, ale má dlhú tradíciu pes-
tovania vína. „Ak platí 
to, že vo víne je prav-
da, potom by malo 
platiť aj to, že víno sa 
pije z pohárov a ve-
domosti z veľkej čaše. 
Takouto čašou je aj vi-
nárska škola v Modre. 
Je to 130 rokov, kedy 
boli položené zákla-
dy vinohradníckeho 
školstva, vzdelali sa 
tisícky študentov a 

absolventi školy sú uznávanými znalcami 
nielen doma ale aj vo svete,“ zdôraznil minister 
vo svojom príhovore.

SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre je svojim za-
meraním na Slovensku unikátna. Podľa riaditeľa 
školy Slavomíra Zocha, ktorý je na čele od roku 
1991, vznikla škola pre potreby záchrany vino-
hradov. V roku 1922 sa presťahovala do Modry, 
v čase socialistického poľnohospodárstva začala 
budovať nové vinohrady, ovocné sady a moder-
nizovať budovy. Po revolúcii v roku 1990 sa začína 
nové obdobie budovania školy a jej modernizácia 
na špičkové pracovisko vo svojej oblasti. Dnes SOŠ 
ponúka vzdelanie a odbornú vyspelosť 120 štu-
dentom.

Vinárska škola v Modre oslávila 130. výročie so županom 
aj ministrom školstva

Karta plná výhod zaujala rodiny
Od 1. mája majú obyvatelia Bratislavského 
samosprávneho kraja možnosť bezplatne 
sa zaregistrovať do projektu Family Net 
a využívať tak zľavy Rodinného pasu aj 
v susedných regiónoch.

„Naším dlhodobým cieľom je ukázať našim 
obyvateľom, že za zážitkom a za zábavou 
nemusia cestovať dlhé hodiny autom. Histo-
rické, kultúrne a prírodné dominanty sú aj 
u nás. Rovnako máme v kraji aj veľa atrakcií, 
kde môžu ľudia tráviť čas aktívne. A teraz im 
k tomu dáme aj zľavu,“ vysvetlil pohnútky, kto-
ré viedli k zapojeniu sa do projektu Family Net 
Bratislavský samosprávny kraj jeho predseda Pa-
vol Frešo.

Každý rodina z Bratislavského samosprávneho 

kraja, ktorá má ratolesti do veku 18 rokov, sa 
môže bezplatne zaregistrovať na stránke www.
rodinne-pasy.sk a už od jesene využívať zľavy, 
ktoré presahujú hranice bratislavskej župy. Ro-
dinný pas garantuje držiteľom zľavy na kultúr-
nych akciách, v športových zariadeniach, ale aj pri 
nákupoch. Počet poskytovateľov zliav neustále 
narastá a ich zoznam je priebežne aktualizovaný. 
Momentálne ich je 74.

Zaregistrovať sa mohli obyvatelia regiónu aj po-
čas podujatí, na ktorých sa podieľal Bratislavský 
samosprávny kraj. Či už na Bratislavskom Majá-
lese alebo na Piknik&Bike, kde túto možnosť vy-
užilo 110 rodín. Zo zatiaľ zaregistrovaných rodín 
je najviac tých dvojdetných, až 337, potom nasle-
dujú rodiny s jedným dieťaťom (274 rodín) a do-

konca je zaregistrovaná aj jedna šesťdetná rodina 
a sedem päťdetných rodín.

Do projektu Family Net sú okrem Bratislavského 
kraja zapojené aj susedné regióny. Zaregistrova-
né rodiny môžu so svojím Rodinným pasom vyu-
žívať zľavy aj v Trnavskom regióne, v Burgenlande 
aj v Dolnom Rakúsku. Cieľom projektu je podpo-
riť spoločné trávenie voľného času v rodinách a 
sprístupniť atraktívnu ponuku v cezhraničnom 
regióne za zvýhodnených podmienok.

Projekt bol podporený v rámci Programu cezhra-
ničnej spolupráce Slovensko-Rakúsko 2007-2013 
vo výške 120 000 eur, z toho finančný náklad pre 
Bratislavský samosprávny kraj je povinných 5%, 
teda 6 000 eur.





Vážení milovnící vojenskej histórie,
milí priatelia,
 
 Bratislavský samosprávny kraj je už pravideľ-
ným podporovateľom podujatia Slovenské piesky.  
Nejde len o prezentáciu vojenskej techniky, ktorá naj-
viac vzdbudzuje pozornosť fanúšikov vojenskej his-
tórie ale aj domácich a zahraničných návštevníkov  
a turistov.
 Slovenské piesky majú oveľa hlbší zmysel. 
Je to zachovávanie tradície a  posolstva o hrdinoch  
a o hrdinských činoch našich predkov.
 Je to svedectvo o tom, že Slovensko je dnes  
hrdou krajinou v Európe a vo svete a že sme za túto 
skutočnosť dokázali zaplatiť cenu najvyššiu.
Oceňujem, že aktuálny ročník je venovaný 70. výročiu 
SNP.
 Je to symbol nezlomnej vôle a nepodajnosti 
voči útlaku, ktoré nachádzame aj v osobách generálov 
Viesta a Goliana a rovnako aj v tisícoch našich predkov. V ťažkých chvíľach sme sa vede-
li rozhodnúť správne a verím, že to dokážeme aj kedykoľvek v budúcnosti práve preto,  
že máme vo svojej minulosti takéto udalosti.
 
Prajem vám všetkým príjemný zážitok a pokojný priebeh Slovenských pieskov 2014.
 
Pavol Frešo
predseda BSK
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Patriot  je Svatá Ludmila
Od 21. júna 2014 zobral na seba bývalý skalický hotel Patriot meno Svatá Ludmila. Pre hotel začína nová éra, naďalej si 
však zachováva odhodlanie, silu a vernosť svojmu miestu i návštevníkom. Hotelové gastronomické služby a relax centrum, 
ktoré prináša úľavu a energiu prostredníctvom mnohých druhov klasickej i alternatívnej terapie, je otvorený pre všetkých, 
nie len pre hotelových hostí. S menom sv. Ludmila však berie hotel na seba úlohu zaväzujúcu k poctivému prístupu ku 
každému zákazníkovi.  Každý hosť,  ktorý vkročí do vestibulu v ústrety soche jeho ochrankyne, je pre nás VIP.

»  
Župa, kraj 
alebo VÚC?

Bratislavská župa, sa-
mosprávny kraj alebo 
vyšší územný celok? 
V médiách, odborných 
publikáciách aj na úra-
doch sa stretávame  so 
všetkými týmito pome-
novaniami. Viete, ktorý 
pojem je správny a aký 
je medzi nimi rozdiel? 
ŽIADEN!

Vyšší územný celok a sa-
mosprávny kraj sú úplne 
totožné. Potvrdzuje to aj 
zákon, ktorý doslova ho-
vorí: „Vyšší územný celok je 
samosprávny kraj“. Pojem 
Vyšší územný celok alebo 
VÚC sa používa v Ústave 
SR, v ktorej boli VÚC  zadefi-
nované v roku 2001. Neskôr 
pri tvorbe nižších zákonov 
sa začal používať názov 
„samosprávny kraj“, ktorý je 
občanom vďaka súčasné-
mu rozdeleniu územia na 
kraje možno trochu bližší. 

Pojem „župa“ je na rozdiel 
od predošlých dvoch me-
nej oficiálny a vychádza 
z histórie. Bratislavská župa 
existovala už za čias Ra- 
kúsko-Uhorska, aj keď jej 
hranice neboli úplne totož-
né s tými dnešnými. Župy 
existovali na Slovensku do 
roku 1945. O viac ako 50 
rokov neskôr sa tento dru-
hý stupeň územnej správy 
obnovil a s ním sa do nášho 
slovníka vrátilo aj takmer 
zabudnuté pomenovanie 
„župa“.

» Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže
podľa ustanovení § 281 - § 282 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

na podávanie návrhov rozvoja územia v oblasti športu a rekreačného 
oddychu, za účelom uzatvorenia zmluvy na nájom pozemkov v kata-
strálnom území „Bratislava-Petržalka“.

Spoločnosť 1. župná a. s., so sídlom Sabinovská 16, 820 05, Bratisla-
va, IČO 44 475 012, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Bratislava I., vložka číslo 4630/B, Oddiel SA (ďalej ako „vyhlasovateľ“)

vyhlasuje
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ

(ďalej ako „OVS“)
NA PRENÁJOM POZEMKOV

Predmetom súťaže je najvhodnejší návrh rozvoja územia v oblasti 
športu a rekreačného oddychu, jeho konštrukčné zhotovenie za úče-
lom uzatvorenia zmluvy na nájom pozemkov v katastrálnom území 
„Bratislava-Petržalka“.

Úplné znenie podkladov a podmienok je možné získať:

• osobným prevzatím, po telefonickom dohovore 
na tel. čísle 02/4826 4161, v sídle vyhlasovateľa do 3. augusta 2014 
do 14:00 hod.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov sa končí 4. augusta 2014 
o 14:00 hod.

Bratislavský samosprávny kraj kaž-
doročne udeľuje ocenenia tým, ktorí 
sa významným spôsobom zaslúžili o 
rozvoj nášho regiónu, zvýšenie kvality 
života jeho občanov alebo ho úspeš-
ne reprezentujú. Aj vy môžete na tieto 
ocenenia navrhnúť kandidátov, kto-

rých prínos pre kraj a pre obyvateľov 
kraja považujete za mimoriadny, či už 
v školstve, kultúre, športe, vede alebo 
inej oblasti. Ocenenia môžu byť ude-
lené tak osobám, ako aj organizáci-
ám. Prihlasovací formulár a bližšie 
informácie nájdete na www.brati-
slavskykraj.sk v sekcii Ocenenia BSK. 
Návrhy na ocenenia môžu podávať 
obyvatelia Bratislavského kraja, ob-
čianske združenia alebo iné organi-
zácie so sídlom v Bratislavskom kraji 
do 31. augusta 2014.

Pošlite svoje návrhy a poďakujte 
sa tak osobnostiam v našom kraji.

Oceňte osobnosti kraja!



Patriot  je Svatá Ludmila
Od 21. júna 2014 zobral na seba bývalý skalický hotel Patriot meno Svatá Ludmila. Pre hotel začína nová éra, naďalej si 
však zachováva odhodlanie, silu a vernosť svojmu miestu i návštevníkom. Hotelové gastronomické služby a relax centrum, 
ktoré prináša úľavu a energiu prostredníctvom mnohých druhov klasickej i alternatívnej terapie, je otvorený pre všetkých, 
nie len pre hotelových hostí. S menom sv. Ludmila však berie hotel na seba úlohu zaväzujúcu k poctivému prístupu ku 
každému zákazníkovi.  Každý hosť,  ktorý vkročí do vestibulu v ústrety soche jeho ochrankyne, je pre nás VIP.
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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 

Slávnostný benefičný koncert
Hlavnými témami koncertu 
boli oslava Roka Sedembo-
lestnej, upriamenie pozornosti 
na rodinu a spomienka na naj-
vzácnejšieho pútnika v šaštín-
skej bazilike, sv. Jána Pavla II.
Počiatky mariánskej úcty sia-
hajú hlboko do kresťanského 
staroveku. Svätý Otec Pavol VI. 
V „Cultus marialis“ zdôraznil 
jasne dôležitosť tejto úcty, keď 

povedal: „Úcta Cirkvi k blahoslavenej Panne Márii patrí do 
samej podstaty kresťanského kultu.“ Už v živote prvotnej 

cirkvi badať, že hlavnými pi-
liermi náboženského života 
bola viera v Ježiša Krista a 
úcta k Matke Božej.
V bohatom programe koncer-
tu dostali príležitosť vystúpiť 
mnohí umelci a súbory: Anna 
Servická, Jozef Kundlák, Erika 
Tégen Čambálová, Lucia Du-
choňová, spevácky zbor detí 
– Holúbky z Kríža, či Folklór-
ny súbor Kolovrátok z Draho-
viec pri Piešťanoch. Priestor 
dostal aj domáci Chrámový 
spevácky zbor Baziliky Se-
dembolestnej Panny Márie 
a Detský spevácky súbor Ad-
rianka zo Špeciálnej ZŠ v Šaš-
tíne-Strážach. Počas svojej 
štvorročnej existencie majú 
za sebou množstvo vystúpe-
ní, no v Bazilike zažili pre-
miéru. Síce dostali priestor 
len na jednu pieseň, no i tak 
zanechali hlboký dojem asi 
v každom divákovi. Naopak, 
ich samých potešili všetky 
úprimné slová uznania i 
chvály po vystúpení. Takéto 
deti to obzvlášť potrebujú, 
pretože uznania od verej-
nosti sa im nedostáva každý 

deň. Rómske deti sa vyznali z lásky k Ježišovi a Panne Márii 
svojim vlastným hudobným prejavom. Ich piesne sú určené 
všetkým, ktorí počúvajú srdcom a netrpia predsudkami.
Okrem spevu zazneli i svedectvá o sile modlitby i nesení 
kríža v ťažkých životných situáciách. O svoje osobné sve-
dectvo na tému S láskou niesť svoj každodenný kríž sa 
s divákmi podelila rodina Valáškovcov zo Žiliny (známa 
z tohtoročnej Púte zaľúbených) a mladučká slečna Ivona 
Klimentová zo Senice, ktorá rozprávala o sile modlitby pri 
prekonávaní zákernej choroby.
Záver koncertu patril všetkým účinkujúcim, ktorí sa pridali 
k domácemu Chrámovému speváckemu zboru a spoločne 
odspievali pieseň Tebe Matka od Dušana Billa, za čo zožali 
od publika vrúcny potlesk.
Veľká vďaka za tento nezabudnuteľný zážitok patrí aj mo-
derátorke a duši celého koncertu, pani Anne Božkovej – 
moderátorke Rádia Lumen.
Dobrovoľný príspevok z koncertu bude venovaný na do-
stavbu bezbariérového prístupu do pútnického areálu a 
Baziliky. Správca Baziliky Sedembolestnej poslal všetkým 
organizátorom koncertu tieto slová: „Chcel by som sa 
aj touto cestou poďakovať za veľmi pekný benefičný 
koncert, ktorý sa vďaka všetkým vám uskutočnil v  Ba-
zilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. V mene 
Národnej Svätyne (farnosti Šaštín-Stráže, zverenej 
Saleziánom dona Bosca – Slovenskej provincii, komu-
nite Šaštín), sa chcem srdečne poďakovať za 950,75 €, 
ktoré mi po koncerte osobne odovzdal pán Šafárik, 
určených na potreby dostavby bezbariérového prístu-
pu do pútnického areálu a Baziliky. S úctou don Ján 
Čverčko SDB.“

■ Ľudmila Machová, foto: Martin Ližičiar

Bratislavská arci-
diecéza a Maltézsky 
Rád pripravili  v ne-
deľu 15. júna 2014 
Slávnostný benefičný 
koncert pri príleži-
tosti Roka Sedembo-
lestnej Panny Márie. 
Koncert sa uskutočnil 
v  Bazilike Sedembo-
lestnej Panny Márie 
v Šaštíne a v priamom prenose ho vysielala aj 
TV LUX.
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Bolestné
V živote človeka často 
dochádza k úrazom a 
chorobám, ktoré sú 
spojené s bolesťou 
a zanechávajú sťa- 
žené spoločenské 
uplatnenie (trvalé 
následky): trestné činy, autonehody 
s cudzím zavinením, pracovné úrazy 
a choroby, nedodržanie povinností 
tretej osoby a podobne. Tieto úrazy 
sa odškodňujú podľa zákona NR SR 
č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a 
sťažené spoločenské uplatnenie.

V akútnej fáze sa odškodňuje na základe le-
kárskeho posudku bolestné. Podľa popísaných 
úrazových zmien alebo vzniknutých ochorení 
ošetrujúci lekár vypracuje posudok o bolest-
nom s vyčíslením bodového ohodnotenia, 
na základe ktorého je možné určiť peňažnú 
hodnotu odškodnenia. 1 bod je ocenený na 
2% z priemernej mesačnej mzdy zamest-
nanca v hospodárstve Slovenskej republiky 
zistenej Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za kalendárny rok predchádzajú-
ci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu. 
V tomto roku je cena bodu stanovená na 16,48 
€. Zodpovednosť za plnenie odškodnenia má 
vinník trestného činu, poisťovňa, v ktorej má 
automobil vinníka nehody zákonné poistenie, 
zamestnávateľ pri pracovných úrazoch, ale na-
príklad aj obec (napr. úrazy na neposypaných 
a neodhrnutých chodníkoch). Na vypracovanie 
takéhoto posudku stačí ošetrujúcemu lekárovi 
len dokumentácia pacienta. Hodnotenia nad 
200 bodov musí potvrdiť aj primár oddelenia 
alebo kliniky, kde sa pacient liečil. Ako príklad 
možno uviesť cyklistu, ktorého zrazí auto a 
utrpí ľahký otras mozgu. Zo zákonnej poistky 
auta cyklistovi prináleží odškodnenie vo výške 
30 bodov, t.j. 494,40 €.

Po stabilizácii poúrazových zmien (najčastejšie 
1 rok po skončení liečby) sa vykonáva hodno-
tenie sťaženého spoločenského uplatnenia 
(SSÚ) - trvalých následkov. Rovnako ako u 
bolestného je nutné vypracovať posudok oše-
trujúcim lekárom (na stanovenie SSÚ je však 
často potrebné pacienta aj vyšetriť - určiť roz-
sah SSÚ). Obdobné je aj bodové hodnotenie a 
aj cena bodu. SSÚ však už môže zahŕňať aj na-
príklad chronické ochorenia z povolania (napr. 
zaprášenie pľúc u baníkov, nedoslýchavosť 
z práce v hluku). Ako príklad poúrazového SSÚ 
možno uviesť účastníka autonehody, ktorý 
prišiel o slezinu v dôsledku nehody. V tomto 
prípade je hodnotenie vo výške 150 bodov, t.j. 
2472 €. ■ 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

FEST MARINGOTA
V dňoch 22.-23. augusta 2014 sa v Skalici uskutoč-
ní už tretí ročník multižánrového letného festiva-
lu Fest Maringota.
Organizátor festivalu, občianske združenie CVJ Barák sa 
po úspešných predchádzajúcich ročníkoch, pozitívnej 
odozve a zvyšujúcej sa návštevnosti rozhodlo pokračo-
vať vo svojom úsilí a v treťom ročníku naďalej zvyšovať 
stupňujúcu sa úroveň festivalu.
Fest Maringota ako malý, nekomerčne zameraný festi-
val sa snaží vymaniť zo stereotypnej predstavy o letných 
festivaloch v regióne a vytvoriť nový typ spoločensko-
-kultúrneho podujatia. Dôraz kladie na jedinečnú atmo-
sféru prostredia pieskového lomu a originálny hudobný 
program s dôrazom na žánrové presahy. Nemenej dôle-
žitý je aj sprievodný program, v ktorom festival spolu-
pracuje s inými občianskymi združeniami, neziskovými 
organizáciami a mladými umelcami.
Dramaturgia hudobného programu sa snaží prezentovať 

čo najzaujímavejších interpretov zo súčasnej slovenskej 
a českej hudobnej scény. Ako jeden z hlavných headline-
rov tento rok vystúpi slovenský elektroakustický  projekt 
Juraja Lišku Fallgrapp. 6-členná koncertná zostava, 
ktorá tento rok vydala svoj debutový album Rieka, spája 
elektroniku s husľovým triom, perkusiami a vokálom. 
Ďalším väčším menom v programe je Sato-San To 
z Českej republiky. Ich hudba je neobvyklá hudobná 
koláž, ktorá mieša elektroniku, jazzové improvizácie, 
junglové rytmické paterny a prvky world music. Praž-
ské konzervatóriá na festivale zastúpi mladá energická 
kapela The Cupcake Collective, hrajúca moderný jazz 
zmiešananý z funky. Podobné žánrové zameranie má aj 
Zlínska formácia Blue Tone Band, pýšiaca sa početnou 
dychovou sekciou. Túto štvoricu doplní domáca formácia 
Carpet Cabinet, známa svojimi dynamickými koncert-
mi, plnými housu, hip-hopu, r´n´b a elektroniky. Hos-
ťom na ich vystúpenaia bude speváčka Sisa Fehérová.
Vedľa týchto mien vystúpia na festivale aj domáce ka-

pely a interpreti, ktorým bude venovaný je-
den blok programu. Najznámejším z nich je 
jednoznačne bluesová legenda Luboš Beňa. 
Zostavu dopĺňajú psychadelickým big-bea-
tom Skuban Band, tvrdším rockom The 
Junkies a mladá kapela Anina Vrána.
Každý festivalový deň bude po bloku vystu-
pujúcich kapiel pokračovať tanečnou zába-
vou do ranných hodín. O tú sa postarajú pre-
dovšetkým drum and bassoví Dj´s Rivalize a 
Brown B z Brightonu vo Veľkej Británii, ktorá 
je v súčasnosti svetovou veľmocou tanečnej 
hudby z našich domácich radov sa predstavia 
DJ´s Juraj Grafik, Neusanf.
Organizátori nezabúdajú ani na vizuálne 
umenie, keďže všetky hudobné vystúpenia 
po zotmení bude sprevádzať digitálna pro-
jekcia. Okrem toho budú mať návštevníci 
v sprievodnom programe možnosť navštíviť 
vernisáž fotografií FotoExpo študentov archi-
tektúry, ochutnávku vína, pozrieť sa na živú 
street artovú tvorbu mladých umelcov a za-
pojiť sa do rôznych aktivít. N.o. Dobromyseľ 
bude mať, rovnako ako minulé ročníky na 
festivale svoju čajovňu a pripraví si zopár in-
teraktívnych workshopov. Svoj priestor opäť 
dostane aj Lukostrelecký klub Skalica.

■ Martin Chrenko
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Škôlka na Kalinčiakovej v Senici oslavovala päťdesiatku
Päťdesiat rokov života je krásny vek nielen pre člo-
veka, ale aj pre zariadenie, akým je Materská škola 
na Kalinčiakovej ulici v Senici.

Detský smiech a džavot sa začal niesť jej priestormi 
16. apríla roku 1964. Bránou školy v päťdesiatročnej his-
tórii prešlo stovky detí. Aj mnohí terajší rodičia spomínajú 
na svoje detské roky prežité v „našej škôlke“, do ktorej teraz 
vodia svoje deti.
Za posledné desaťročie škola prešla rozsiahlymi zmenami, 
za ktoré patrí poďakovanie zriaďovateľovi MÚ Senica. Bola 
opravená strecha, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia, 

vymenili okná, obnovilo sa záhradné pohybovo relaxačné 
zariadenie.
Znakom úspešného pôsobenia je trvalá naplnenosť nášho 
predškolského zariadenia.
Samotné oslavy boli rozdelené do troch dní. 20. mája 
sme privítali zástupcov zriaďovateľa MÚ Senica, bývalých 
zamestnancov a zástupkyne ostatných materských škôl 
v meste. Druhý deň bol venovaný deťom a rodičom. Deti 
každej triedy si pripravili básne, piesne a pohybové vy-
stúpenie, s ktorými sa prezentovali na besiedke. Po skonče-
ní zábava pokračovala v školskej záhrade opekaním, hrami, 
diskotékou, maľovaním na tvár a tvorením zvieratiek z na-
fukovacích balónikov.
V piatok 23. mája všetky deti navštívili divadlo J. Palárika 
v Trnave. Pobavili sa na detskom predstavení: „Maco Maťo 
hľadá hniezdo“.
Zavŕšením osláv bol piatok 20. jún, keď sa deti vyšantili na 
skákacom hrade, ktorý nám poskytlo SDKU-DS Skalica.
Veríme, že zaujímavé aktivity prispeli k radostným oslavám 
výročia.
A čo zaželať do druhej päťdesiatky? Veľa zdravých a šanti-
vých detí, obetavých zamestnancov a ústretových rodičov. 

■ Miroslava Císarová
zástupkyňa EP Kalinčiakova Senica

CIBULA FEST ako multižánrový a multigeneračný 
festival, chce pre rok 2014 naplniť heslo Cibula Fest 
pre všetkých.
Poďme si uctiť i našich rodičov a starých rodičov. Nezaslúžia 
si to? Pre rok 2014 chce vyjsť CIBULA FEST v ústrety i star-
šej generácii a ostatným, čo majú radi ľudovejšiu hudbu, 
samozrejme za ľudovú cenu. Festival, ktorý sa každoročne 
koná na letisku v Holíči má niekoľko zón a pódií určených 
patričnému žánru a spolu s zónami sprievodných aktivít 
ako detský svet, lunaparky a veľa ďalších atrakcií, sa roz-
prestiera na 100 000 m2 plochy, ktorá je oplotená a moni-
torovaná. V rámci „zastrešenej“ Zóny C, bude pripravený na 
sobotu 26. 7. 2014 program, ktorý poznáte z populárnej te-
levíznej stanice TV ŠLÁGR. V tejto zóne vystúpia účinkujúci 
ako DUO JAMAHA, SENICKÁ HELIGÓNKA, Cimbalová muzi-
ka HUDCI Z KYJOVA, manželia Břetislav a Jitka OSIČKOVI, 
ktorí pôsobili i v Moravanke. Celý program bude uvádzať a 
humorom vás baviť slovenská ľudová rozprávačka, od kto-
rej ale veľa spisovnej slovenčiny nepočujete. OZEFA OMÁČ-
KECH vás zaručene rozosmeje rôznou krajovou rečovicou. A 
to, že bohaté občerstvenie a dobré vínečko nebude chýbať, 
spomínať nemusíme. Program bude začínať od 13:00 hod. 
a umelcov s TV ŠLÁGR si môžete užiť do 20:00 hod., ale ani 
potom tí, ktorí sa budú chcieť zabávať v zóne C až do rána, 
sa nemusia obávať, dobrou zábavou vás bude prevádzať 
hudba 70-80 rokov.
Ani starší občania a ani občania s telesne zníženou aktivi-
tou, nebudú mať problém si vychutnať sobotnú pohodu 
s hudbou a umelcami, ktorých majú radi. Veľkokapacitný 
stan bude „zastrešený“ a podlaha tu bude pevná, klasické 
pivné sety budú zamenené za pohodlné stoličky a celkový 
prístup bude bezbariérový a v prípade potreby bude naša 
služba pomáhať. Takže ani občania, ktorí sú prípadne od-
kázaní na invalidný vozík, nebudú mať problém sa bezpro-
blémovo to tejto zóny dostať, samozrejmosťou bude i WC 
pre telesne postihnutých. Ďalšou službou bude parkovisko 
priamo pri Zóne C, kde vás pri vjazde na letisko nasmeruje 

naša parkovacia služba na parkovisko vyčlenené pri vstupe 
do tejto zóny a bude pre ZŤP a dôchodcov zdarma. Ideme 
v ústrety i tým, ktorí sa nemajú možnosť dostať na festi-
val autom. Pre tých sme zabezpečili autobusovú dopravu 
Holíč – letisko zdarma. Autobusová doprava zdarma, bude 
taktiež zabezpečená pre občanov mesta Skalica, na ktorú 
prispelo OZ KVARTETO.
Niektorí účinkujúci z ostatných zón festivalu:
ALPHAVILLE, NO NAME, CHINASKI, DIVOKEJ BILL, BARBA-
RA HAČÁKOVÁ, ŽLUTÝ PES, POLEMIC, TŘI SESTRY, INE KAFE, 
PREMIER, EX ARGEMA, SMOLA A HRUŠKY, a veľa ďalších.
Viac informácií sa dozviete na www.cibulafest.eu.

CIBULA FEST PRE VŠETKY GENERÁCIE
Účinkujúci z TV ŠLÁGR nebudú chýbať. 

TV Šlágr v Gbeloch
Piatok 6.6.2014 si milovníci TV Šlágr a 
najmä fanúšikovia Duo Jamahy opäť prišli 
na „svoje“. Duo Jamaha a ich hostia Se-
nická heligónka, skalický spevácky súbor 
RUBÍN a Ozefa Omáčkech sa stretli v Dome 
kultúry v Gbeloch pri verejnej nahrávke 
pre spomínanú televíziu.

Gbelania, ale aj cezpoľní hostia nesklamali a 
opäť takmer zaplnili sálu do posledného mies-
ta. Atmosféra pred vystúpením bola nasiaknutá 
nedočkavosťou medzi účastníkmi, ktorí sa už 
mrvili pred spoločenskou sálou čakajúc na zači-
atok vystúpenia. Celý večer sa niesol vo veselom 
duchu o čom svedčili vysmiate tváre a tancujúce 
ruky a nohy počas celej nahrávky.
Môžeme skonštatovať, že to bola vydarená ak-
cia. ■ www.gbely.sk

■ Vladimír Chrenka

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 lacno a v pôvodnom stave 2-izbový byt 
v Skalici. Viac info na tel. č.: 0905 781 422
Ihneď prenajmem veľký 4-izbový byt s balkó-
nom v Skalici na ul. Clementisa. Cena s energiami 
420 EUR za mesiac. Tel: 0948/224669.
Prenajmem garáž na ul. L. Svobodu v Skalici. Tel. 
0948/224669
Predám auto Toyota RAV 4, tmavošedá farba, 
manuálna prevodovka, rok výroby 2008. Cena 
8500 EUR. tel. 0948/224669
Predám ošípanú, 150 kg, príp. spracujem, cena a 
dovoz dohodou, tel. 0915 702 689 Jablonica
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. Tel. 0907343570
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Impresie Jany Šteflíkovej
V júni sa v kultúrnom dome v Popudinských Moči-
dľanoch uskutočnila výstava obrazov Mgr. Jany Štef-
líkovej.
Prehliadku s ná-
zvom Impresie 
pre autorku 
usporiadala obec. 
Maliarka na nej 
verejnosti predstavila takmer tri desiatky obrazov vytvo-
rených technikou olejomaľby. Prezentovala reprodukcie 
malieb slávnych majstrov, ako aj vlastné motívy – portréty, 
krajiny, zátišia a figurálne kompozície. Priaznivcov umenia 
privítala starostka obce Mgr. Dana Žúrková. Ocenila prínos 
maliarky, zaželala jej, aby bola naďalej kreatívna a aby sa 
jej darilo v osobnom aj v pracovnom živote, keďže je riadi-
teľkou tunajšej základnej školy. Po vernisáži s hudobným 
sprievodom, ktorá výstavu 20. 6. otvorila, si ju v sále kul-
túrneho domu mohli prehliadnuť aj ďalší návštevníci.

Na dvoch kolesách po ceste do neba
Všetci veriaci si zbožne a s pokorou želajú, aby ich 
pozemská púť končila v nebi. Niektorí absolvujú 
veľkú časť svojej pozemskej cesty na dvoch kole-
sách. Práve im patrí už 6 rokov posledná júnová 
sobota v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie, 
kde sa stretávajú a križujú cesty všetkých veriacich 
motorkárov. Prídu nielen zo 
Slovenska, či susedného Česka.
Tento ročník poctili svojou návšte-
vou dokonca motorkári – kňazi – 
misionári až z ďalekého Ruska. Na 
púť prišli i kňazi, ktorí sa zúčastnili 
minulého ročníka. Vtedy bol hlav-
ným celebrantom kňaz Ondrej Ga-
šica spoločne s Jánom Dorotčinom 
a  Ľudovítom  Baňovičom, ktorý 
pôsobil v našej farnosti v roku 1999 
ako kaplán.
V úvode svätej omše venovanej motorkárom privítal 
všetkých veriacich v Bazilike jej správca, don Ján Čverčko. 
Hlavným celebrantom tohto ročníka bol kňaz a motorkár 
v jednej osobe - Jozef Novák z farnosti Čebovce (okr. Veľký 
Krtíš). Svoju homíliu začal zamyslením sa nad tým, prečo 
asi motorkári merali stovky kilometrov, aby pobudli hodin-
ku  - dve v chráme u Mamy. Prečo zmenili smer svojej cesty 
a urobili si malú zastávku práve tu? Prišli sem spoločne 
prosiť a modliť sa u svojej Matky za ochranu na cestách.  
Pripomenul tri aspekty, ktoré sú dôležité pre každého, 
kto sadá na motorku: Pamätaj, dieťa moje, keď sadáš na 
motorku, že má len dve kolesá a jej stabilita je preto iná, 

ako u tých, ktorí sú na 4 kolesách. Pamätaj, dieťa moje, na 
lásku k Bohu a k svojim blížnym, aby si sa k tým, od ktorých 
odchádzaš, aj vrátil. Pamätaj na význam písmena V. V ako 
vôľa, voluntas (z lat.). Máš plniť vôľu Božiu. Na ceste živo-
tom nech nás vedie evanjelium. Aby sme Nebeskú Matku 
s pokorou prosili o ochranu. 

Mnohí z pútnikov pristúpili v chrá-
me k sviatosti zmierenia. Počas 
svätej omše sa nepretržite spoveda-
lo v troch spovedniciach. 
Program Púte motorkárov ukončilo 
požehnanie motoriek pred Bazili-
kou a spoločná fotografia všetkých 
účastníkov. Väčšina kňazov mala 
pod slávnostným ornátom pravú 
nefalšovanú motorkársku „uni-
formu“ a po omši úplne splynuli 

s ostatnými pútnikmi. Ako bežní pútnici si na cestu domov 
nezabudli kúpiť oplátky so Sedembolestnou.  
Počet účastníkov púte z roka na rok narastá. V tom minu-
lom ročníku narátal don Jozef Zachar, zakladateľ týchto 
motorkárskych pútí, 170 motoriek. Vyjadril vtedy neskrom-
nú nádej, aby ich na ďalšom ročníku bolo vyše 200. Jeho 
prianie sa splnilo, pretože motoriek bolo takmer 250.
Pred Bazilikou predávali organizátori za symbolickú cenu 
malé upomienkové predmety z tejto púte. Výťažok po-
putuje do neďalekej Skalice na opravu Kostolíka sv. Petra 
a Pavla vo vinohradoch, ktorý prešiel v roku  2011 a 2012 
rekonštrukciou a je potrebné ešte doplatiť niektoré jeho 
úpravy.

Gympel proti rakovine
Dňa 3. júna 2014 sa uskutočnil ďalší ročník bene-
fičného koncertu s názvom Gympel proti rakovine, 
ktorý už tradične patrí ku koncoročným aktivitám 
skalických “gymplákov”.
Výťažok z dobrovoľného vstupného je venovaný Lige proti 
rakovine a tento rok sa vybralo viac ako 470 eur, ktoré po-
putujú na pomoc onkologickým pacientom. Treba povedať, 
že tohtoročný koncert sa obzvlášť vydaril a študenti ukázali 
šírku svojich 
b o h a t ý c h 
a pestrých 
talentov, za 
čo im patrí 
veľký obdiv.
Za úspešnú 
re a l i z á c i u 
k o n c e r t u 
treba vy-
sloviť veľ-
kú vďaku všetkým účinkujúcim i divákom, ktorí ich prišli 
podporiť. Poďakovanie patrí predovšetkým K. Melišovej 
za skvelý a originálny scenár, K. Ňukovičovej za energickú 
réžiu, P. Valachovičovej a K. Mrázovej za asistenciu, šikov-
ným zvukárom, ochotným pomocníkom, zdatnej štylistke, 
pokladníkom a mnohým ďalším, vďaka ktorým táto vyda-
rená akcia mohla vzniknúť. Medzi nich patrí i Mgr. K. Cupá-
ková, Mgr. J. Štepániková, Mgr. M. Hala a riaditeľka školy 
RNDr. B. Stúpalová.
Ďakujeme a tešíme sa opäť o rok!

■ Mgr. Zuzana Kolštromová
Gymnázium F. V. Sasinka

■ Ľudmila Machová

■ Zdenka Laciková

Slovo dalo slovo…
Študenti SZŠ Skalica vycestovali v rámci 
projektu Leonardo da Vinci. Odmenou 
im bolo zoznámenie so zaujímavou 
osobnosťou.
Potreba člove-
ka byť v kon-
takte s inými 
ľuďmi, vymie-
ňať si s nimi 
rôzne infor-
mácie, myšli-
enky, názory 
a postoje, je 
jedným z na-
jdôležitejších 
p r e d p o k l a -
dov jeho existencie. Komunikácia nie je čosi 
samozrejmé a náhodné. V minulosti trvalo 
niekoľko tisíc rokov, kým boli ľudia schopní 
odovzdávať si informácie navzájom pomocou 
jazyka. Dnes jestvuje vo svete množstvo jazy-
kov, ktorými ľudia hovoria.
K rozvoju kompetencií v oblasti komunikácie 
– základnej interakcie medzi ľuďmi pristupu-
jeme aj v stredných zdravotníckych školách 
(SZŠ), aby raz ich absolventi vedeli túto ade-
kvátne využiť vo svojej praxi nielen v materin-
skom, ale aj v cudzom jazyku.
Nadväzovať kontakty s ľuďmi a pritom rozvíjať 
jazykové spôsobilosti bol jeden z cieľov Pro-
gramu celoživotného vzdelávania Leonardo 
da Vinci, v rámci ktorého vycestovala v čase 
11.5.-24.5.2014 posledná skupina žiakov SZŠ 
Skalica spolu so sprievodnou osobou (pedagó-
gom školy) na dvojtýždňovú stáž do rakúske-
ho Gänserndorfu. Práve tam popri konverzácii 
spojenej s ošetrovateľskou starostlivosťou u 
jedného z klientov zariadenia slovo dalo slovo, 
ako sa u nás na Záhorí hovorí a žiačky našej 
školy zistili, kto je pán, o ktorého sa práve ony 
starajú. Do kontaktu prišli so svetoznámou 
osobnosťou Lotharom Steupom. Dnes už 
osemdesiattriročný klavirista, komponista a 
producent, stále však veľmi vitálny pán žije v 
Barbaraheime, kde svojím príjemným vystu-
povaním a pekným slovom obohacuje spolu-
obyvateľov a ostatných pracovníkov. Lotschi, 
ako ho kamaráti volali, študoval klavír a bicie. 
Hudbe sa venoval od svojich trinástich rokov a 
precestoval celý svet. „Niet krajiny, v ktorej 
som nebol…“ vyjadril sa pri dialógu s nami. 
Skomponoval viac ako 3000 piesní, nahral 400 
gramofónových platní, 50 LP platní, kazety a 
CD.
Milý pán Steup, napriek tomu, že ste hrdý 
Viedeňčan a sám hlavné mesto voláte „zlatá 
Viedeň,“ prajeme Vám spolu so stážistkami 
veľa zdravia a pokojne prežitých dní v meste 
Gänserndorf. ■ Mgr. Zuzana Macková
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 hasici

V Kopčanoch opäť 
burácali motorky

V Kopčanoch sa v dňoch 14. – 15. júna 
2014 uskutočnil v poradí už piaty roč-
ník Kopčianskeho rýchlostného moto-
okruhu.

Preteky, ktoré prebiehajú na prírodnom 
okruhu, poriadal miestny klub Moto Classic 
Racing Club Kopčany v spolupráci s Obcou 
Kopčany.

Kopčiansky motookruh je súčasťou seriálu 
Majstrovstiev a preboru Českej republiky 
na prírodných okruhoch, ktorý organizuje 
Českomoravská asociácia motocyklového 
športu.

Oproti minulým ročníkom pripravili orga-
nizátori nový 3130 m dlhý profil trate a po 
prvý raz sa predstavili divákom jazdci tried 
do 600 cm3 a 1000 cm3. Mali sme možnosť 
vidieť pretekárov z rôznych štátov ako Čes-
ká republika, Rakúsko, Nemecko, Švédsko a 
samozrejme nemohli chýbať domáci jazdci 
zo Slovenska. Počasie tento rok prialo pre-
tekárom i divákom a tak sme mali možnosť 
vidieť okolo 200 pretekárov zvádzajúcich boj 
o prvenstvo v 14 triedach.

Ceny víťazom odovzdával starosta obce Ing. 
Dušan Dubecký, predseda OZ ProZáhorí.sk 
Milan Roman, člen OZ ProZáhorí.sk Miroslav 
Jobus, hlavný sponzor Roman Stašek – ON-
TANO s.r.o. a riaditeľ pretekov Milan Hanza-
lík st.

         Kompletné výsledky nájdete tu:
http://www.kopcany.com/vysledky/

O rok dovidenia v Kopčanoch!

sport

»

 moto

■ Veronika Dujsíková

Okresné kolo hasičov v Kopčanoch

Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
v spolupráci s DHZ Kopčany usporiadalo 7. 6. 2014 
na ihrisku TJ Kopčany Okresné kolo DHZ okresu 
Skalica a to kategória muži, ženy a dorastenci.
Okresného kola sa zúčastnilo 13 mužských družstiev, 
6 ženských družstiev a jedno dorastenecké družstvo. Po 
slávnostnom nástupe a príhovoroch predsedu OV DPO 
Skalica p. Lukáča a starostu obce Kopčany Ing. Dubec-
kého, sa súťažiacim pridelili štartovné čísla a rozbehli sa 
samotné súťaže.
Súťažilo sa v dvoch disciplínach, štafeta 8 x 50 m a po-
žiarny útok s vodou. Obe disciplíny sa prevádzali na dva 
pokusy. Za horúceho počasia predvádzali družstvá dobré 
výsledky.
V kategórii muži sa najlepšie darilo DHZ Brodské, ktoré 
sa umiestnilo na 1. mieste, súčet časov 105,62 sek., na 

druhom mieste DHZ Popudinské Močidľany, súčet ča-
sov 108,62 sek. a na treťom mieste Unín, súčet časov 
111,65 sek.
V kategórii ženy sa na 1. mieste umiestnili domáce 
ženy  DHZ Kopčany, súčet časov 124,69 sek., na 2. mies-
te DHZ Gbely, súčet časov 127,43 sek., a na 3. mieste sa 
umiestnili ženy DHZ Unín, súčet časov 135,79 sek.
Domáci organizátori pripravili veľmi dobré podmienky 
na súťaženie a poďakovanie patrí tým, ktorí sa podieľali  
na prípravách okresného kola DHZ. Poďakovanie patrí 
reštaurácii Luna a pánovi Bitalovi za prípravu občerst- 
venia pre súťažiacich a rozhodcov. DHZ Kopčany touto 
cestou ďakuje aj TJ Kopčany za možnosť využitia pries-
torov ihriska. Veliteľ DHZ Kopčany ďakuje starostovi obce 
Kopčany za pomoc pri usporiadaní takejto akcie.

■ Radovan Malík

Mladí hasiči Skalického okresu 
na krajskom kole hry Plameň 2014

Dobrovoľná požiarna ochrana, Krajský výbor Tr-
nava, v spolupráci s DHZ Jelka a OV DPO Galanta 
usporiadala 14. 6. 2014 krajské kolo hry Plameň 
2014.
Z okresu Skalica na krajské kolo 
si vybojovali postup družstvo 
chlapcov DHZ Kopčany a družstvo 
dievčat DHZ Unín. Zo Senického 
okresu si postup vybojovali chlapci 
DHZ Sekule a dievčatá DHZ Mo-
ravský Svätý Ján. Súťaž sa konala 
na futbalovom ihrisku v Jelke. Po 
vstupnej kontrole preukazov sa 
uskutočnil slávnostný nástup, kde súťažiacich privítal 
podpredseda krajského výboru DPO p. Czajlík a krajská 
predsedníčka DPO SR p. Hurbanisová. Súťažným druž-
stvám sa prihovoril aj viceprezident DPO SR a predseda 
republikovej komisie mládeže p. Urdovič. Poprial súťažia- 
cim veľa šťastia pri plnení disciplín.
Súťažilo sa podľa pravidiel pre celoštátnu hru Plameň 
schválenej snemom DPO SR 20. 4. 2013 a účinnosť nado-
budli dňom 1. 1. 2014. Súťažilo sa v týchto disciplínach: 
požiarny útok s prekážkami – medzinárodný, štafetový 
beh na 400 m s prekážkami – medzinárodný a požiarny 
útok s vodou.
Požiarny útok s vodou sa hodnotil samostatne a v ka-

tegórii chlapci zvíťazil kolektív DHZ Kopčany s časom 
20,75 sek., na druhom mieste kolektív DHZ Sekule a 
tretie miesto patrilo kolektívu  DHZ Špačince s časom 

21,94 sek. V kategórii dievčatá sa 
na prvom mieste umiestnil kolek-
tív zo Zelenča s časom 17,09 sek., 
na druhom mieste sa umiestnil 
kolektív z Dvorníkov s časom 20,01 
sek. a na treťom mieste sa umiest-
nil kolektív z Moravského Svätého 
Jána s časom 20,31 sek. 
Na krajskom kole boli kolektívy 
hodnotené v dvoch disciplínach 

a to požiarny útok s prekážkami medzinárodný a šta-
fetový beh 400 m s prekážkami medzinárodný. V kate-
górii chlapci sa na prvom mieste umiestnil kolektív DHZ 
Špačince, na druhom mieste kolektív DHZ Kopčany a na 
treťom mieste kolektív DHZ Sekule. V kategórii dievčatá 
sa na prvom mieste umiestnil kolektív zo Zelenča, na 
druhom mieste kolektív DHZ Unín a na treťom mieste 
kolektív z Moravského Svätého Jána. Poďakovanie patrí 
obom kolektívom zo Skalického okresu za veľmi peknú a 
úspešnú reprezentáciu.
DHZ Kopčany sa chce poďakovať sponzorom p. Bitalovi 
z reštaurácie Luna za prípravu stravy a pánovi starostovi 
obce Kopčany Ing. Dubeckému za finančnú pomoc.

■ Radovan Malík
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 minifutbal

Memoriál Miroslava Olivu, Igora Slobodu 
a Milana Šebestu

Dňa 21.6.2014 o 9,30 hod. bol 
slávnostne zahájený  4. ročník 
Memoriálu Miroslava OLIVU, Igora 
SLOBODU a Milana ŠEBESTU, ktorý 
je pokračovaním predchádzajúcich 
ročníkov Memoriálu Miroslava 
Olivu. Organizátori tohto turnaja 
v minifutbale (Pláckari) si týmto 
spôsobom už 16 rokov pripomínajú svojho spolu-
hráča a priateľa, ku ktorému bohužiaľ pribudli ďalší 
dvaja.
Oficiálneho zahájenia sa zúčastnili aj rodičia a príbuzní 
všetkých troch na počesť, ktorých sa tento turnaj organi-
zuje. Spolu s Romanon Hrnčiríkom slávnostne otvoril tento 
turnaj aj primátor mesta Holíč Zdenko Čambal.
Turnaja sa zúčastnili tradiční účastníci: Mutěnice, Malacky, 
Lučivná, Hádzanári Holíč, Starí páni Holíč a Pláckari Holíč.
Turnaj sa odohral na futbalovom štadióne TJ Iskra Holíč aj 
vďaka všetkým sponzorom, ktorí prispeli finančnými pro-
striedkami alebo drobnými darmi. Organizátori aj touto 
cestou všetkým srdečne ďakujú.
Súčasťou tohtoročného turnaja bol po prvom odohratom 
kole modelovaný zápas najmladších holíčskych talentov – 
Iskričiek. Chlapci odohrali krásny zápas za povzbudzovania 
svojich rodičov, ale i účastníkov a divákov turnaja. Bolo to 
krásne spestrenie tohtoročného memoriálu.

Slávnostné ukončenie a vyhodnotenie 
tento rok prebehlo v krásnych priesto-
roch hotela SAN v Holíči. Po vyhlásení 
výsledkov a odovzdaní pohárov a cien 
premostilo športové zápolenie a zába-
vu tanečné vystúpenie Mariána Hlavá-
ča a Vendulky Hrnčiríkovej v športových 
tancoch – štandardných a latinsko-

-amerických. Prítomné deti si mohli zašantiť na skákacom 
hrade, ktorý zapožičalo SDKÚ-DS Skalica.

Organizátori ďakujú všetkým účastníkom, divákom a 
sponzorom a pozývajú všetkých na ďalší ročník.

výsledky:
Na 1. mieste sa umiestnilo mužstvo Malacky, ktoré sa stalo 
víťazom prvýkrát. 2. miesto obsadili futbalisti z Lučivnej, 
ktorí sa umiestnili medzi prvými tromi tiež prvýkrát. Na 
3. mieste skončilo v tomto turnaji mužstvo Pláckari, mi-
nuloročný víťaz. Ďalšie poradie: 4. miesto – Starí páni, 
5. miesto – Mutěnice , 6. miesto – Hádzanári.

Najlepším strelcom bol vyhlásený Roman Zaňát z muž-
stva Pláckari a najlepším brankárom Michal Kapánek 
z Malaciek.

»

Bukovina
Záver školského roka v každej materskej 
škole predstavuje množstvo podujatí či už 
kultúrnych alebo športových. Inak nie je 
ani v MŠ Lopašov, kde sa každoročne orga-
nizuje v spolupráci s OcÚ v Lopašove akcia 
pod názvom: „Stretnutie pod Bukovinou“, 
ktorá je určená deťom okolitých hetero-
génnych MŠ a deťom 1. ročníka ZŠ z Rado-
šoviec.
V tomto 
roku pán 
s t a r o s t a 
p o z v a l 
k nám pra-
c o v n í k o v 
a dobrovoľníkov CO zo Skalice a Senice. Deti sa 
dozvedeli na stanovištiach veľa nových vecí, vy-
skúšali si masky, hasenie ohňa (plechovíc). Mali 
možnosť vidieť ako sa poskytuje prvá pomoc 
zraneným, či ukážku výcviku psov. V cieli mali 
pripravený nafukovací  hrad, ktorý nám poskytlo 
SDKÚ-DS Skalica.
Kultúrnym spestrením pre deti bolo divadelné 
predstavenie Mravčekovia bračekovia, ktoré 
nám, pod Bukovinou prišli zahrať študenti a 
profesori zo strednej školy J. Čebelku. Vzácnymi 
hosťami na podujatí bola poslankyňa NR p. Ku-
čerová, prednosta Okresného úradu Skalica pán 
Honza. ■ Riaditeľka MŠ Lopašov■ RH

MDD na Súkromnej základnej škole v Skalici
Pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej 
únie pripravili pedagógovia Súkromnej základnej školy 
v Skalici na oslavu MDD „Európsky deň detí“. Súťažné disci-
plíny vychádzali zo špecifík rôznych krajín EÚ.
Na „Flámskom jarmoku“ sa deti usilovali zatĺcť čo najrýchlejšie 
klince do pripravenej dosky. Na temperamentnú „Taliansku rodi-
nu“ sa zahrali pri disciplíne, v ktorej mali šikovne strhnúť obrus 
zo stola tak, aby sa rozbilo čo najmenej tanierov. Úlohou „Španiel-
skych toreádorov“ bolo nakŕmiť rozzúreného býka loptičkami. V 
„Jazykolame“ si deti precvičili svoju pamäť na pozdravy v rôznych 
jazykoch. „Holandsko“ bola disciplína, v ktorej boli úspešní dobrí 

stavitelia hrádzí. Podľa motívu známej cyklistickej súťaže bola pripravená „Tour de kolobež-
ka“, kde zvíťazili nielen rýchli pretekári, ale i tí zručnejší. „Anglická hlavička“ prilákala najmä 
futbalistov, ich úlohou bolo trafiť loptu so zaviazanými očami do bránky. Medzi nesúťažnými 
disciplínami boli obrie šachy a obľúbený skákací hrad. Deti boli motivované zbieraním žetónov, 
ktoré si potom vymenili za rôzne drobnosti v pripravenom bazáre. Na smädných a hladných ča-
kal samoobslužný bufet Ham – mňam v jedálni. Počas celého podujatia hrala veselá rytmická 
hudba, ktorá prispela k celkovej dobrej nálade. ■ Jana Štefancová

V Unínskych vinohradoch sa konal už 12. ročník čoraz popu-
lárnejšej akcie Unínske samohyby.
Domácky vyrobené traktory a stroje vyrazili do ulíc a následne do 
vinohradov v sobotu 28. júna 2014. Nechýbali už tradičné súťaže ako 
preťahovanie dvoch samohybov, ťahanie bremena do vrchu, prejazd 
rozbahneným brodom a novinkou bola jazda pod parou. Súťažiacim 
sa navodil stav, ako keby mali alkohol v krvi pomocou špeciálnych 
okuliarov, cez ktorý mali rozostretý výhľad na terén. Najstarší účast-
ník súťaží mal 74 rokov a na samohyby prišiel zo Skalice. 
Nechýbali ani návštevníkmi obľúbené súťaže ako rezanie dreva kaprovkou, tip na „motor 
kaput“ a súťaže v pití kofole a piva. Každý kto prišiel do Unína tak prežil pohodový deň plný 
zábavy. Deti sa tešili zo skákacieho hradu, ktoré zapožičalo ProZáhorí.sk, povoziť sa mohli na 
koníkoch a dospelí návštevníci si pochvaľovali guláš a cigánsku pečienku.

V Uníne sa jazdilo „pod parou“

■ Veronika Dujsíková
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Puač na krajíčku...

S puačem na krajíčku vnímám toto okolí, 
jak blen ked íte alebo poléfku vám nekdo presolí. 
Kam sa šeci hrnú preč od svojich rodzin, 
na deň je už máuo veru aj štyriadvaset hodzín.

Lamentujú jedna tetka už fčilék začátkem leta, 
tento svjet si nezasúží nic - akurát konec svjeta. 
Dzeci fajčá po ulicách a velice hrešá 
a ked nekdo na zem pleští, ešte sa vám tešá.

Hrát sa na dvúr nejdú fčilék ani v léce, 
oni račik doma lapjá furt pri internece. 
De máme tú lásku k blížným, odanost a pokoru? 
To už dávno pravda není, uteká nám ze dvorú.

V autobusi není šanca puscit starších sednút, 
rači by vás, prisámbohu, nechau každý zgegnút. 
Kašleme už na charakter, na svoju čest, na dzeci, 
dneskáj vládnu prachy svjetu, druhé už nic nelecí.

A jak pjekne sme začínali o prímaní ze svíčkú, 
opatrne si vyšlapávat k Pánu Bohu cestičku. 
Kuapky z očí, ludé drahí, čas sa schopit, vážení, 
či je vám jedno pri pohledze jak je ten svjet 
 skazený?
Venujme sa více dzecom, šak v ních máme spásu, 
nech naše oči vidzá ešče lásku, nehu, krásu. 
De sa stau ten strašný prelom, že sa čovjek zmení, 
dajme si na srce ruku, v nás tá chyba není?

Čekáme od dzecí, že nám lásku vráca, darujú, 
ale jakú, ked od maúčka druhí nám ich varujú? 
Kariéra, naše ego, to je pro nás hlavní 
a ešče si dokuádáme, že je to to správní! 
Na krajíčku puač, do ví, co nás čeká, 
ale už fčil pomáuy mi z oka suza steká...

■ Váš strýček Suávek z Kuchyne

Informatici z Via Humana 
medzi hviezdami

Koľko váži človek na Zemi, Mesiaci, Slnku alebo 
Marse? To už teraz vedia všetci informatici, ktorí 
navštívili 10. júna 2014 Hvezdáreň a planetári-
um v Brne, kde si zažili dve hodiny fyziky trochu 
inak. Najprv ich zaujali experimenty z geomet-
rickej optiky. Na vlastné oči videli, ako fungujú 
optické vlákna, diskoguľa, alebo čo všetko 
môžeme dokázať pomocou zrkadla. Potom sa 
vydali na putovanie medzi hviezdami, mohli si 
vytvoriť vlastné vodné tornádo, pomocou inter-
aktívnej techniky sa presúvali v čase a priestore. 
V Exploratóriu si mohli chytiť meteorit starý 
1 milión rokov, čo vraj prináša šťastie. Chytiť si 
ho preto chcel skoro každý. Veď sa blížil koniec 
roka a v tomto období nie je šťastia nikdy dosť.

■ Mgr. Viera Psotová

SUROVINY na cesto:
1/2 kg polohrubej múky, 25 dkg mar-
garínu, 6 dkg cukru, 3 poliev- kové 
lyžice smotany, 1 1/2 dkg kvasníc, 
štipka soli, 2 žĺtka
na plnku: 25 dkg mletých orechov, 
20 dkg cukru a marhuľový lekvár /
ríbezľový/

POSTUP:
Kvasnice necháme nakysnúť v troche mlieka a cukru, 
prichystáme si suroviny na plnku. Múku, cukor, soľ, mar-
garín, smotanu a žĺtka zmiešame a pridáme nakysnutý 
kvások. Cesto rozdelíme na 4 časti, vyvaľkáme, dáme 

na pečiaci papier, plát natrieme 
lekvárom a orechmi, ktoré sme zmie-
šali s cukrom. Vyvaľkáme ďalší plát 
opäť natrieme lekvárom, posypeme 
orechami, posledný plát máličko po-
picháme vidličkou.
Pečieme pri 180 stupňoch približne 
40 minút!

Dobrú chuť prajem! ■ Toth Yvett

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

Rezy podľa Yvett

V piatok 30. mája sa uskutočnila oslava 70. výročia 
založenia Materskej školy Moravský Sv. Ján.

Pani kuchárky 
nám pripravili 
občerstvenie, 
pani Húšková 
nám upiekla 
krásnu a vý-
bornú tortu 
a firma INAT 

nám vytlačila brožúrku o živote MŠ kedysi a dnes, za čo im 
všetkým veľmi pekne ďakujeme. Tešili sme sa a želali si, 
aby každý bol spokojný a páčilo sa mu na oslave. Deti sa 
s veľkou vervou pripravovali pod vedením pani učiteliek a 
ešte s väčším elánom vystúpili na oslave. Možno aj preto, že 

sa tešili na tortu. Spolu sme všetci zaželali našej MŠ ako sa 
zvykne želať oslávencovi všetko dobré a tiež sme nezabudli 
poďakovať pani riaditeľke Marte Šafránkovej za jej celoži-
votný prínos pre MŠ. Plaketu J. A. Komenského obdržali 
z rúk pána starostu pani riaditeľka Šafránková a pani uči-
teľky Mračnová, Gajdová a Zaicová.
Po oficiálnej časti nasledovalo neformálne posedenie s bý-
valými zamestnancami MŠ. Škoda, že mnohí sa nemohli 
zúčastniť a tak sa s nami nemohli potešiť v jedno obyčajné 
piatkové poobedie, ktoré sa dokázalo premeniť na neoby-
čajné.
Tak málo stačí, aby sme vybočili zo zabehnutého rituálu a 
spravili sme niečo pre druhých a zároveň pre seba. Stálo to 
zato. Ďakujeme! ■ V.Gajdová

zdroj: www.moravskysvatyjan.sk

V Moravskom Sv. Jáne oslavovali 70. výročie Materskej školy

Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky 
o obci Zohor sa v dňoch 13. – 18. júna 2014 v pries-
toroch miestneho kultúrneho domu konala výstava 
pod príznačným názvom „Zachovajme si úctu k od-
kazu a tradíciám našich predkov – Zohor očami mla-
dých“.
Expozícia sa členila na tri časti, pri-
čom dve „historické“ sekcie umož-
nili návštevníkom ohliadnuť sa za 
hmotnou i duchovnou kultúrou 
Zohorčanov v minulých dobách 
a tretia prezentovala ponímanie 
zohorských reálií u najmladšej ge-
nerácie fotografov. 

Na najstaršie osídlenie Zohora 
upozornili vybrané predmety nájdené na tunajších arche-
ologických lokalitách, ktoré obci zapožičal Archeologický 
ústav SAV v Nitre s Archeologickým múzeom SNM v Brati-
slave. Vystavené artefakty pochádzajú z obdobia kamennej 
doby až včasného stredoveku. Išlo napríklad o exempláre 
kamenných nástrojov každodennej potreby, nože, sponu 
z bronzu z laténskej doby, hlinenú keramiku, mince, zlaté 
náušnice a sklenené koráliky z náhrdelníka z 8. – 9. storo-
čia n. l., či azda i laickej verejnosti najviac známe predmety 
z germánskeho kniežacieho hrobu – zlatý náramok, miska 
z bledomodrého skla rímskej proveniencie a ďalších milo-
darov. 

Najrozsiahlejšiu časť výstavy pripravil a predmety zo svo-
jej súkromnej zbierky k nahliadnutiu poskytol pán Juraj 
Štefanovič, zanietený amatérsky historik zo Zohora. Jeho 
úsilím bolo pripomenúť si materiálne i ideové dedičstvo 
(pracovitosť, pokoru) našich predkov a zároveň si uvedomiť 

našu osobnú zodpovednosť za pre-
trvanie ich odkazu a zohorskej ľu-
dovej kultúry v budúcnosti. Okrem 
súboru rôznych úžitkových pred-
metov používaných v zohorských 
domácnostiach v minulých storo-
čiach (napríklad džbány, žehlička, 
mažiar, lopaty na pečenie chleba, 
kolovrat a iné), mohli zaujať naprí-
klad sane na zvážanie dreva alebo 

ukážky zachovaného tradičného odevu. Autor neopomenul 
ani významných rodákov, vojakov padlých vo svetových 
vojnách, pretrvanie remeselnej výroby, či tradičné miesto 
rybárstva a poľovníctva v obci. Neodmysliteľnou súčasťou 
života Zohorčanov bola a je činnosť rôznych zoskupení – 
dobrovoľného hasičského zboru, ochotníckeho divadla, 
športových a hudobných útvarov.

So svojimi fotografickými dielami sa predstavili Michaela 
Kostková, Matúš Granec a David Mackovič.

Podľa návštevnej knihy si výstavu pozrelo vyše sedemsto 
záujemcov, mnohí ale svoju účasť na nej nepotvrdili svojím 
podpisom. ■ Mgr. Eva Benková

Zachovajme si úctu k odkazu a tradíciám našich predkov
Zohor očami mladých

foto: David Mackovič



15. JÚL 16. JÚL 17. JÚL 18. JÚL 19. JÚL

20. JÚL 21. JÚL 22. JÚL 23. JÚL 24. JÚL

-20% kabelky-20%-20% až -30%

25. JÚL 26. JÚL 27. JÚL 28. JÚL 29. JÚL

30. JÚL 31. JÚL 1. AUGUST 2. AUGUST 3. AUGUST

4. AUGUST 5. AUGUST 6. AUGUST 7. AUGUST 8. AUGUST

9. AUGUST 10. AUGUST 11. AUGUST 12. AUGUST 13. AUGUST

-20%-20%-100 €

-30%-20%-10% až -30%-20%

-10% až -20%-20%1+1 za 1/2-20%-10% na tábor

-40%-20% až -30%-10%-40%

-25%-20%-20%-20%-20%

*akcia platná od 15.7 do 13.8.2014

-15% až -50%

*akcia platná od 15.7 do 13.8.2014
** zľava -50% na zlaté šperky, -30% na zlaté obrúčky, -15% na strieborné šperky

*akcia platná od 17.7 do 20.7.2014
** -30% na produkty Marionnaud, -20% na ostatný nezľavnený sortiment

*akcia platná od 18.7. do 20.7.2014
** netýka sa už zľavneného tovaru**akcia platí aj na zľavnený tovar

-11%

darček k nákupu

*akcia platná od 15.7 do 13.8.2014

-20%

*akcia platná od 15.7 do 31.7.2014
** netýka sa už zľavneného tovaru

*akcia platná pri kúpe akýchkoľvek topánok

-40%

*akcia platná od 18.7 do 20.7.2014
** netýka sa už zľavneného tovaru

c e s t o v n á k a n c e l á r i a

** zľava platí na zájazdy z LAST minute ponuky : Egypt,Tunisko,Turecko, Grécko,
*akcia platná od 21.7 do 27.7.2014

Mallorca, Bulharsko, Maroko a Kapverdy

*netýka sa už zľavneného tovaru *akcia platí aj na zľavnený tovar

*netýka sa už zľavneného tovaru

*netýka sa už zľavneného tovaru *akcia platí na výrobky značiek Avéne,
Bioderma, Vichy, LaRoche, Eucerin  

*netýka sa už zľavneného tovaru

*netýka sa už zľavneného tovaru *akcia platí na kozmetické ošetrenia a 
bielenie zubov 

*zľava -20% na strieborné retiazky, 
-10% na všetko ostatné 

-66%

*akcia platí na všetky okuliarové rámy
pri zhotovení kompletných okuliarov

*akcia platná od 7.8 do 10.8.2014
** -30% na produkty Marionnaud, -20% na ostatný nezľavnený sortiment

*netýka sa už zľavneného tovaru *netýka sa už zľavneného tovaru a hardwaru *akcia platí na vlasovú starostlivosť zn. ROWENTA

*akcia platí na vybrané značky hodiniek *netýka sa už zľavneného tovaru

Skalica

-20%
15. júla

-10% až  -20%
16. júla

-20%
17. júla

-10% až  -20%
18. júla

-20%
19. júla

-20%
20. júla

-20%
21. júla 22. júla

-10%
23. júla 24. júla

-20%
25. júla 26. júla

-20%
27. júla

-20%
28. júla

-10% až  -20%
29. júla

30. júla 31. júla 1. augusta 2. augusta 3. augusta

4. augusta

-20%
5. augusta 6. augusta

-20%
7. augusta 8. augusta

9. augusta 10. augusta

-20%
11. augusta 12. augusta

-20%
13. augusta

ARA
MUSTANG, LEROSS, 

TOM TAILOR

JEANS SHOP

MANIAQ Sport

GALLERY café

*-20% na strieborné retiazky a na oceľové šperky 

**-10% percent na ostatní tovar         *kozmetika -  pes a mačka *akcia platí aj na zľavnený tovar 10% *netýka sa už zľaveného tovaru

*netýka sa  už zľaveného tovaru *whisky nestville 40%, 0,7l

-10% až  -20%

*-20% na strieborné retiazky a na oceľové šperky 

**-10% percent na ostatní tovar         

*netýka sa  už zľaveného tovaru *ľadová káva podľa  vlastného výberu *týka sa aj zľavneného tovaru 10%

-15% -20% -10% až  -20%-10% až  -20%

*-20% na strieborné retiazky a na oceľové šperky 

**- 10% percent na ostatní tovar         

-10% až  -20%

*týka sa aj zľavneného tovaru 10%

Sklo DEKOR

*dekoračné predmety
*sušičky ovocia,zaváracie hrnce,odšťavovače,

záhradný sortiment *netýka sa už zľaveného tovaru 

-20%
 *nestville cherry liquer 35%, 0,7l *netýka sa už zľaveného tovaru

-20%
  *domáce ľadové čaje podľa vlastného 

výberu

-10% až  -20%

*-20% na strieborné retiazky a na oceľové šperky 

**-10% percent na ostatní tovar         

-20%
ARA

*kozmetika -  pes a mačka

KORÁLKÁREŇ

-10% až  -20%

*hotové šperky 20%
komponenty a korálky 10% *netýka sa už zľaveného tovaru

-20%
*ľadové čaje podľa vlastného výberu

 *sušičky ovocia,zaváracie hrnce,
odšťavovače,záhradný sortiment

móda       gastro       šport       služby       multikino       parkovisko                                                               

*zľava platí na celý sortiment

*zľava platí na celý sortiment

*zľava platí na celý sortiment

KORÁLKÁREŇ

-10% až  -20%

*hotové šperky 20%
**komponenty a korálky 10%

-10% až  -20%

*-20% na strieborné retiazky a na oceľové šperky 

**-10% percent na ostatní tovar 

*na výrobky od spoločnosti  Meuble
**akcia platí aj na zľavnený tovar

www.zocmax.sk
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Horoskop
BARAN
Prvé týždne patria partnerovi/partnerke 
a rodine. Júl bude vášnivý a rozporuplný. 

Môže priniesť isté nedorozumenia a konflikty, ale aj 
veľa potešenia a to presne podľa vašich predstáv.

BÝK
Množstvo vašej energie pohltia rutinné 
činnosti. Čakajú vás aj dôležité stretnutia a 

rozhovory a druhú polovicu mesiaca prežijete najmä 
v kruhu rodiny, detí, kamarátov a blízkych ľudí.

BLÍŽENCI
Tento mesiac si doprajete mnoho pote-
šenia. Aj k práci teraz pristupujete akosi 

radostnejšie a tvorivejšie, z čoho by napokon mohol 
vyplynúť aj zisk nejakých peniažkov navyše. Koncom 
júla si nájdete čas aj pre štúdium a ľudí okolo seba.

RAK
Intenzívne sa pustíte do riešenia rodin-
ných a osobných záležitostí. Koncom júla 

sa navyše objaví aj príležitosť zvýšiť si príjmy.
LEV
Mars vás núti komunikovať a vybavovať, 
hoci zo začiatku na to vôbec nemáte chuť. 

Až záver mesiaca bude aktívnejší. Urobíte dôležité 
osobné rozhodnutia a niektoré z nich začnete hneď 
aj realizovať.

PANNA
Júl bude spočiatku mimoriadne aktívny. 
Neskôr spoločenský ruch trochu ustane a 

s prácou, alebo prípravami nových plánov sa utiah-
nete do súkromia.

VÁHY
Kariéra sa začína vyvíjať veľmi úspešne. 
Ale záver mesiaca už bude patriť aj pria-

teľom a spoločenským stretnutiam.
ŠKORPIÓN
Začína obdobie poznávania a sebazdoko-
nalenia. Naučíte sa veľa nového a v pra-

covnej sfére sa črtajú nové výzvy.
STRELEC
Tento mesiac musíte zvládnuť množstvo 
spoločenských povinností a zariadiť isté 

majetkové záležitosti. Koncom júla ale dostanete prí-
ležitosť uniknúť a objaviť nové zážitky a nové obzory. 

KOZOROŽEC
Tento mesiac musíte zvládnuť množstvo 
pracovných povinností a to aj napriek 

tomu, že len ťažko dokážete myslieť na niečo iné, ako 
na lásku. Koncom mesiaca vám však začne v hlave 
strašiť aj čosi ďalšie: majetok a peniaze...

VODNÁR
Pracujete za dvoch a rozširujete si obzory. 
Ale aj kondíciu treba zlepšiť, takže smelo 

do toho - za tri týždne môžete stihnúť veľa. Na konci 
mesiaca je dobré byť fit. Čaká vás totiž láska. Nová, 
alebo znovuobjavená...

RYBY
Venujete sa finančným záležitostiam, ale 
popritom si aj celkom dobre užívate. Po-

sledné júlové dni vás navyše podnietia k pozitívnym 
zmenám v životnom štýle.

■ www.astrotouch.com 
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Martina    
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íslo 1006
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Pomôcky: 
Lolek, du-  
ralumín,   
LAN, Kali

Stretnú sa dvaja kamaráti a jeden 
hovorí:
- Jožo,... vieš, že tvoja žena podvádza 
kominára so smetiarom?...
(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 26.7.2014 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: „... vytrhnem a z dvoch urobím tykadlá“. Výherca z minulého 
čísla: Ján Tvrdý, Skalica. 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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